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ingezonden kopij.

Bestuur IPV
Postadres: Steenstraat 22
4561 AS  Hulst
E-mail: ipvozvl@zeelandnet.nl
Website IPV: www.ipv-ozvl.nl

Bereikbaarheid van het Pastoresteam
Mw. C. v.d. Walle, 
pastoraal werkster, 
teamleider m.b.t. pastoresbijeenkomst. 
(eerstaanspreekbare pastor voor Bosch-
kapelle, Hengstdijk, Stoppeldijk)
p.a. Steenstraat 22, 4561 AS  Hulst
Tel. 0114-310685, gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Zr. N. Polet, pastoraal werkster
(eerstaanspreekbare pastor voor 
Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole)
Steenpit 12, 4561 CS  Hulst
Tel. 0114-317438, gsm 06-22398804
e-mail: fasafas@zeelandnet.nl

W. Poppe, marist, 
eindverantwoordelijk pastor.
(eerstaanspreekbare pastor voor Clinge, 
Graauw, Nieuw-Namen)
Zandstraat 10/6, 4561 SC  Hulst
Tel. 0114-373146, gsm 06-19848410
e-mail: wapoppe@zeelandnet.nl

J. Reurs, marist
(eerstaanspreekbare pastor voor Heikant, 
Koewacht, St. Jansteen)
Zandstraat 10/6, 4561 SC  Hulst
Tel. 0114-373144, gsm 06-10711191
e-mail: joop.reurs@zeelandnet.nl

W. Tobé, diaken, teamleider m.b.t. IPV en 
dekenaat Zeeland
(eerstaanspreekbare pastor voor Hulst)
Steenstraat 22, 4561 AS  Hulst
Tel. 0114-371093, gsm 06-12788043
e-mail: wtobe@hetnet.nl 
of wtobe@diakens.com

TEN GELEIDE

Als ik oud ben dan neem ik een bank voor 
mijn huis… Het begin van een gedichtje van 
Ivo de Wijs. Maar waarom een bankje voor je 
huis als je oud wordt? Waarom niet als je nog 
volop in het leven staat, met andere woorden 
niet gepensioneerd maar nog volop in het 
arbeidsproces. Is het dan ook niet fijn om 
alle sores even te vergeten en op je “bankje 
voor je huis”te gaan zitten om eens lekker 
rustig te genieten van de rust, de natuur, de 
avondzon of wat dan ook. Het leven is al zo 
gejaagd. Ja we horen mensen zeggen: als ik 
met pensioen ben, dan ga ik dit of dat doen. 

Waarom nu niet?  Denk dan eens aan de 
laatste woorden van dit gedichtje:

En ik lees in mijn krantje
Ik neurie een lied 
Ik kijk naar de vogels
Ik zit en geniet
Ik hoef geen crapauds en ik hoef geen 
fauteuils
Doe mij maar wat zon en een bank voor 
mijn huis.

De redactie

Liturgische
Contactdag Zeeland.
Op zaterdag 10 
november wordt 
voor de 11e maal de 
Contactdag Zeeland 
georganiseerd
Deze vindt plaats 
in het Zeldenrust-
Steelantcollege te 

Terneuzen. De studiedag is bedoeld voor allen 
die als pastor of op vrijwillige wijze meewerken 
aan de liturgie, als koorlid, dirigent, organist, 
lid liturgische werkgroep en voor wie nog 
meer geïnteresseerd is. De thematiek van dit 
jaar is: ‘De bijbelse bronnen in deze tijd’. 
Het gaat over gezangen voor de Eucharistie, 
Communievieringen en Woorddiensten. 
Vanaf half tien staat de koffie klaar; 
‘s morgens houdt pastor Ignace d’Hert van de 
regio West Zeeuws-Vlaanderen de inleiding 
op de dag, waarna voor de lunchpauze ook 
nog de aanwezigen in diverse werkwinkels 

bijeenkomen. Er is voor ’s morgens en voor 
’s middags een keuze uit 5 werkwinkels: 
1. teamvorming, 2. orgelbegeleiding, 3. 
informatie over (nieuwe) marialiederen, 4. 
liederen uit bijbelse bronnen en 5. gezangen 
en liederen met het oog op de 40 dagen. 
De dag wordt besloten met een gebedsdienst, 
waarin gezangen worden opgenomen, die in 
de werkwinkels en bij het hoofdthema aan de 
orde zijn geweest. De kosten voor deelname 
aan deze dag bedraagt €10,- (incl. koffie en 
lunch). Wellicht na overleg te verhalen bij 
uw kerkbestuur.

Opgave uitsluitend schriftelijk bij: Secretaris 
Contactdag Zeeland. Mgr. De Backerestraat 
5 , 4529 GR Eede of mailen naar: contactdag.
zeeland@skynet.be De kosten kunnen 
voldaan worden op girorekening 67.07.442 
tnv Contactdag Zeeland, Biervliet. Gaarne 
bij aanmelding vermelden voor welke 
werkwinkels de keuze wordt gemaakt.

CONTACTDAG ZEELAND

TANTE
Ze is zo aardig voor de zieken, tante Corrie, 
ze dirigeert met zwier een vluchtelingenkoor
en ze heeft voor ouwe mensjes, warme erwtensoep of flensjes,
maar d’r eigen man komt in het stuk niet voor.

Toon Hermans
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Lieve mensen,

Na een lange stille en donkere periode van 
mijn kant,  kan en wil ik u graag vertellen 
hoe het met mij gaat. Het afgelopen jaar is 
een jaar geweest waarin ik bij mijzelf heb 
moeten constateren dat het zo niet langer 
ging. Een optelsom van verschillende 
factoren maakte dat ik moe was en bleef. 
Had geen energie meer om datgene te 
doen wat ik graag doe. Elke stap (en u 
weet: ik wandel graag) /elk mailtje/elk 
telefoontje was er een teveel. Het duurde 
echter nog best een tijdje voor ik die 
bij mijzelf constateerde. Het duurde nog 
langer voordat ik het bij mijzelf accepteerde 
en het durfde toegeven en daarmee de 
nodige stappen durfde te zetten. Maar nu 
terugkijkend op deze periode, onder goede 
begeleiding en veel steun van heel veel lieve 
mensen, ben ik gegroeid. En voel mij nu 
krachtig en vol goede moed om de draad 
weer langzaam op te pakken. Begin mei van 
dit jaar is er in goed overleg besloten om 
langzaam maar zeker weer een aantal zaken 
op te pakken en zo mee en mee weer in het 
werkritme te komen. Nu is de tijd rijp om 
dit verder uit te bouwen om uiteindelijk 
(als de tijd daar rijp voor is) weer voltijds 
mijn enthousiasme, energie, kracht en tijd 
aan het pastoraat te geven. In overleg 
met het IPV bestuur, het pastoresteam  is 
besloten om geleidelijk de volgende taken 
weer op te starten:
- Eerste heilige Communie: 
1. alles met betrekking tot de EHC zoals ik 

dit gewend was
2. inventarisatie van de huidige situatie, in 

kaart brengen en in overleg kijken wat er 
nog te verbeteren valt.

- Gezinsvieringen:
1. Inventarisatie van de huidige situatie, in 

kaart brengen en in overleg kijken wat er 
nog te verbeteren valt

2. nieuwe vormen van kinderliturgie 
zoeken, aanleren en uitvoeren. 

Kortom: hoe kunnen we kerk voor de 
kinderen aantrekkelijker maken en meer 
toegespitst op deze tijd.

- Weekendvieringen:
Vanaf oktober zal ik weer twee weekenden 
per maand op de zondagochtend de 
weekendviering verzorgen.
- Uitvaarten:
Vanaf november zal ik twee uitvaarten per 
maand gaan verzorgen. 
- Dopen:
Per januari 2008 zal ik weer volledig 
meedraaien in het doopschema van onze 
regio.
- Huwelijkscatechese:
In onze regio worden de aanstaande 
bruidsparen op twee avonden voorbereid. 
De eerste avond wordt verzorgd door een 
vrijwilligster uit de regio. De tweede avond 
zal door mij worden verzorgd.
Ook zal ik voortaan de zorg van de 
aanmelding aannemen en plannen
- Teamoverleg:
Ik zal ook weer wekelijks het teamoverleg 
bijwonen. Zo blijft ik op de hoogte van 

het reilen en zeilen 
in onze regio. Mijn 
teamleiderschap (intern) 
zal door Wim Tobé 
worden overgenomen.
- Redactie kerkkoerier.
Contactpersoon vanuit 
het pastoresteam naar 
de redactie.
- Contact basisscholen:
Vanuit het pastoresteam zal ik de contacten 
met de basisscholen in onze regio gaan 
onderhouden.

Bij het samenstellen van mijn taken is een 
sterke nadruk gelegd op kinderen. Dit is 
op mijn verzoek, omdat ik dit heel erg 
graag doe. Ik ben heel blij en dankbaar 
dat ik weer de draad op kan pakken. Ik 
voel mij nog blijer en dankbaarder omdat 
ik merk dat velen mij een warm hart 
toedragen. En dat de ruimte gegeven wordt 
om meer nadruk te leggen op die taken in 
het pastoraat waar MIJN hart ligt. Ik kan 
gerust zeggen dat na een lange donkere 
periode er weer volop licht schijnt voor 
mij. En dit Licht (van Christus) schijnt nu 
helder en duidelijk en wijst mij de weg.

Dank aan iedereen die mij de afgelopen 
periode gesteund heeft en nu ook nog 
steunt.

Heel veel lieve groetjes,

Chantal van de Walle

STRAKS

Als een phoenix zul je reizen

overal en nergens zijn

wat je nalaat zijn slechts sporen

van je wezen - jij –

jij zult elders zijn.

Liefde zal je vleugels geven

over de grenzen van de dood.

Zul je ons zien?

Een teken geven

dat je ergens nog bestaat

en je je leven hebt vergroot,

niet afgesneden bent,

maar uit je grenzen bent getreden?

Kijk je terug op je verleden

waar wij nog zijn?

Nu je vleugels hebt gekregen 

wil je ons dan nog omgeven,

met je wezen bij ons zijn?

Uit: Zaaien in tranen

Op donderdag 29 maart presenteerde 
de bisdomleiding in de Emmaüskerk in 
Terneuzen de in de toekomst gewenste 
samenwerkingsverbanden van parochies en 
geloofsgemeenschappen in het dekenaat 
Zeeland.

In de meeste gevallen betekent dit dat 
reeds bestaande samenwerkingsverbanden 
van parochies worden geïntensiveerd. In 
andere situaties zullen huidige parochies 
samenwerking met nieuwe partners 
aangaan.

Overwegingen
De gewenste samenwerkingsverbanden zijn 
ontwikkeld op basis van reeds ingezette 
ontwikkelingen en bestaande samenwerking, 
de geografische samenhang van gebieden, 
het aantal kerkleden (gestreefd is naar 
samenwerkingsverbanden met 20.000 tot 
30.000 kerkleden), de financiële kracht van 
de verbanden, en de bestuurbaarheid ervan.

Doel
Doel van de samenwerking is zorg voor 
vitale geloofsgemeenschappen voor nu en in 

de toekomst. In een samenwerkingsverband 
zal een pastoraal team van minimaal vier 
pastorale beroepskrachten verantwoordelijk 
zijn voor de pastorale zorg. Er wordt naar 
gestreefd dat de verschillende ambten en 
functies (priester, pastorale werk(st)ers en 
diakens) in elk team aanwezig zijn

Voor bestuurders en vrijwilligers in zo’n 
samenwerkingsverband zal een toegespitst 
vormings- en toerustingsaanbod worden 
ontwikkeld.

Route
Het bisdom heeft de parochies gevraagd de 
voorgestelde verbanden in april en mei te 
bespreken en er op te reageren. Daarna  zal 
de samenwerkingspartners van de gewenste 
verbanden worden gevraagd, een stappenplan 
uit te zetten om de komende jaren, tot 2010, 
door te groeien naar één nieuwe parochie. 
Kansen, maar ook de lokale problematieken 
zullen daarin worden opgenomen. De route 
die zal worden afgelegd, wordt afgestemd 
op de plaatselijke situatie. Parochies kunnen 
in dit proces aan het bisdom toelichting en 
ondersteuning vragen.

BISDOM PRESENTEERT 
SAMENWERKINGSVERBANDEN
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Mijn leven is voor altijd anders
nu jij niet meer tastbaar in mijn leven bent
niet meer tastbaar maar wel voelbaar
in de herinneringen die ik aan je heb.
Soms doen herinneringen pijn
omdat ik je mis.
Soms doen herinneringen goed
omdat ik weet dat jij van mij hield.
Soms zijn die herinneringen
als een hand op mijn schouder
en helpen ze mij om met mijn leven
zo zinvol mogelijk verder te gaan.      
(Marga Collet)

Sinds 2001 is er in onze regio rouwbegeleiding 
in groepsverband. Het initiatief gaat uit 
van de Rooms-Katholieke en de Protestante 
Kerken, maar staat open voor iedereen, 
ongeacht geloofsovertuiging. Rouwenden 
komen samen in 8 bijeenkomsten. 

De groepen bestaan uit max. 10 personen 
zodat er vertrouwen kan groeien. Daarom 
is het ook nodig om alle 8 bijeenkomsten 
te volgen.

In het najaar starten wij weer met 
nieuwe groepen: de eerste rouwgroep zal 
op dinsdagavonden doorgaan (19.30u. 
-21.30u.). De data zijn: 13 - 20 - 27 
november, 4 - 11- 18 december, 8 - 15 
januari 2008.

De tweede rouwgroep is op 
woensdagnamiddagen (14u.-16u.).
De data zijn : 14 - 21 - 28 november, 5 -12- 
19 december, 9 - 16 januari 2008.

Indien er voldoende vraag is, start er ook in 
januari 2008 een groep voor ouders, die een 
kind hebben verloren. Natuurlijk kunnen 
ouders ook aansluiten bij de andere groepen. 
Alle bijeenkomsten gaan door in de pastorie 
Steenstraat 22 te Hulst. De eerste stap zetten 
is niet gemakkelijk maar je verdriet delen, 
geeft weer houvast, grond onder je voeten 
want rouwen hoef je niet alleen te doen. 

Als jij dit ook wilt, dan kun je contact 
opnemen met het rouwzorgteam:
pastor Noëla Polet (317438),  

Cis Dieks (314098) en 
Maggie Sandkuyl (315149).
Alle telefoonnummers zijn nummers van de 
regio 0114.

Contactpersonen in de parochies: 
Freddy de Burger (Hulst) 314098
Willeke Mandjes (Clinge) 314826
Dominique D’Haens (Graauw) 635312
Corrie van Doorsselaer (Heikant) 315139
Corrie de Cock (Hengstdijk) 682156
Tiny Seij (Kloosterzande) 682306
Fien Martinet (Koewacht) 364050
Jeanne de Poorter (Lamswaarde) 690477
Paul de Deckere (N.Namen) 345360
Paul Hemelaar (St. Jansteen) 310319
Barbara de Nijs (Terhole) 314773
Ronny Haerens
 (Boschkapelle - Vogelwaarde) 672026
Marlies Everaert 
(Stoppeldijk - Vogelwaarde) 671539.

Contactpersonen Protestante Kerken:
Leny Maat (310547)
Robert Bickel (311167)

Een kindje werd geboren ergens in het 
Midden oosten. Dit feit wordt vermeld in 
boeken uit verre eeuwen. Enkele jaren later is 
dit kind met zijn ouders in Jeruzalem . Dan 
horen we vele jaren niets meer, niets  over 
zijn jeugd, over eventueel scholing, al mogen 
we veronderstellen dat hij enig onderricht 
kreeg in de Synagoge, zoals toen gebruikelijk 
was en ging hij, toen hij de leeftijd had, op 
de Sabbat naar de Synagoge zoals iedere 
Israëliet.

Als dit kind volwassen is geworden, verlaat 
hij het enige tijd, zoals toen gebruikelijk was 
in bepaalde joodse kringen, in de Woestijn. 
Hij verliet het ouderlijk huis, verbleef veertig 
dagen in de woestijn, liet zich dopen door 
Johannes de Doper en begon, samen met  
enkele vrienden, zijn tochten door Galilea 
en Judea. Na ongeveer drie jaar wordt hij 
gevangen genomen door tempeliers op bevel 
van de joodse leiders en sterft hij een wrede 
dood aan het kruis.

Tijdens zijn leven heeft hij een grote indruk 
gemaakt in zijn land. Er had zich een groep 
volgelingen gevormd, die groter bleek dan 
men dacht . In de jaren vijftig na zijn dood, 
wordt hij tot in Rome en in een groot deel 
van Klein- Azie herdacht en ontstaat een 
kerkgenootschap. In onze dagen zijn er 
over de hele wereld verspreid meer dan een 
miljard gelovigen voor wie de woorden van 
deze man de richtlijn zijn voor hun leven en 
denken.

Vreemd? Hij schreef geen boeken, hij sprak 
geen geleerde woorden; hij vertelde, soms in 
gelijkenissen, over zijn Vader in de Hemel. 
Als men hem vroeg, hoe men moest leven 
om zijn volgeling te zijn, antwoordde hij: 
“onderhoud de (10) geboden”. Het lijkt 
allemaal zo eenvoudig.

Toch zijn er altijd mensen geweest, die 
dachten het beter te weten. In Jezus - 
tijd waren er leerlingen die twisten over 
hun plaats in de rij van de leerlingen. 
Eén van hen was het zo oneens met Jezus 
zelf, dat hij Hem verraadde en hem aan 
zijn tegenstanders overleverde. Paulus verzet 
zich tegen sommige betweters en Johannes 
betreurt in zijn brieven de opkomst van 
dwalingen. We behoeven ons dus niet te 
verwonderen dat er in latere tijden, ja zelfs 
tot in onze dagen, mensen opstaan  die het 
allemaal beter weten. Het wemelt nu immers 
van allerlei sekten en kerkjes, die van alles 
schijnen te geloven, behalve in de wens van 
Jezus : “Mogen ze allen één zijn”.

Ook in de bestaande kerk komen mensen 
naar voren, die veranderingen willen, die niet 
of nog niet gewenst zijn. Dat er nieuwe ideeën 
komen is een teken van zich verantwoordelijk 
voelen, maar het is een teken van verstandig 
denken, als we proberen geduld te hebben en 
vertrouwen, dat de kerk niet van ons is, maar 
van Hem die we aanbidden.

W.F. van Olffen 

ROUWZORG IN DE REGIO 0114

MIJN LEVEN IS VOOR ALTIJD ANDERS!

HET BEGON ZO KLEIN…

De mens lijdt vaak het meest

door ‘t lijden dat men vreest 

en dat nooit op komt dagen....

Zo heeft hij meer te schragen

dan God te dragen geeft.

Maar komt het kruis in huis

dan geeft God kracht naar kruis. 
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In 2007 werd in de 13 Zeeuws-
Vlaamse parochies de jaarlijkse 
Vastenaktie  gehouden voor 
een gezamenlijk lokaal doel 
en wel voor de restauratie en 
de verlichting van het dak van 

een multifunctioneel parkje in Barranquilla 
(Colombia). Dit parkje maakt deel uit van 
een groter complex van bejaardentehuis, 
opvangcentrum voor daklozen, verzorging 
van mensen met een geestelijke handicap, 
opvang van kinderen uit de wijk La Paz, 
enz. Het parkje heeft een tweeledige functie. 
Enerzijds doet het dienst als opvang van de 
jeugd uit die wijk voor sport en recreatie en 
voor culturele activiteiten. Anderzijds doet 
het dienst als opvang voor 300 kinderen van 
dakloze ouders, die er dagelijks een warme 
maaltijd aangeboden krijgen. Deze tweeledige 
functie en het delen van de maaltijd bracht 
de organiserende Caritasinstelling St. 
Jansteen / Heikant op het motto voor de 
gemeenschappelijke acties: “Een dak om te 
delen”. De uit Sint Jansteen afkomstige pater 
Cyriel Swinne, voor wiens werk Caritas St. 
Jansteen / Heikant zich al vaker inzette, staat 
aan het hoofd van deze gemeenschap in 
Colombia.

Alle parochies voerden acties voor dit 
gemeenschappeijk doel. De acties bestonden 
uit kerkcollectes, huis-aan-huis collectes, 
verkoop van boterbabbelaars, vastenmarkt en 
daarnaast een aantal scholenprojecten zoals 
spaarpotjesactie, fiets-in, sponsorloop en 

heitje voor een karweitje. De opbrengst van 
de diverse acties overtrof alle verwachtingen. 
In de opgestelde begroting voor de rstauratie 
en de verlichting was rekening gehouden met 
een benodigd bedrag ad circa €26.000,-.

De acties brachten echter een bedrag op van 
€37.000,--, ruim voldoende om daarmee ook 
de hoge devaluatie van de lokale munteenheid, 
de pesos, op te vangen en ook nog voor de 
voedselvoorziening zelf voor een bepaalde 
periode.

Pater Cyriel Swinne was met deze gift dan ook 
uiterst in zijn nopjes. Onderstaand zijn reactie, 
die hij via de e-mail zond naar Paul Prince, 
voorzitter van Caritas St. Jansteen / Heikant 
en tevens coördinator van de Vastenaktie 
2007.

Barranquilla, julio 27
 
Beste Paul,
 
Ik heb net mijn bankrekening nagekeken en gezien 
dat Cor-Aids twee keer een bedrag overgemaakt 
heeft: 18.725,76 en 18.725,75 voor een totaal 
van 37.451.51 euro. Een geweldig bedrag dus, 
vooral wanneer ik het in pesos omzet 37.451,51 
euro x 2.600 pesos = 97.373.926,- pesos. daar 
moet ik dan maar een wat grotere portemonnee 
voor aanschaffen. Al hoewel ik het geld niet lang 
in mijn bezit zal hebben: het wordt omgezet in 
konkrete hulp: een dak om brood te delen met hen 
die honger hebben. Veel dank voor jullie inzet en 

voor dit toch wel heel mooi resultaat. Ik had 
dit toch niet voor mogelijk gehouden. Vooral 
niet zo´n  groot bedrag. Ik had de zeeuwsche 
vrijgevenheid toch onderschat. Dat zal me geen 
tweede keer gebeuren!!! Ik hoop zo gauw mogelijk 
met de bouw te kunnen beginnen. Ik houd jullie 
op de hoogte met fotos en berichten.
 
Graag wil ik jullie vragen om alle parochies 
en organisaties die meegewerkt hebben van 
harte te danken voor deze solidariteit omgezet 
in konkrete “werken van barmhartigheid”. 
Zeeuwsch-Vlaanderen heeft zich weer eens van 
zijn beste kant laten zien: gul en gelovig. En 
daarmee is er weer “nen kontente mens” meer 
bij: ik dus en onze mensen uit Barranquilla. 
Het is misschien leuk om te weten dat een vriend 
van mij voor mijn wijding en eerste mis (op St. 
Jansteen) in 1976 een liedje gecomponeerd had, 
dat heette: over grenzen van zien en horen heen... 
Die tekst gaat dus nog steeds op: over grenzen van 
zien en horen heen blijft ons geloof het mogelijk 
maken solidair te zijn met mensen die we niet 
kennen, die we niet zien, die we niet horen, 
maar die we wel voelen: vooral hun behoefte aan 
steun en hulp. Ons geloof maakt het mogelijk om 
over genzen van zien en horen heen hen nabij te 
zijn. Dank daarvoor.
 
Groeten aan alle medewerkers, vrienden en 
bekenden.
 
Gauw tot schrijfs,
 
Cyriel

VASTENAKTIE OOST ZEEUWS-VLAAMSE PAROCHIES GROOT SUCCES

De kerkkoerier wordt gratis huis-aan-huis 
verspreid in alle parochies van Oost Zeeuws-
Vlaanderen. Geïnteresseerden buiten de 
regio kunnen het blad ontvangen tegen 
een vergoeding van 5 euro per jaargang. Zij 
kunnen contact opnemen met de redactie 
via het in de colofon vernoemd adres. 
Wenst u het blad niet te ontvangen, laat het 
even weten aan de contactpersoon van uw 
parochie.

***

Bisschop Muskens heeft zijn 12 ½ 
jarig jubileum als bisschop gevierd. Een 
indrukwekkend overzicht van zijn werk als 
bisschop is verkrijgbaar op dvd. 2007 is 
een bijzonder jaar voor hem. Hij treedt af 
als bisschop om daarna in te treden bij de 
Benedictijnen. Hij wil bij hen aansluiten in 
stilte, gebed en spirituele vorming. 

***

Mgr. Van den Hende wordt onze nieuwe  
bisschop. Hij wil het geloof in Christus 

verkondigen en delen en beleven met de 
mensen in het bisdom Breda. Samen met de 
hele wereldkerk. 

***

In het magazine van het bisdom Breda kon 
u onlangs veel over onze drie bisschoppen 
lezen. Wat voor doel ze voor ogen hebben 
en nog steeds willen bereiken. Dit magazine 
kan gratis afgehaald worden aan de 
Veemarktstraat in Breda en bij de Dekenale 
centra. Voor een postabonnement betaalt 
u slechts 10 euro aan administratie- en 
portokosten. Dit zeer mooi, verzorgd blad 
met interessante thema’s, kunt u bestellen 
per e-mail mvdelft@bisdombreda.nl of per 
telefoon 076 5223 444. ( 10 euro voor 4 
nummers.)

***

Gedachten van Jos Brink, die onlangs 
overleed 17-8-2007
Over het leven:
Je moet zeilen op de wind van vandaag.

De wind, die van gisteren, helpt je niet 
vooruit. De wind van morgen blijft misschien 
wel uit. Je moet zeilen op de wind van 
vandaag.

***

Mgr Ernst is 90 geworden....
Op 8 april 2007 bereikte emeritus-bisschop 
H.C.A. Ernst de indrukwekkende leeftijd 
van 90 jaar. Graag wensen wij hem van harte 
geluk. Hij hoopt  op 17 december 2007 te 
vieren dat hij dan 40 jaar bisschop is.

***

Bereikbaarheid dekenaat
Het dekenaat is bereikbaar op maandag en 
donderdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur.  
Eventuele wijzigingen hierop worden vermeld 
op het antwoordapparaat en de website 
www.dekenaatzeeland.nl. Voor dringende 
zaken kunt u deken Paul Verbeek bereiken 
op 0165 – 330502 en dekenaal coördinator 
Geerten Kok via 076 – 5213873.

KERKKOERIERTJES
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Uit het engels vertaald. De schrijver probeert 
een goede vriend, die het verlies van zijn 
broer niet kan aanvaarden, duidelijk te 
maken dat het leven, maar ook de dood, zin 
heeft om verder te gaan.

Korte inhoud: 
Freddy is een stevig, goed gevormd blad aan 
de eikenboom, die tot zijn verbazing ontdekt, 
dat geen twee bladen gelijk zijn. Een blad 
boven in de eikenboom trekt zijn aandacht 
en ziet hij als de oudste, tevens wijste. 
Freddy noemt hem Daniel. Het wordt zijn 
vertrouwensvriend bij wie hij de betekenis 
van het bestaan wil onderzoeken. Daniel 
legt uit dat het leven een cyclus is van de 
jaargetijden, lente, zomer, herfst en winter, 
bestuurd door zon en maan, licht en donker, 
die ieder ook hun eigen tijd hebben. 

Als Freddy meer uitleg vraagt, zegt Daniel, 
dat in de lente nieuw leven, wat reeds 
onzichtbaar aanwezig is, ontspruit en groeit 
om in de zomer verder uit te bloeien tot 
volle wasdom. Het roept verwondering af en 
brengt blijheid, maar soms ook verdriet en 
pijn. Freddy ziet dan in de herfst, dat alles 
verkleurt en verwaait, soms zelfs verdort 
om in de winter de boom voor goed te 
verlaten en wil daar de betekenis van weten. 
De wijze, meer ervaren Daniel, tracht dan 

duidelijk te maken, dat dat een geheel van 
leven en sterven is en dat geen blad er aan 
ontkomt. En hoewel het verloop voor ieder 
blaadje aan de boom anders is hebben toch 
allen hun zin en doel in het bestaan. Dat 
is dan weer moeilijk te vatten voor Freddy, 
hij is in de bloei van zijn leven en wil dat 
blijven, hij wil zeker niet sterven en dat wil 
hij ook niet van de andere bladen, met wie 
hij inmiddels al vriendschap en een hechte 
band heeft weten te verwerven. 

Toch merkt hij op een dag dat ook zijn grote 
vriend sterft, hem nog gedag zegt en vredig 
de boom verlaat naar het verder onzichtbare. 
Hij herinnert zich dat Daniel al eerder 
gezegd had dat wanneer het zijn tijd was, hij 
ook de boom zou verlaten en zou sterven. 
Freddy denkt er over na wat Daniel hem zo 
al vertelde toen hij met de vraag worstelde, 
waarom het toch zo moest gaan. Daniel had 
hem duidelijk gemaakt, dat de zin van het 
leven ook inhoudelijk een opdracht betekent 
en dat ieder zijn taak heeft. Hij als deel van 
het gebladerte had de opdracht om in de 
schaduw een heerlijke plek te zijn voor de 
oudjes die onder de boom uitrustten en hun 
levensverhaal aan elkaar vertelden. Voor de 
vogels kon hij een schuil- en rustplaats zijn 
waar deze hun nest bouwden voor de nieuwe 
kroost. Ook voor zoveel ander gedierte, wat 

niet eens altijd zichtbaar is, betekent de 
boom en het gebladerte veel. Onder zijn 
boom was het vaak een oase voor spelende 
kinderen of liefkozende paren. En zo kreeg 
hij besef van zijn opdracht, waar hij vaak 
van genoot, maar dat ook vaak een opgave 
was geweest. Denk bv aan het slechte weer, 
stormen en regen, ijs en sneeuw, waarbij hij 
moeite had om zijn plaats te behouden of 
eenzaam was. Het gestorven zijn van Daniel, 
bracht hem meer inzicht, ook in zijn eigen 
taak die hij toch zo lang mogelijk wenste vol 
te houden. 

Hoewel Freddy aanvankelijk bang was om 
dood te gaan heeft Daniel hem duidelijk 
gemaakt dat er toch iets veel sterker is dan 
de boom, die ook eens zal sterven. Wat dan? 
had hij met verbazing gevraagd, En nu wist 
Freddy het antwoord weer, dat was Het leven, 
dat eeuwig duurt. Als het lichaam sterft blijft 
het leven, onzichtbaar voortbestaan. Toen 
Freddy als blad in de winter in de sneeuw 
verdween, wist hij niet dat verscholen in de 
grond de wortels van zijn boom door het 
sneeuw- en regenwater gedrenkt, de boom 
weer doet groeien en nieuw blad geven.
Zijn taak van dienstbaarheid  was vervuld. 
Immers zoals Daniel zei”: DE ESSENTIE 
VAN LEVEN IS DIENSTBAARHEID”.

Hebt u dat ook, dat het je soms naar de 
boordeknoop stijgt? Dat je je afvraagt: hoe is 
het toch mogelijk? En: hoe lang moet je het 
dulden? Ik denk nu speciaal aan situaties in 
de kerk, al weet ik natuurlijk heel goed dat 
het daarbuiten ook allerminst botertje tot de 
boom is. 

Neem de rol van vrouwen in de kerk. 
In de rooms-katholieke kerk zijn bepaalde 
rollen, met name het priesterschap, voor 
hen niet weggelegd. Ik las dat Joke Litjens 
het Mediapastoraat van KRO/RKK verlaat, 
onder meer vanwege het preekverbod dat 
haar destijds werd opgelegd. Nu hoeven 
we voor dit soort zaken niet alleen naar de 
rooms-katholieke kerk te kijken. In een fors 
deel van het protestantisme, ik schat zeker de 
helft van het kerkgaand publiek, zo niet veel 
meer, is het vrouwen evenmin toegestaan de 
preekstoel te bestijgen. Allerlei kerkenwerk 
is in zulke gevallen eveneens voor hen 
afgesloten. Ja, ze mogen wel wat natuurlijk, 
koffieschenken, de kerk schoonmaken, de 
administratie verzorgen, bezoekwerk, de 
vrouwenvereniging leiden, hun mannen 
steunen in hun kloeke strijd, kinderen een 
christelijke opvoeding geven, misschien zelfs 
een mannenvergadering notuleren, maar 
toch… O ja wel, het ontbreekt niet aan 

theologische praatjes of zelfs hele theorieën 
en theologieën om dergelijke situaties te 
rechtvaardigen. Maar ook van theologische 
praatjes geldt: ze vullen geen gaatjes. Zo 
is er het verhaal dat Jezus mannen tot 
zijn discipelen koos (over Maria Magdalena 
zwijgen we voor het gemak). Er zijn de 
‘zwijgteksten’ van Paulus. In Genesis lezen 
we dat eerst de man werd geschapen en 
toen de vrouw. Zeker. Maar wat in zulke 
argumenten toch vooral opvalt is de enorme 
oppervlakkigheid. 

Nee, ik ga het niet op de persoon spelen. Dat 
het zo sneu is voor getalenteerde vrouwen in 
gemeente en parochie dat het niet kan: de 
kansel bestijgen, de sacramenten bedienen. 
En dat terwijl je ook als vrouw zo graag 
‘icoon van Christus’ zou willen zijn, zoals 
ik eens in een cri de coeur las. Ik houd 
het liever bijbels. En dan zeg ik: man en 
vrouw schiep Hij hen. Met opmerkelijke 
verschillen, ongetwijfeld. Maar met veel 
meer overeenkomsten. Er is maar weinig 
in kennen en kunnen, in hoofd, hart en 
handen dat niet zowel voor man als vrouw is 
weggelegd. In de kerk gaat het primair over 
God en kerkenwerk is verwijzing naar God, 
mensen helpen daarin verder te komen. Ook: 
verder met elkaar. Het is volstrekt ongerijmd 

dat mannen daar meer gekwalificeerd voor 
zouden zijn dan vrouwen. Uit enquêtes in 
Vlaanderen begreep ik dat de meeste priesters 
voor openstelling zijn van het priesterschap 
voor vrouwen alsook voor opheffing van het 
verplichte celibaat. In Nederland zal het wel 
niet veel anders zijn. Zou men die mening 
zijn toegedaan omdat men ziet dat het 
huidige beleid vastloopt? Dat op deze manier 
steeds minder mensen beschikbaar zijn, dat 
parochies grotere eenheden moeten worden 
en dat kerkgebouwen moeten worden 
gesloten? Of heeft het meer te maken met 
die fundamentele bijbelse noties? Ik denk en 
hoop het laatste.

Zeker, in de vieringen zoals die van KRO/
RKK probeert men er het beste van te 
maken. Zoveel mogelijk krijgt de vrouwelijke 
pastor het volle pond, heeft zij een belangrijk 
aandeel in het geheel. Toch is het keer op 
keer de man die de preek houdt (en die 
preek blijkt voor de meeste kijkers het 
belangrijkste te zijn van de viering) en de 
Eucharistie bedient.

Begrijpt u dat nou, dat van die 
boordeknoop?

Daan van der Waals

FREDDY EN DE VIER SEIZOENEN

PRAATJES DIE GEEN GAATJES VULLEN
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De agenda’s van pastores staan vol met 
afspraken van bijeenkomsten, kerkdiensten, 
vergaderingen, persoonlijke gesprekken, 
nascholing, catechese en wat er nog meer 
te doen staat in onze regio. Er staan ook 
lege plekken in de agenda. Voor de vrije 
tijd; ja natuurlijk, want een mens moet 
ook tot rust kunnen komen. Maar je leest 
ook aantekeningen van bijeenkomsten 
die buiten de regio vallen. Ook pastores 
klussen bij; alleen staan daar geen financiële 
vergoedingen tegenover en de meeste van 
die  werkzaamheden gebeuren in de “vrije” 
tijd. Deze werkzaamheden komen voort 
uit keuze vanuit de religieuze gemeenschap 
waartoe men behoort of de vraag vanuit de 
bisdomleiding of keuze door collega’s om 
hen te vertegenwoordigen op grond van 
studie, evaring, belangstelling. 

De bisdomleiding verwacht ook dat de 
medewerkenden in het pastoraat naast het 
gebruikelijke werk zich ook inzetten voor 
werkzaamheden die daar nauw verband mee 
houden. In het pastoresteam heeft ieder 
van deze afspraken staan, die het pastorale 
werk in de regio overstijgen, maar er ook 
dienstbaar aan (kunnen) zijn. Wat doen onze 
pastores er nog bij?

Ch. v.d. Walle: 
Zij neemt deel aan de diocesane adviesraad 
van de catechese, die de bidomleiding 
adviseert over de inhoud van de catechese. 
Ook is zij redactielied van het informatieblad 
“Periodiek”; beroepskrachten die lid zijn 
van de Vereniging van Pastaal Werkenden 
ontvangen dit vier maal per jaar. Tevens 
werkt zij mee aan de webpagina “Zinweb” 
www.zinweb.nl. Deze bezoekers van deze 
website zijn op zoek naar inspiratie voor hun 
dagelijks leven.

J. Reurs: 
Als marist is hij tot lid van de Provinciale 
Raad gekozen en heeft daarin de taak van 
vice-provinciaal. Het betekent dat hij de 
landelijke overste van de congregatie vervangt 
bij diens afwezigheid. Daarbij horen ook 
vergaderingen en overleg met het bestuur 
van de congregatie en daaruit voortvloeiende 
verplichtingen. Eenzelfde taak heeft hij 
ook als plaatsvervangend overste van de 
communiteit in Hulst. Tevens neemt hij 
deel aan de “Animatiecommissie“ binnen de 
congregatie. 
Deze werkgroep heeft de zorg voor de 
vorming en spirituele toerusting van de 
eigen leden van de congregatie en van hen 
die daarmee verbonden zijn. In het bisdom 
Breda is hij gekozen in de afvaardiging van 
het dekenaat Zeeland, die deel uitmaakt 
van de Diocesane Pastorale Raad. Deze raad 
bestudeert de pastorale activiteiten en stelt 
praktische besluiten voor aan de Bisschop. 
Zij vergadert 3-4 keer per jaar.

N. Polet:
Als lid van de zustercongregatie heeft zij 
maandelijks haar bezinningsdag met de 
communiteit; Bovendien heeft zij ook haar 
persoonlijke retraite en onderhoudt zij 
contact met haar medezusters. Daarnaast 
geeft zij in en buiten de congregatie retraites 
en weekends, waaraan ook door mensen 
uit geheel Zeeland wordt deelgenomen. Zij 
is verbonden als docente aan de cursussen 
Theologische Vorming voor gemeenteleden 
en parochianen te Goes mede op verzoek van 
de bisdomleiding en is als staflid en docente 
mede verantwoordelijk voor het programma 
van de Pastorale Vorming: “Linkeroever” te 
Terneuzen en is bedoeld voor parochianen uit 
geheel Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Namens 
de pastoraal werk/st/ers uit het dekenaat 
Zeeland is zij voor vier jaar gekozen in de 
priesterraad, die 4x per jaar bijeenkomt.

W. Poppe:
Reeds enige jaren is hij als huisoverste belast 
met de leiding van de communiteit van 
Hulst. Daarmee is hij verantwoordelijk 
voor de gang van zaken in huis, heeft zorg 
voor het wel en wee van de leden van de 
congregatie die er wonen en onderhoud met 
hen de contacten en tevens met diegenen, 
die ten behoeve van de huisgenoten hun 
werkzaamheden komen verrichten. Eerder 
dit jaar heeft de bisdomleiding gevraagd om 
vanaf 1 september een stagiaire te begeleiden, 
die zich voorbereidt op het priesterschap. 
Deze taak zal ca. 1-2 jaar duren. Het omvat 
werkbesprekingen met de kandidaat en 
contact onderhouden met de staf van de 
opleiding in Hoeven. Onlangs heeft hij 
de benoeming gekregen tot lid van het 
Kathedraal Kapittel. Dit college van priesters 
is een adviesorgaan van de Bisschop, dat hij 
in buitengewone kwesties raadpleegt. Het 
is eigen aan de bisschop en het kapittel om 
bepaalde zaken die het algemeen belang 
van het bisdom aangaan om deze in de 
vergadering te bespreken alvorens een besluit 
te nemen. Ondermeer komt het dit kapittel 
toe kandidaten voor te dragen voor de 
Diocesane Bisschop.

W. Tobé:
Namens de gezamenlijke regio’s van Zeeuws-
Vlaanderen is hij lid van de koorkring 
“Zeeuws-Vlaanderen” en vervult de functie 
van vice-voorzitter; deze werkgroep komt 
zo’n 6x per jaar bijeen en verzorgt minstens 
één studiedag en soms andere regionale 
bijeenkomsten Namens de gezamenlijke 
diakens van het bisdom Breda nemen hij en 
diaken K. v. Geloof de beide zetels in voor 
de diakens in de priesterraad. In het bisdom 
is hij benoemd tot lid van de Diocesane 
Commissie voor Liturgie, die maandelijks 
bijeenkomt, de bisdomleiding adviseert over 
liturgische zaken en dat ook kunnen al dan 
niet op verzoek aan parochies en werkgroepen; 

van die commissie is hij secretaris. Vanuit het 
bisdom vertegenwoordigt hij de diakens 
in het Landelijk Platform Diakens en is 
hierin de voorzitter; tevens is hij voorzitter/
penningmeester van de Nederlands-
Vlaamse afdeling van de Internationale 
Diakenbeweging. Vanuit deze laatste functie 
maakt hij deel uit van het redactieberaad van 
het tijdschrift “Diaconie in de Parochie” en 
neemt hij deel aan het halfjaarlijks overleg 
“Multilateraal Beraad Kerk en Samenleving/
Diaconie”, dat o.a. op hoofdlijnen de 
Bisschoppenconferentie adviseert op 
gebied van Diaconie, Vastenbrieven, 
Maatschappelijke ontwikkelingen, die de 
kerk en de samenleving direct raken. Op 
vrijwillige basis is hij als diaken betrokken bij 
de maandelijkse viering van de Byzantijnse 
Liturgie in Gent-Drongen en neemt hij 
deel aan het viermaandelijks overleg van 
Byzantijnse celebranten, waartoe ook de 
diaken behoren. Als je het bij elkaar zet is het 
een hele lijst; niet alle functies vragen altijd 
en voortdurend een grote tijdsinvestering; 
mailen en telefoongesprekken dragen veel bij 
tot een kort maar intensief overleg. Maar het 
betekent ook, dat niet-ingevulde tijden voor 
de parochies niet alleen vrije tijd betekent. 
Vrije tijd wordt ook aangewend om in breder 
verband zich te verdiepen en dienstbaar te 
zijn. Vaak zijn het ook aangename collegiale 
contacten, zelfs wanneer vergaderd wordt.

Diaken Wim Tobé

PASTORES  EN  HUN  “BIJBANEN”

INZEGENING  
VERPLAATSTE  
MARIAKAPEL

Op woensdag 22 augustus werd na veel 
overleg en afspraken de Mariakapel, die 
na de oorlog geplaatst was op het hoofd 
van de Zoutestraat opgetild en naar de 
ingang gebracht van het begraafplaats 
aan de Glacisweg. Op zondag 30 
september, daags voor het begin van de 
oktobermaand zal de kapel op deze plaats 
worden ingezegend. 

Na de Eucharistieviering van 10.30 uur in 
de basiliek kan ieder op eigen gelegenheid 
naar de kapel komen. Met muziek, 
gezamenlijk gebed, korte lezing en het 
inwijdingsritueel zal officieel de kapel 
opnieuw in gebruik worden genomen. 
We zullen bidden, dat de Moeder Gods 
de bewoners van het Land van Hulst 
ook voor de toekomst mag sparen. De 
inzegening vindt plaats rond kwart voor 
twaalf.
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...uitvaartzorg en -verzekeringen
vanuit één gedachte; de uwe...
Bij Monuta verzorgen we een uitvaart met alle begrip voor uw 

verdriet, met gepaste aandacht voor uw zorgen en een open oor 

voor uw wensen. Dat is het Monuta onderscheid in uitvaartzorg 

en -verzekeringen. Vertrouw op Monuta. Persoonlijke zorg én 

een brede schouder: van mens tot mens.

Uitvaartzorg en -verzekeringen

Terneuzen, Monuta, Rooseveltlaan 6, Tel: (0115) 61 28 81
Oostburg, Monuta Haerens, Oudestad 23, Tel: (0117) 45 23 09

Meer informatie? Bel gratis 0800-0033
of kijk op www.monuta.nl

Tandprothetische praktijk H. van Hoorde-Broekaart
Kunstgebitten en Herstelligsservice

vergoeding zorgverzekering

Oranje Bolwerk 1a  4561 GA  Hulst - 0114-312870
www.vanhoorde.eu

Lid Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Bouwbedrijf De Caluwé en Broekaart B.V.
• Nieuw- & verbouw woningen • Timmerwerken • Betonwerken • Utiliteitsbouw

Dorpsstraat 2B - 4569 AJ  Graauw
Tel. 0114-633 010 - Fax. 0114-633 011 - www.caluwe-broekaart.com

KINT ELECTRO KLOOSTERZANDE
ELECTRO TECHNISCH INSTALLAT IEBEDR I JF  -  RADIO,  TV  en  HUISHOUDEL I JKE  APPARATEN

A.E.G. • PHILIPS

MIELE • GOEDE SERVICE
v.o.f. G.A.M. KINT-VAN KAMPEN

CLOOSTERSTRAAT 76 - KLOOSTERZANDE - TEL. 0114-681429

Hoofdstraat 47 - 4564 AM  St. Jansteen Tel./Fax 0114-312441
www.int-bleijenbergh.nl

Vloerbedekking - Vinyl - Laminaat 
Zonwering - Vouw/paneelgordijnen

Vitrages
Senior ledikanten en bankstellen

Voor persoonlijk advies gaat u naar:
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Begin 2007 zijn alle doopouders van de 
afgelopen 4 jaar door het pastoresteam 
benaderd om mee te denken over activiteiten 
voor de jeugd. Een aantal ouders hebben 

hierop gereageerd en zijn samen met pater 
Reurs aan het brainstormen gegaan. Eén idee 
was het opzetten van peuter- en kleuterkerk. 
Dit is een activiteit gericht op jonge kinderen, 

de peuters en kleuters. Een aantal keer per 
jaar is er een bijeenkomst in een kerk waarbij 
een verhaal gelezen wordt, muziek  gemaakt 
wordt en wat geknutseld wordt. Iedere 
bijeenkomst staat een thema/verhaal uit de 
bijbel centraal. Nieuw is dit niet  binnen 
onze regio. O.a in Koewacht is men hiermee 
al bekend. Het is daar al een aantal jaren een 
succes. Waarom niet voor de gehele regio? 
Daarmee zijn wij aan de slag gegaan. De 
werkgroep uit Koewacht heeft ons met raad 
en daad bijgestaan en ons op weg geholpen. 
Dank daarvoor!

De eerste peuter- en kleuterkerk zal 
plaatsvinden op zondag 4 november om 
16:00 uur te St. Jansteen. Peuters en kleuters 
uit de gehele regio zijn welkom. Uiteraard 
zijn papa’s en mama’s, broertjes en zusjes, 
opa’s en oma’s ook van harte welkom. Het 
thema van deze viering is “Je hoeft niet bang 
te zijn”.

Werkgroep
peuter- en kleuterkerk

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
VOOR DE JEUGD

PEUTER- EN KLEUTERKERK TE ST. JANSTEEN

Op zondag 2 sept. Was weer het jaarlijkse 
uitje van de misdienaars uit de gezamenlijke 
parochies van onze IPV. Nadat we vorig jaar 
naar Technopolis zijn geweest, was het dit 
jaar weer de beurt voor een fiets-puzzelrit.
Om 13.00 uur kwamen we samen in het 
Reynaertcollege, waar we van alle faciliteiten 
gebruik konden maken. Daarna vertrokken 
de groepen, onder begeleiding van enkele 
ouders, om de beurt om de route te gaan 
fietsen, die door de werkgroep was uitgezet.
De tocht ging door de polders ten westen 
van Hulst. In de buurt van het Groot Eiland 
kon even worden gerust en werden er enkele 
behendigheidsspelletjes gedaan waarmee 
men extra punten kon verdienen. Daarna 
ging het weer verder naar Heikant waar bij 
de school ieder een ijsje kreeg en naar de 
w.c. kon gaan. Weer gingen we verder, nu 
de grens over en via prachtige bospaden in 
het waterwingebied kwamen we uiteindelijk 
op Kapellebrug uit. Via de Kapelstraat en 
de Waterstraat terug naar Hulst naar het 
Reynaertcollege.

Daar aangekomen was er wat te drinken 
en werd de uitslag bekend gemaakt. Er was 

voor iedereen een ruime keuze uit allerlei 
leuke dingen, die als prijs beschikbaar waren. 
Tot slot kregen we allemaal nog lekkere 
broodjes met warme worst, of ander beleg en 
om ongeveer 18.00 uur ging iedereen weer 
tevreden naar huis en was het een mooie dag 
geweest.

Langs deze weg danken wij onze sponsors 
n.l. de Rabobank voor het beschikbaar 
stellen van de leuke prijsjes en van Assche 
fruitbedrijf uit Hengstdijk voor het schenken 
van de kist appels.

Verder onze dank aan het Reynaertcollege 
voor het beschikbaar stellen van de keuken, 
kantine, toiletten enz.

Namens de werkgroep, 
Jo de Cock

MISDIENAARSDAG APPÈL
Ik help je
Want ik ken je
Je bent een goede vriend
Ik steun je
En ben bij je 
Want dat heb je verdiend

Jij helpt me
en je kent me
Staat altijd voor me klaar
Ik ken je goed 
Je bent er 
Al heb ik het soms zwaar

Hij kijkt me aan
Ik ken hem niet
Zijn ogen vragen hulp
Wat moet ik doen?
Ik draai me om
En kruip dan in m’n schulp

Zoveel mensen
Om te helpen
Zoveel mensen staan alleen
Ik kan toch 
Niet altijd klaarstaan
Niet voor iedereen..?

Inge Brokerhof
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VERBAASD?

Jij verbaast je 
over mijn liefde
voor alles wat leeft.
Jij verbaast je 
over mijn aandacht 
voor alle mensen in nood.
Jij verbaast je 
over mijn energie 
die nooit lijkt op te raken.
Jij verbaast je 
over mijn doorzettingsvermogen
voor gerechtigheid.

Maar zo verbazend vind ik het niet.
Dat doe je toch gewoon?!

A.M.

1h papa – kerk – mama
1v pastor – scha
2h aar – makelaar
2v aal – ras – rap
3h slee – asla – neen
3v preekstoel
4h evert – peen
4v eva – eed
5h orka – set – India
5v europa
6h ras – eerste – rk
6v kaarsen – al
7h steun – alras
7v ekster – nana
8h oer – na – dutje
8v rel – tsaar
9h credo – ar – ot – ur
9v klap – t.l. – si
10h hal – pan – spoor
10v eierdop
11h a.p. – salami – saks
11v manen – auto’s
12 arend – st – oa
13 in – jurk
14 aanpakker

Soms willen mensen een radicaal ander leven 
beginnen. Omdat ze niet meer op de oude 
voet verder willen. Omdat ze bewust aan een 
nieuwe toekomst willen gaan werken. Dat 
deed Mirjam een tijdje geleden. Ze vond 
dat het tijd werd om op eigen benen te gaan 
staan en niet steeds te doen wat haar ouders 
graag zagen dat ze deed. Ze besloot naar een 
woningbouwvereniging te stappen om zich 
te laten inschrijven voor een eigen huisje. 
Onderweg daar naartoe besloot ze spontaan 
naar de kapper te gaan. Nieuwe kleren mocht 
ze van zichzelf ook. Toen ze thuiskwam, was 
het voor haar ouders meteen duidelijk dat er 
een andere Mirjam binnenstapte.

Iemand als Mirjam zet zelf bewust de stap 
naar een nieuw leven. Dat ze veranderd is, 
straalt ze aan alle kanten uit. Iemand anders 
kan je ook pushen om je leven te veranderen. 
Johannes de Doper heeft felle kritiek op zijn 
joodse geloofsgenoten. Ze geloven, maar 
laten daar volgens hem te weinig van zien. 
Dat zet zijn toehoorders aan het denken en 
ook zij willen hun leven veranderen. Ook 
tolpachters kwamen om zich te laten dopen. 
Ze vroegen hem: ‘Rabbi, wat moeten wij 
doen?’ En hij antwoordde: ‘Jullie mogen 
niet meer belasting vragen dan is toegestaan.’ 
Ook soldaten vroegen: ‘En wij, wat moeten 
wij doen?’ Op hun vraag antwoordde hij: ‘Je 

mag niemand beroven of iets afpersen. Wees 
tevreden met wat je verdient.’ Je hoeft geen 
bijzondere dingen te doen als je gelooft, geeft 
Johannes de Doper aan. Het blijkt maar al te 
vaak om heel gewone dingen te gaan. 

En wat vind je van de rest van de 
aanbevelingen van Johannes? Hij zegt: ‘Als 
je twee stel kleren hebt, geef er dan één aan 
iemand die zonder zit. En je eten moet je 
delen met iemand die niets heeft.’ Dat is 
helemaal niet meer zo gewoon. Reden om 
radicaal een ander leven te beginnen?

Jannie Schalen 
(Lucas 3: 12-14 en 10–11, Startbijbel)

GEWOON DÓÉN!

ER WAS EENS, 
ZO BEGINNEN ALLE SPROOKJES, MAAR DIT IS GEEN SPROOKJE. 

DUS BEGINNEN WE NOG EENS.

Er was eens een eikenboom en die boom stond aan de rand van het bos. Hij had een 
mooie rechte stam met veel zijtakken. Alle takken zaten mooi in het verlengde van de 
boom op een takje na. Het was een eigenwijs takje, dat precies dat deed wat “moederstam” 
verboden had. Hij groeide van de stam weg. Dat ging allemaal goed in het voorjaar en de 
zomer. De stam waarschuwde het takje wel eens om niet te ver uit de buurt te groeien, 
maar hij deed het toch. Er hielp niets aan. Het takje deed precies waar het zin in had.

Maar de zomer ging voorbij en het werd herfst. De bladeren aan de boom begonnen 
te verkleuren. Ze werden van mooi groen, geel en rood en bruin. Zo ook de blaadjes 
aan de kleine tak. Maar de herfstwind kwam opzetten en het takje kreeg het zwaar te 
verduren. De wind schudde het heen en weer en het takje werd zo moe en riep om zijn 
“moederstam”. Help me toch anders breek ik nog af. De “moederstam” kon het niet langer 
aanzien en trok het eigenwijze takje naar zich toe. Het takje was heel dankbaar en begreep 
dat zijn  moeder hem in het voorjaar niet voor niets gewaarschuwd had. Hij waswel heel 
eigenwijs geweest. Het takje dacht: volgende keer moet ik toch beter nadenken over wat 
een ander tegen me zegt.

LVG

De oplossing van de 
kinderpuzzel is als volgt:
Het te vinden woord: communie. 

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
VOOR DE JEUGD
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Jongeren die voor het sacrament van het 
vormsel kiezen laten zich bijstaan in hun groei 
naar een volwassen christen zijn. In Oost 
Zeeuws Vlaanderen duurt de voorbereiding 
ongeveer een half jaar. In die tijd worden 
er vele vertrouwde en nieuwe stappen gezet. 
De voorbereiding op het vormsel is een 
bijzondere periode voor jongeren en ouders.

Iedere parochie start met de jongeren uit de 
eigen parochie en vult de voorbereiding in 
naar plaatselijke mogelijkheden. Men komt 
een aantal keren samen, soms in school, 
elders in een gemeenschapshuis. Op een 
speelse wijze is er aandacht voor vragen 
rondom God, de kerk, de sacramenten en 
het gebed. Ouders nemen deel aan het 
geloofsgesprek met de jongeren; zij helpen 
ook met ondersteunende taken. Naast 
aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling 
zijn er ook elementen die zich richten op de 
wereld waarin we leven. Daarvoor werken 
alle parochies samen. 

Afgelopen jaar kregen de acties voor de 
voedselbank veel waardering. Voedsel 
en ondersteunende materialen werden 
ingezameld bij mensen aan de deur, bij 
de uitgang van de supermarkt of in de 
kerk aangeboden. Enkele malen is een volle 
wagen afgeleverd op het verdeelcentrum in 
Terneuzen. Daarnaast is er geld ingezameld 
door te collecteren in de kerk en het doen 
van betaalde karweitjes. De belangstelling 
van jongeren en kerk was voor de vrijwilligers 
van de voedselbank een geweldige ervaring. 
Zo staan zij er niet alleen voor.

Tijdens de ‘Pelgrimstocht’ door de basiliek 

van Hulst trokken jongeren in kleine groepjes 
van plaats naar plaats. Zij ontmoetten er 
stands met uitleg over de symbolen: water, 
vuur, olie, lucht en eten. Er was ruimte voor 
de bijbel en de oude verhalen. Verder was 
er belangstelling voor de derde wereld en 
de onderdrukte mens in de samenleving. In 
de sacristie toonde de koster de kerkelijke 
schatten.

Bij de presentatie van de vormelingen aan 
de eigen parochie en bij de viering van 
het toedienen van het vormsel hadden 
vormelingen een groot eigen aandeel. Zij 
lazen gebeden en lezingen voor, brachten 
gaven en goederen aan en collecteerden. 
Muziekanten zochten elkaar op en speelden 
tijdens de vieringen op een geweldige manier 
samen. Telkens was er de wil om goed 
voorbereid aan het altaar te staan. Dat maakte 
van de vieringen ware hoogtepunten, waar 
ieder met plezier aan terug kan denken. 

Alle vormelingen van het bisdom zijn door de 
bisschop uitgenodigd voor een gezamenlijke 
speldag ‘Een lopend vuurtje’ in Hoeven. 
Vanuit tien parochies uit onze regio gingen 
jongeren in een goed gevulde bus vroeg op 
pad. Aan het eind van de dag waren er geen 
onderscheiden parochies meer, er was een 
grote groep vrienden bijeen. 
Met diverse technieken ging men aan de 
slag; met verf en kleur probeerde men het 
eigen gevoel in beeld te brengen, er waren 
opbeurende gesprekjes met wanhopige 
personen, men kon muziek maken, een 
gevangene bevrijden en ruzies beslechten. 
Verhalen en toneelspel maakten weer andere 
emoties los. Er was een oefening in zwaard 

vechten en een uitgebreid spelparcours. Met 
liefde en plezier hielp men twee sukkels met 
het opbouwen van een marktkraam. Aan 
de non en de kluizenaar konden vragen 
gesteld worden. Rode draad van de dag 
was dat al die activiteiten zouden leiden 
tot de bevrijding van de lauwheid, waarin 
de gastvrouw en kasteelbewoners zich 
bevonden. Dat is gelukt. Met het aansteken 
van fakkels en het zingen van ‘a brandnew 
day’ werd dat gevierd. De dag is afgesloten 
met een eucharistieviering, waarin bisschop 
J. van de Hende het geheel samenvatte 
als: “Speeltuin van de Heilige Geest.” Met 
brandende kaarsen ging ieder de kerk uit. 
Het vuurtje loopt door.
Zie ook: www.ipv-ozvl.nl/fotoarchief.

Vormelingen, 
Nogmaals proficiat met het Vormsel. Je hebt 
een bijzondere periode meegemaakt, waarin 
je geweldig bent gegroeid. Het was fijn om 
daar bij te mogen zijn. Veel goeds op jullie 
nieuwe school en alle zegen voor je verdere 
leven.

Omer Calle.

Ouders en vormelingen in gesprek  Luisteren naar verhalen Actie voor de voedselbank Voorbereiden van de vormselviering

WERKEN AAN DE TOEKOMST

JONGEREN OVERTREFFEN ZICHZELF

ONGEWOON GEWOON
Veel mensen proberen tegenwoordig op 
alle mogelijke manieren te voorkomen om 
doorsnee te lijken. Er bestaat voor hen 
niets ergers dan ‘gewoon’ te zijn. Maar als 
‘ongewoon’ zijn in de mode is en iedereen 
zijn best doet om apart te zijn, dan is 
doorsnee plotseling erg uitzonderlijk! 

Sanne van der Hout

Verdelen gaven in de voedselbank Goede wensen zaaien Samenspel op niveau Doorgeven van het vuur
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Emmy Wöginger: Genieten van de stilte en 
de rust in de kerk.

Bijna vijf en twintig jaar is Emmy Wöginger 
koster, aanspreekpersoon en gastvrouw van 
de parochie in St. Jansteen. Een koster is 
betrokken bij alle stappen van het leven; van 
de vreugde bij de geboorte en het toedienen 
van de sacramenten aan jong en ouder tot en 
met de betrokkenheid bij het overlijden. Een 
hele parochie trekt in zo ’n lange periode 
voorbij. Zo waren er in die jaren alleen 
al ongeveer zeshonderd uitvaarten. Door 
betrokkenheid bij al dat gebeuren wordt de 
koster een bekende voor velen. Over enkele 
maanden legt Emmy alle taken neer.

Rond 1980 beschikte iedere parochie over 
een eigen pastoor. Alles wat met de kerk 
te maken had verzorgde die persoon heel 
alleen: van het bijhouden van de kerkelijke 
boeken tot het bestellen van hosties en het 
luiden van de klok. Niemand anders die daar 
weet van had. In St. Jansteen was dat pastoor 
van Leeuwen. Volkomen onverwacht stopte 
hij ermee in begin 1983. Nog diezelfde week 
vertok hij naar Breda. 

Emmy was toen lid van het kerkbestuur, 
en daar waren veel vragen. Waar bestel je 
misboekjes en kaarsen; hoe regel je een 
begrafenis, een mis, een huwelijk; waar 
liggen de sleutels van kluis, tabernakel en het 
kastje met de miswijn; hoe werkt de kachel; 
wat moeten we met de pastorie en alle 
spullen daarin? Het toenmalige kerkbestuur 
heeft er weken overwerk aan gehad. De 
taken werden verdeeld; ieder nam een deel 
van het pakket. Emmy en Geertje van Duijse 
kregen samen de functie van koster. Om de 
beurt begeleidden zij de diensten met alles 
wat erbij komt, zoals het verwerken van de 
collecte en het bijhouden van de misintenties. 
Als moeder van twee opgroeiende kinderen 
was het voor Emmy een hele opgave. 

In februari 1985 verhuisde het gezin 
Wöginger naar de bovenwoning van de 
pastorie. Emmy werd de vaste koster en 
aanspreekbare persoon voor de parochie. 
Haar man Hilaire groeide uit tot de 
klussenman van de kerk. Hij zorgde voor 
vele verborgen karweitjes, ondermeer: de 
kachel van de kerk, het vervangen van 
lampen, een raampje steken, kerststal en 
boom opbouwen, een podium opzetten of 
de adventskrans ophangen. Dit worden nu 
taken voor de nieuwe klussengroep. 

De komst van pastoor Claessens bracht 
enige tijd wat verlichting in het takenpakket. 
Op het moment dat hij ook pastoor werd 
van Heikant en Koewacht en later toen hij 
met emeritaat ging kwamen er weer taken 
terug. Naast het kosterschap werd ook de 
parochieadministratie een taak, zowel voor 
de parochie St. Jansteen als voor Heikant. 
Daarnaast is er de invloed van buiten. Het 
bisdom, dekenaat, IPV, monumentenwacht, 
gemeente en anderen sturen regelmatig 
documenten en vertegenwoordigers. Iemand 
moet die mensen als eerste opvangen en 
begeleiden. De coördinatie van de uitvaarten 
is gegeven aan een groepje vrijwilligers in 
de regio. Voor St. Jansteen regelt Emmy 
dat. Bij bijna iedere vergadering in de 
parochieruimte is zij betrokken, als was het 
maar door de zorg voor de koffie en de afwas. 
“Dat doe ik wel”, is dan het antwoord. De 
grote schoonmaak van de kerk is nu voor 
een werkgroep. Misschien kan die ook de 
kleinere beurten en het onderhoud van de 
kerkelijke kleding verzorgen. Op verzoek 
van het kerkbestuur is ooit een dagboek 
gemaakt van alle handelingen voor de kerk. 
Emmy is ermee gestopt; ze werd er dol van. 
Naast de wekelijkse zorg voor de mis of de 
dienst is er de begeleiding nodig voor dopen, 
huwelijken, uitvaarten, bijzondere diensten 
of uitvoeringen in de kerk. Ook liturgieën in 
de kapel te Kapellebrug vragen om zorg.

Veel krijgt Emmy terug voor de inzet. Vooral 
na huwelijken, uitvaarten en dopen waar iets 
persoonlijks geregeld moet worden krijgt 
ze spontane bedankjes. Vaak ontstaan er 
fijne en vertrouwelijke contacten met veel 

verschillende mensen. Die gesprekken zullen 
heel erg gemist worden. Het kerkgebouw is 
op een heel eigen wijze dankbaar voor de 
zorg. In alle stilte is het er goed werken, de 
rust is versterkend. Als de zon het licht door 
de glas-in-loodramen laat vallen is de sfeer 
heel bekoorlijk en elk moment anders; een 
rijkdom om te beleven. Met verhalen over 
alle heugelijke zaken en missers is een heel 
boek te vullen. Het zal er nooit van komen, 
maar er is wel altijd iets te vertellen.

Het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd begin volgend jaar is voor Emmy de 
reden om het stokje door te geven. Leven 
met de kerkelijke agenda op zak en altijd 
beschikbaar zijn wil ze niet meer. Voor kleine 
vrijwilligerstaken is ze nog te vinden en 
Hilaire blijft het kerkhof begeleiden. Graag 
zou het echtpaar eens werkelijk op vakantie 
gaan of ongestoord willen genieten van een 
vrij weekeind. Dat kwam er de laatste kwart 
eeuw bijna niet van. De kerk ging altijd 
voor.

Emmy en Hilaire,

Bedankt voor de geweldige inzet voor de 
parochie. Bedankt ook voor de warme en 
menselijke manier waarop je vorm geeft 
en hebt gegeven aan het werk. Voor de 
komende maanden geniet nog van alles 
wat het werk meebrengt; voor de jaren erna 
beleef de vrijheid, blijf gezond en gelukkig 
en nog heel lang samen. Je hebt het allebei 
verdiend.

Omer Calle

PAROCHIE ST. JANSTEEN - 
AFSCHEID VAN EEN BEWOGEN VRIJWILLIGER
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In het vroege voorjaar van 2007 werd door 
het Bisdom Gent aan het parochiële koor 
van Vrasene de vraag gesteld of zij bereid 
waren om in juli de bedevaart naar Lourdes 
te begeleiden om daar de H. Missen op te 
luisteren voor de Gentse bedevaartgangers. 
Dit zag een aantal koorleden van Vrasene wel 
zitten, maar er was te weinig belangstelling 
om een volwaardig koor te vormen. Zo werd 
er door onze dirigent Valleré van Walle, die 
ook dirigent is van het koor van Vrasene, 
aan de leden van het koor St. Cecelia van 
Koewacht, de vraag gesteld of er onder onze 
leden belangstelling was om samen met de 
leden van Vrasene, Koewacht en Kieldrecht 
een gelegenheidskoor te vormen, dat deel 
zou nemen aan deze bedevaart. Op deze 
manier kwamen we tot een aantal van 40 
koorleden die bereid waren de zes dagen 
durende bedevaart muzikaal te begeleiden. 
Na vele repetities en heel veel geduld van 
onze dirigent om alle koorleden met de 
neuzen de zelfde kant op te krijgen, was 
het eindelijk zover dat we met leden van de 
drie verschillende koren gezamenlijk zouden 
repeteren. Toen kwam het vervelende bericht 
van Valleré dat hij moest worden geopereerd 
aan een acute hernia en de reis naar Lourdes, 
waar hij zo naar toegeleefd had, niet kon 
meemaken. Dit was zeker voor Valleré, maar 

ook voor ons, een enorme 
tegenvaller.

Om dit probleem op te lossen 
werd Cecile van Wauwe uit 
Vrasene gevraagd of zij het 
dirigeren van het koor op 
zich wilde nemen en gelukkig 
stemde zij toe deze moeilijke 
taak over te nemen. Na vier 
gezamenlijke repetities te 
hebben gehouden was het 
zover dat we op zaterdag 16 
juli vertrokken met de bus 
naar Brussel om daar over 
te stappen op de T.G.V naar 
Bordeaux om van daar uit weer met de bus 
naar Lourdes te reizen, waar we rond de klok 
van 19.00 uur arriveerden.

De daarop volgende dagen hebben wij de 
H. Missen opgeluisterd in de verschillende 
kerken en aan de H. Grot. Het hoogtepunt 
van deze bedevaart was het moment dat 
we door de organisatie in het Heiligdom 
werden gevraagd om een passend lied te 
zingen op het podium van de H. Bernadette 
Basiliek, waar op dat moment volgens de 
organisatie 50.000 mensen aanwezig waren. 
Als je als koorlid het vierstemmige lied ‘Ave 

Maria’ mag zingen op die plaats en voor 
zoveel mensen, is dit toch een ervaring 
die ik nooit meer zal vergeten. Ook de 
internationale mis die we op speciaal verzoek 
hebben opgeluisterd in de Pius X kerk, waar 
25.000 mensen aanwezig waren, zal ons 
lang bijblijven. We hebben nog een uitstap 
gemaakt met een bus naar de Gavernie in de 
Pyreneeën. Deze rit door het woeste en ruige 
gebergte heeft op velen van ons eveneens 
een geweldige indruk gemaakt. Kortom een 
bedevaart om nooit te vergeten.

Peter Freijzer

LOURDESREIS

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER MIDDEN Hulst

Deze woorden staan in steen gebeiteld 
in het Mariakapelletje dat eind augustus 
van de Zoutestraat naar de ingang van de 
begraafplaats aan de Glacisweg verplaatst is.  
Het zijn woorden van de dichter Pater 
Jos Pirenne die met deze woorden uiting 
gaf aan de dankbaarheid waarmee Hulst 
“ongeschonden”uit de oorlog is gekomen. 
Door het aanleggen van een nieuwe 
verkeersrotonde is de verplaatsing van de 
kapel noodzakelijk geworden. De kapel, 
uit dankbaarheid door de parochianen 
bijeengebracht, is als stiltecentrum een nieuw 
leven begonnen.

Een stukje historie
Op 28 aug. 1958 deelt de penningmeester 
in de vergadering mee dat tot 1946 voor 
de Mariakapel een bedrag van f 9.699,41 

door middel van collecten bijeengebracht is. 
In 1961 is in opdracht van het toenmalige 
kerkbestuur door aannemer P.J. de Potter 
naar ontwerp van architect Jos van Driessche 
deze kapel gebouwd. De Hulster kunstenaar 
Metsers uit de Bierkaaistraat heeft het 
Mariabeeld destijds gemaakt en aan de 
parochianen geschonken. 

Vele jaren achtereen hebben mensen een 
kaarsje kunnen branden en even nadenken 
over zichzelf en de wereld.  Het is waar, 
een aantal jongelui hebben het offerblok 
leeggehaald en wat ruiten ingegooid.  De 
positieve invloed op mensen en omgeving is 
echter veel groter geweest. Met de grootste 
zorg en liefde heeft Mw. De Witte-de 
Kesel  jaren achtereen het kapelletje schoon 
gemaakt en in de gaten gehouden. Hulde 
voor deze jarenlange inzet.

Een nieuw begin
Met de herplaatsing wil het parochiebestuur 
zijn dank uitspreken aan de Hulstenaren die 
destijds de collectegelden  bijeengebracht 
hebben  waardoor de bouw  mogelijk werd.  In 
samenwerking met de woningbouwvereniging 

en het gemeentebestuur is een stukje 
kerkelijke historie, Hulster cultuur en 
geschiedenis bewaard gebleven. Met het 
genereuze sponsorschap van de firma T. 
Kuijcks, de hulp van een aantal vrijwilligers 
en de adviezen van Mw. Rosita de Koning 
Lockefeer is de kapel opgeknapt.

Het parochiebestuur vindt  het een goede 
gedachte dat “onze kapel”, dit geschenk, een 
nieuw leven kan beginnen als stilte-centrum.  
Wie zich een moment  wil bezinnen of een 
bezoek aan de begraafplaats brengt kan 
nu wederom bij Maria even een kaarsje 
branden. Een springlevend nieuw begin !

J.F.M. van der Zijden
Beheer Basiliek

HET NIEUWE STILTECENTRUM
1940 – Uit dankbaarheid- 1944
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Burgemeester Jan Frans Mulder heeft op 
zaterdag 23 juni 2007 op het stadskantoor een 
van de drie pelgrimstassen van de Gemeente 
Hulst uitgereikt aan Cis Dieks. Ook het 
parochiebestuur van de H.Willibrordus heeft 
Cis in het zonnetje gezet met een toepasselijk 
en welverdiend boeket zonnebloemen. De 
burgemeester sprak tijdens deze gezellige 
bijeenkomst vele lovende woorden: Mevr. 
F. Dieks is als vrijwilliger een stille kracht in 
de samenleving, die niet op de voorgrond 
treedt, maar wel altijd klaar stond en nog 
steeds op tachtigjarige leeftijd klaar staat, 
voor andere mensen. Haar sociaal gevoel 
wordt enorm gewaardeerd, maar zelf vindt 
ze dit maar gewoon.

Justificatie:
1. Groep Rouwverwerking
In Interparochieel  (13 parochies) verband 

neemt zij actief deel en besteedt veel tijd aan 
de wekelijkse bijeenkomsten van de groep 
rouwverwerking. Tussendoor heeft ze altijd 
een luisterend oor, ook telefonisch, voor 
mensen, die een familielid verloren hebben. 
In deze groep is ze op de achtergrond 
een drijvende kracht in het betrekken van 
anderen in het rouwproces.
2. Secretariaat
Al 9 jaar ontvangt zij parochianen, neemt 
de telefoon op, verzorgt de misintenties 
en het inschrijven van communicanten en 
dopelingen.
3. Welkomstgroep Wijkcontactpersoon
Meer dan 20 jaar heeft zij de nieuwkomers 
in de parochie begroet. Zij heeft deze mensen 
persoonlijk thuis opgezocht. Plichtsgetrouw 
en volhardend heeft ze vaak 3 a 4 maal 
hetzelfde adres bezocht, als ze niet thuis 
waren.

4. Ziekenbezoek
Wekelijks heeft zij gedurende 10 jaar zieken 
bezocht in het ziekenhuis van Hulst, later in 
Terneuzen.
5. Kerkbalans
Actief lid van de werkgroep Kerkbalans
6. Niet alleen in parochieel verband maar 
ook voor de Zonnebloem (ca 15 jaar 
bestuurslid) en ook in de ouderraad van 
een lagere school heeft ze als vrijwilliger 
uiting geven in de samenleving van:
”Er zijn voor de anderen”

Gaarne willen wij Cis en haar familie, de 
werkgroep Rouwverwerking van harte 
feliciteren. Haar tas is nog steeds rijkelijk 
gevuld met sociale woorden en daden.

Jan Rubbens
Vice-voorzitter

Voorzitter: Pater Walter Poppe
Vice-voorzitter: Jan Rubbens
Secretaris: Tersy Maes
Penningmeester: Karel van Damme
Bouwzaken: Hans van der Zijden
Commissie Beheer Basiliek: Joop Colsen
Vertegenwoordiging in IPV: 
 Cecile van Tiggelen
Vrijwilligersbeleid: Vacature
Adviserend bestuurslid: 
 Diaken Wim Tobe
Notuliste: Petra Schelfhout

LEDEN 
PAROCHIEBESTUUR 
H.WILLIBRORDUS 

HULST
(Augustus 2007)

George Leenknegt is afgetreden als 
bestuurslid, maar blijft werkzaam in 
de commissie bouwzaken. Cecile van 
Tiggelen is aangetreden als bestuurslid. 
Jan de Kort (Merelstraat 4) heeft geen 
zitting in het bestuur. Hij heeft van het 
bestuur het mandaat gekregen voor de 
regionale projectgroep. 

De opdracht van de bisdomleiding luidt: 
“De regionale projectgroep krijgt de 
opdracht om een stappenplan te maken hoe 
de samenwerking in het pastoraat tussen 
de parochies Oost-Zeeuws-Vlaanderen in 
het nieuwe samenwerkingsverband nader 
gestalte kan krijgen”.

Jan Rubbens

PELGRIMSTAS VOOR CIS DIEKS 

Het Hulster Gemengd Koor is opgericht in 
1957, telt momenteel 71 leden afkomstig 
uit Midden en Oost Zeeuws-Vlaanderen 
. In de beginperiode legde het koor zich 
hoofdzakelijk toe op a-capella werken uit 
verschillende stijlperioden. Gaandeweg 
werden ook werken met instrumentale 
begeleiding in het programma opgenomen. 
Reeds verschillende jaren verzorgt het koor 
concerten in binnen en buitenland en via 
de Nederlandse radio en televisie. Na 46 
jaar onder leiding van dirigent en oprichter 
Jo Ivens staat het koor nu sinds eind 2003 
onder de muzikale leiding van dirigent Bert 
De Jonghe uit De Klinge (Belgie).

Van het koor werden een vijftiental 
grammofoonplaten en een vijftal Cd`s in de
handel gebracht met kerstliederen, populaire 
klassieken, polyfone werken en internationale 
volksliederen. Door de grote bekendheid van 
het koor was het tevens mogelijk een aantal 
concerten te verzorgen in Nederland, België, 
Frankrijk en Duitsland, waaraan bekende 
solisten hun medewerking verleenden.

In het kader van het Mozartjaar gaf het 
koor in mei 1991 onder overweldigende 

belangstelling een uitvoering van “het 
Requiem” van Mozart in de Notre Dame te
Parijs, met medewerking van het orkest 
“Chapelle de Lorraine” te Brussel. In 1992 
viel het koor de eer te beurt de “Culturele 
Waarderingsprijs van de gemeente Hulst in 
ontvangst te mogen nemen. Ter gelegenheid 
van het afscheid van dirigent Jo Ivens werd 
met begeleiding van het Dordts Kamer 
Orkest in november 2003 “Die Jareszeiten” 
van Haydn uitgevoerd.

In het najaar van 2004 trad het koor voor 
het eerst op onder leiding van Bert De 
Jonghe met een koffieconcert in Hulst, en 
in 2005 werden Kerstconcerten gegeven 
in Vlissingen en Terneuzen. Oktober 2006 
werden concerten gegeven in Sint Jansteen 
en Beveren (Belgie). Het koor bestaat nu 
50 jaar.

Zondag 25 november 2007 vindt een 
jubileumconcert plaats met de uitvoering 
van “Messe  G-dur”van Schubert en Kantate 
nr 78 van J.S. Bach met medewerking van 
solisten en het orkest “Chapelle de Lorraine” 
in de Basiliek te Hulst.

50 JAAR HULSTER GEMENGD KOOR

Woensdag 5 september 2007 werden Els 
en Jo de Kock thuis verrast met een taart 
en een bosje bloemen. Els nam na vele 
jaren afscheid als distribiteur en bezorgster 
van de kerkkranten in de parochie Hulst. 
Jo Otjes sprak als hoofdistributeur van 
de Kerkkoerier lovende woorden over de 
jarenlange inzet van Els. Ook Marja van 
Waterschoot, bezorgster in het team van Els, 
was aanwezig. Jan Rubbens, vice-voorzitter 
van het parochiebestuur H.Willibrordus, 

overhandigde Els namens het parochiebestuur 
een verdiende kerkkoerier-taart.

OP DE KOFFIE BIJ ELS EN JO DE KOCK
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De basiliek stond ook dit jaar weer in 
de schijnwerpers tijdens de open 
monumentendag op zaterdag 8 september 
2007. Het thema was dit jaar: Monumenten 
in de 20ste eeuw. Als onderwerpen werden 
dit jaar geselecteerd: Torenspits en gewelven, 
gebrandschilderde ramen en de historie van 
het gebouw als basiliek. Dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers is deze zaterdag weer 
een groot succes geworden. De parochie 
heeft traditiegetrouw op zondag 9 september 
hieraan een open monumentendag 
vastgeplakt.

Het is toch heel leutig dat vrijwilligers 
belangenloos hun tijd en energie steken 
om van de gekozen onderwerpen een 
succes te maken. Een dankwoord is op zijn 
plaats voor de leden van de Commissie 
Open Monumentendag 2007, de pastor, 
de kosters, de toezichthouders koorkerk, 
de sleuteldragers en alle vrijwilligers, 
die een handje geholpen hebben. Het is 
toch heel leutig dat medewerkers van het 
VVV, stadsgidsen, de stadsarchivaris, de 
gemeenteambtenaren en velen anderen 
enthousiast meedoen.

Het is toch heel leutig dat vitrines en een 
busje met laadklep en historische foto’s 
spontaan ter beschikking worden gesteld. Ik 
noem maar een paar voorbeelden en ik zal 
zeker een aantal zaken vergeten zijn. 

De moraal van dit verhaal:
Samen aan het werk 
in een zeer grote kerk.
maakt de parochie heel sterk!!!!!

Jan Rubbens

BASILIEK EN 
OPEN MONUMENTENDAG(EN) 2007

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER OOST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

STAP VOOR STAP
Het kerkgebouw van Graauw is al vele 
jaren voorwerp van zorg. In overleg 
met de gemeente Hulst en de afdeling 
Bouwzaken van het Bisdom Breda wordt 
regelmatig bekeken hoe het onderhoud en 
de instandhouding van dit rijksmonument 
gepland kan worden. Het stappenplan wordt 
zoveel mogelijk over de jaren gespreid om 
maximaal van de subsidieregelingen van 
de overheden gebruik te kunnen maken. 
Soms lukt die spreiding niet helemaal, 
omdat er zich vroeger dan verwacht 
dringende onderhoudswerkzaamheden 
kunnen aandienen. Die urgentie blijkt dan 
meestal uit het inspectierapport van de 
Monumentenwacht van de Stichting Zeeuws 
Erfgoed, die het kerkgebouw jaarlijks komt 
inspecteren. Wanneer die dienst bepaalde 
bouwtechnische punten als “slecht” markeert, 
moet het kerkbestuur die laten repareren. De 
jaarlijkse inspectie door Monumentenwacht 
is verplicht om voor subsidie in aanmerking 
te komen.

Voor volledige restauratie is er veel te weinig 
geld beschikbaar bij de overheden. Het 
kerkbestuur, namens de parochie, streeft 
er daarom naar het kerkgebouw in eerste 
instantie droog, warm en veilig te houden.

ONDERHOUD EN 
INSTANDHOUDING

Tot en met 2008 geldt er een subsidiebesluit 
voor onderhoud van rijksmonumenten (het 
zgn. BROM, met de O van Onderhoud). Die 
regeling houdt in dat tot een maximum van 
11.345 euro per jaar aan onderhoudskosten 
(vroeger 25.000 gulden) 50% door het rijk 

en 20% door de provincie gesubsidieerd kan 
worden. De overige kosten moet de eigenaar 
zelf betalen. 
Hoewel het kerkgebouw één en ondeelbaar 
eigendom is van de parochie, geldt voor 
de kerktoren als landmark een speciale 
regeling. De gemeente Hulst heeft voor 
de toren toegezegd de overige 30% van de 
kosten te betalen, indien eerst alle andere 
subsidiemogelijkheden zijn benut.

Vanaf 2009 treedt een nieuw subsidiebesluit 
voor rijksmonumenten in werking, het zgn. 
BRIM (met de I van Instandhouding). 
Op zich is de term “instandhouding” 
interessant, omdat daarmee de grijze 
zone tussen restauratie en onderhoud kan 
vervallen. Voor het verkrijgen van subsidie 
voor instandhouding gelden er nieuwe 
regels en moet het kerkbestuur een plan 
van instandhouding gespreid over zes jaar 
voorleggen. De afdeling Bouwzaken van 
het Bisdom van Breda wil het kerkbestuur 
helpen bij het opstellen van dat plan.

UITGEBREIDE HERSTELLINGEN
In het kader van de oude regeling zijn er in 
de herfst van 2006 en in de lente van 2007 
door Bouwbedrijf De Caluwé en Broekaart 
B.V. twee complexe hersteloperaties aan het 
kerkgebouw van Graauw uitgevoerd:
A. De daken, de goten en het afvoersysteem 
van hemelwater aan de oostkant van de 
kerk zijn vernieuwd, omdat er achter het 
altaar sprake was van ernstig verval door 
waterschade. De binnenmuren achter het 
altaar vertonen nog steeds de ontsierende 
sporen van de lekkages, maar de oorzaak is 
verholpen.
B. Het grote glas-in-loodraam aan de 

noordzijde van de dwarsbeuk is geheel 
vernieuwd, hetgeen volgens de deskundigen 
nodig was omdat het gevaarlijk instabiel was 
geworden.

Beide grote, dure en noodzakelijke 
werkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald. 
Hiervoor heeft het kerkbestuur diep in de 
buidel moeten tasten. De ontvangen subsidie 
was lang niet toereikend.

ZORGEN
Het onderhoud van de kerk baart het 
bestuur zorgen. Dat zal duidelijk zijn. Daar 
komt helaas nog een pijnlijk punt bij, dat 
diep in het vlees snijdt. De kerktoren was 
“verhuurd” aan Telfort, die er zendinstallaties 
heeft geplaatst. De jaarlijkse huur van Telfort 
was, na de actie Kerkbalans, de voornaamste 
bron van inkomsten voor het kerkbestuur. 
Nu gaat Telfort samenwerken met KPN en 
zegt de huur voor de zendinstallatiepunten 
op per 1 juli 2008. Zo verliest de parochie 
een voorname bron van vaste inkomsten. 
Nog los van deze inkomensderving voor 
de parochie zullen heel wat inwoners van 
Graauw zich afvragen, hoe het dan verder 
moet met de GSM-ontvangst, die in Graauw 
nu al matig tot slecht is.

Nieuwe bouwtechnisch “slechte” pun-
ten, die aan het licht zijn gekomen 
in het Inspectieverslag 2007 van 
Monumentenwacht, moeten dringend 
behandeld worden. De actie Kerkbalans is 
geen luxe; het is bittere noodzaak. Meer dan 
ooit geldt: zonder uw bijdragen staan we 
machteloos. 

Het kerkbestuur van Graauw

OP DE BRES VOOR HET BEHOUD VAN DE KERK TE GRAAUW
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WOONSTICHTING 
HULST

Voor het huren van een:
-  eengezinswoning
-  bejaardenwoning
-  appartement
-  seniorenwoning
 in de kern Hulst

e-mail: info@wshulst.nl
www.wshulst.nl

Godsplein 23
Postbus 147
4560 AC  Hulst
Tel. (0114) 37 25 25
Fax (0114) 37 25 26

Kantoor geopend:
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur

Het Reynaertcollege is een katholieke school en staat open voor 
alle leerlingen uit de streek. We geven onderwijs op een hoog  
niveau, met aandacht voor een brede culturele vorming, in een 
sfeer van respect en vertrouwen.

Locaties
Zoutestraat 61A Gildenstraat 1
brugklassen-havo-vwo lwoo-vmbo
4561 XA  Hulst 4561 WZ  Hulst
tel: 0114-381818 tel: 0114-381868

site: www.Reynaert.nl

R E Y N A E R T C O L L E G E

Eisenhowersingel 36
4687 EW  KLOOSTERZANDE

Tel.: 0114-686341
Fax: 0114-686344

E-mail: 
clippelaar@zeelandnet.nl

CLIPPELAAR ACCOUNTANCY
UW ADVISEUR AAN HUIS

✓ Betaalbaar tarief voor de kleine ondernemer

✓ Verzorgen fi nanciële administraties

✓ Opstellen jaarrekeningen

✓ Opstellen aangifte Inkomstenbelasting

✓ Ook voor particuliere aangiften: speciaal tarief!

✓ Ondersteuning bij opstarten nieuwe onderneming

✓ Opstellen ondernemersplan

✓ Voor startende ondernemers: speciaal tarief!

✓ Onafhankelijk en deskundig advies

doet meer!
Naast de wekelijkse uitgave van ons huis-aan-huis blad 
verzorgen wij ook het totale grafische traject van de Kerkkoerier.

U kunt bij Streekbeeld ook terecht voor al uw drukwerk.

Postbus 385 Industrieweg 13
4530 AJ  Terneuzen Terneuzen

e-mail: redactie@streekbeeld.nl

Tel. 0115-649800  Fax 0115-649801H
AM

EL
IN

K 
N
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U

U
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TE
EN

- Grafmonumenten
- Dorpels
- Aanrechtbladen
- Tafelbladen
- Vensterbanken

- Sierschouwen
- Naamplaten
- Afdekplaten
- Onderhoud & 

Reparatie

HAMELINK NATUURSTEEN

Sjaak Hamelink

Nijverheidsstraat 53/55
4538 AX  Terneuzen

Tel 0115-612 617
Fax 0115-617 727
Mobiel 06-51 536 854

E-mail: info@hamelinknatuursteen.nl
www.hamelinknatuursteen.nl

Een passend grafmonument 
voor uw dierbaren

In ons gespecialiseerd bedrijf 
vervaardigen wij:

Ook voor onderhoud en reparatie 
kunt u bij ons terecht!

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

Regio          bank

Roctus b.v.
Hulsterweg 26-30  -  4587 ED  Kloosterzande

Telefoon: 0114-682420
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Na de H. Mis van zaterdag 11 augustus jl. 
kreeg Louis Kerckhaert uit handen van pater 
Poppe een oorkonde voor 15 jaar trouwe 
acoliet in de H. Henricusparochie te Clinge. 
Louis zijn opleiding is grotendeels in Nieuw 
Namen gebeurd. Daar mocht hij wel eens 
samen met zijn nichtje dienen die hem 
alles netjes aanleerde. Toen hij 10 jaar werd 
kwam hij het groepje acolieten in Clinge 
versterken. En tot begin dit jaar werd hij 
daar dan ook regelmatig ingezet tijdens de 
viering op zaterdagavond.

Pater Poppe betreurde het afscheid maar 
had wel begrip voor dit besluit. Na een 
welgemeend dankwoord volgde een luid 
applaus van alle kerkbezoekers.

Ook namens het kerkbestuur:
Louis, hartelijk dank!

OPROEP 
VOOR KOSTER 

Vele jaren heeft Julia Koster als vrijwilligster 
de taak van koster op zich genomen in de 
kerk van Clinge. Julia heeft te kennen 
gegeven dat zij met voldoening het werk 
heeft kunnen doen, maar toch met haar 
werk als vrijwilligster wil stoppen. Het 
parochiebestuur respecteert haar besluit 
en dankt haar voor de vele jaren van 
zorg voor het goed ondersteunen van de 
diensten. Op gepaste wijze zal aandacht 
besteed worden aan het afscheid van 
Julia.
 
Om de diensten in de kerk goed te 
kunnen blijven verzorgen zoekt 
het bestuur parochianen of andere 
belangstellenden die zich voor de taak 
van koster zouden willen inzetten. 
Het parochiebestuur vraagt u zich te 
melden bij onze parochiecontactpersoon 
Annemie de Loos of de secretaris Sjaak 
Leegstraten voor informatie. Ook vragen 
wij u contact op te nemen als u suggesties 
heeft. Het parochiebestuur kan de taken 
laten verzorgen door meerdere personen, 
die in een team afspraken maken.

Sjaak Leegstraten 0114-314653 
Annemie de Loos 0114-311332

Om voor de leden van het kinderkoor het 
afgelopen jaar gezellig af te sluiten, had 
de leiding op 30 juni een fantastische dag 
georganiseerd. Er werd verzameld bij de 
kerk in Clinge om daarna de “moeder” 
van het kinderkoor op te halen en met z’n 
allen naar Heikant te rijden. Bij de kerk 
in Heikant aangekomen, stonden de leden 
uit dit dorp al met smart op de rest te 
wachten. Ze werden verwacht bij de ouders 
van twee kinderkoorleden in Koewacht, dus 
de tocht ging nog een stukje verder. Daar 
aangekomen stond er een heerlijke lunch 
klaar in een gezellige schuur. Toen de buikjes 
vol zaten met boterhammen, broodjes, beleg 
en koffiekoeken, konden de kinderen buiten 
in de tuin rondkijken. Frambozenstruiken en 
bramenstruiken waar je van mocht proeven 
of het konijn aan een riempje uitlaten... 

Daarna werd iedereen naar binnen geroepen 
en werd er uitgelegd dat de kinderen zelf 
kaarsen mochten maken. Ieder kind kreeg een 
mal en mocht deze volgieten met vloeibaar 
kaarsvet en een lont, waarna ze in een kist 
werden gezet. Vervolgens kregen ze allemaal 
een ballon, welke een beetje was opgeblazen, 
gevuld met wat water en dichtgeknoopt. 
Daarmee moesten ze rondjes om de tafel 
lopen en steeds als ze langs de ketel met 
vloeibaar kaarsvet liepen, werd de ballon er 
in gedoopt. Tijdens het rondje lopen, werd 
het kaarsvet om de ballon hard. Dan op de 
tafel leggen en uit laten harden, terwijl er 
nog een kaars gemaakt mocht worden. Een 
vel van kaarsvet werd om een lont gerold en 
versierd. Uiteindelijk was het kaarsvet om 
de ballon hard en mocht deze worden lek 
geprikt. De ballon eruit en er blijft een soort 
pot over.De pot werd gevuld met vlokjes 
kaarsvet en een lont. Toen gingen de ketels 
met vloeibaar gekleurd kaarsvet open en 
werd er een kleurtje in de pot over de vlokjes 
gegoten, met als resultaat een prachtige kaars. 
Ook de mallen werden opengemaakt en de 

mooiste vormen kwamen tevoorschijn. Deze 
creaties mochten ook in een kleur gedoopt 
worden. Ieder kind ging met een taartdoos 
gevuld met drie zelfgemaakte kaarsen trots 
en tevreden naar huis ! Het was een goed 
verzorgde en zeer geslaagde dag voor het 
kinderkoor “de Clingkertjes.”

LOUIS NEEMT AFSCHEID ALS ACOLIET

Op 13 september zijn de repetities weer 
begonnen; maar let op: wel in een nieuwe 
locatie in Heikant nl. in ’t Heike. Bernadette 
verwacht jullie daar op donderdag (1 x in de 
2 weken) van 18u45 tot 19u30. Alle nieuwe 
leden ontvangen een CD om de liedjes 
thuis aan te leren. Ook de naam is ietsjes 
veranderd nl. ‘de Klinkertjes’.

Ook meezingen of eens komen kijken? 
Neem dan contact op met Ingrid Grofsmid-
Clomp, de nieuwe contactpersoon die 
Bernadette gaat helpen met al het werk 
achter de schermen. Je kan haar bereiken op 
het telefoonnr.: 0114 633137

Ingrid Grofsmid-Clomp

UITSTAP KINDERKOOR “DE CLINGKERTJES”
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

Het is opvallend grauw weer. Mensen komen 
samen in een dienst die in het teken staat 
van de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Een dienst ter gedachtenis aan hen die ons 
in het afgelopen jaar zijn voorgegaan. Het 
kan troostvol zijn als je ervaart dat God 
jouw geliefde bij name kent, dat Hij jouw 
pijn ziet en draagt. Als je om je heen kijkt, 
zie je dat je niet de enige bent die rouwt. 
En zou je misschien denken dat je bij elkaar 
kunt schuilen. Maar is dat in de praktijk ook 
altijd zo? Wie ziet jouw verdriet om die ene 
die er niet meer is: jouw onvervangbare lief. 
Je struikelt over de pijn van de herinnering. 
Je valt en staat weer op. En wilt het liefst 
eindeloos herhalen. Herhalen hoe erg je hem 
of haar mist. Maar ook hoe mooi, hoe lief, 
hoe leuk, hoe eigenwijs hij of zij was.

Lidy is een van degenen die in het afgelopen 
jaar een dierbare verloren. Ze is met haar 
kinderen en een paar vrienden naar de 
dienst gekomen. En luistert naar de namen 
die één voor één klinken. Als die van haar 
man genoemd wordt, gaat er een schokje 

door haar heen. In een flits komt het hele 
ziekte- en stervensproces weer voorbij. 
Maar ze beseft ook terdege: wat bijzonder 
dat de hemel zich telkens opnieuw voor 
me opent en dat ik juist ook vandaag 
opgetild word door God en mensen. Buiten 
slagregen. Dan ineens lichtval op een rij 
kerkbanken. Mensen knijpen hun ogen een 
beetje dicht en concentreren zich op het 
slotlied dat uitbundig meegezongen wordt. 
De voorganger heeft de zegen nog niet 
uitgesproken of de zon trekt weer weg. Maar 
het lijkt wel alsof ook de blik van de andere 
nabestaanden iets minder dof is.

Na afloop van de dienst gaat Lidy met haar 
kinderen en vrienden in de hal van de kerk 
koffiedrinken. Het is er drukker dan anders. 
Velen stappen, voorzichtig maar toch, op 
elkaar af. Nu maar hopen dat men dit 
initiatief meeneemt naar buiten, ook daar 
verhalen ophaalt. Wie ons ontviel, blijft 
met ons verbonden. Door de keuzes die we 
maken en de manier waarop we leven. Het 
is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

Maar niet de laatste (zon)dag waarop we de 
naam van een dierbare noemen. Alleen dan 
kan wie valt, elke keer opnieuw toch weer 
opstaan.

Christine van Reeuwijk

Zondag 16 september vierde Zuster Lucia 
Verbist haar 60 jarig professiefeest. In 
dankbaarheid kijkt ze terug op de jaren, die 
ze van God ontvangen heeft en op het werk 
dat ze heeft mogen doen. En dat is veel, heel 
veel en zeer gevariëerd. 

Om eens wat te noemen: als kind uit een 
boerengezin was er altijd werk. Haar vader 
had een boerenbedrijf. In de tijd van oogsten 
trok hij er met de dorsmachine op uit. Voor 
de kinderen mede de zorg voor paarden, 
koeien, varkens, kippen. Ze trad in als zuster, 
bij de Missie- en Aanbiddingszusters van 
de H. Familie te Baarle-Nassau. In Baarlo, 
Bremen, Vennerode, Goirle,  en veel andere 
plaatsen, had ze de zorg voor het vee, de 
tuin, huishoudelijk werk, de keuken en het 
ziekenhuis. Met plezier werkte ze ook in het 
bejaardenhuis in Tilburg, later in een gezin 
in Rosmalen. Ze onderhoudt het huis bij 
Pastor Vorstermans en het tuintje bij een 
90-jarige. Zij heeft ook veel op kinderen 
gepast. Al 18 keer brengt ze jaarlijks kleding, 
speelgoed en andere zaken naar Roemenië. 
U ziet het, van alle markten thuis. Zr Lucia 
woont nu in een flatje in Berkenrode 27 
5051 GE te Goirle, wil er eigenlijk nog niet 
weg, maar beseft als ze weer zou gaan wonen 
bij de bejaarde zusters, daar nog veel goed 
zou kunnen doen. 

De mensen uit Boschkapelle kennen haar 
wel. Lucia Verbist, geboren in Boschkapelle 
op 11 september 1923. Ze komt uit een 
groot gezin, waar van velen nog in leven 
zijn. Zuster Lucia is op dit ogenblik 84 
jaar. Dat zou je niet verwachten als je haar 
hoort praten door de telefoon. Ze lijkt 
wel drie maal zeven. Opgewekt en actief, 
kerngezond. Dagelijks op haar fiets door 
Tilburg. Ja zegt ze, dan verleer je het niet en 
je vaart er wel bij. Ze  weet nog als de dag 
van gisteren het honderd jarig bestaan van de 
parochie Boschkapelle. Alle religieuzen van 
de parochie waren uitgenodigd. Daar heeft 
ze goede herinneringen aan.

Zuster Lucia houdt er goede ideeën op na. 
Alle werk is belangrijk. Om gelukkig te zijn 
hoef je niet geleerd te zijn. Geluk brengen en 
vreugde is haar levensopdracht. Vriendelijk 
zijn kost geen geld. Haar dag is goed als 
ze eenzame mensen een hartelijk woord 
kan geven. Ze neemt ook dikwijls bloemen 
mee uit haar tuin. Al rijdend door Tilburg 
roepen de kinderen Omaatje, wat heb je 
mooie bloemen. Al pratend komen we tot 
de conclusie: Het zijn de kleine dingen die 
het doen. 

JH

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

De redactie van Kerkkoerier zou graag 
willen weten wie er van Boschkapelle en 
Stoppeldijk nog werkzaam zijn als pater, 
broeder, zuster, enz. Van enkelen die aan 
de weg timmeren weten we het wel. En 
dat is logisch. Maar elk mens heeft zijn 
plaats in het leven. Een plaats die niet 
altijd aandacht oproept, maar daarom niet 
minder belangrijk is. 

Daarom zetten we ook u graag eens in 
het zonnetje, gewoon, doodgewoon. Het 
mag ook wel. Zoveel jaren van trouwe 
dienst voor de goede zaak. Schrijft u, een 
familielid of iemand die u goed kent eens 
naar het redactieadres, zie colofon of belt u 
eens. 0114-671616. 

Wij wensen Zuster Lucia nog veel goede 
jaren toe. 

LEEF JE LEVEN
MET DE WAARDE 

DIE JIJ ER AAN 
GEEFT

ZUSTER LUCIA, 60 JARIG PROFESSIEFEEST
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Tsunami.
Begin april hoorden we bij de nieuwsberichten 
dat op de Salomon Eilanden de tsunami 
te keer ging en veel leed veroorzaakte. Cor 
Hooijmaijers, die daar als missionaris werkt 
was op dat ogenblik in Sydney voor een 
Maristenbijeenkomst. Daarna op weg naar 
Nederland. Vanuit Australië had hij veel 
telefonisch contact met de Solomons. Hij zegt: 
“We zijn een klein landje met heel grote 
problemen. Maar omdat we onbekend zijn, 
weet de buitenwereld er niet veel van. Omdat 
de Australiers in de Solomons zijn om wat orde 
te houden, bereikt het nieuws de buitenwereld.”  
We hebben Cor gevraagd voor u een beeld te 
schetsen van de Solomoneilanden. 

De Salomon Eilanden liggen in de Stille 
Zuidzee, een grote plas water die ver van 
stil is. Maar dat wist men schijnbaar nog 
niet toen men die grote plas water de naam 
‘Stille Zuidzee’ gaf. De Salomon Eilanden 
zijn niet vaak in het nieuws. Ze zijn te ver 
weg en economisch onbelangrijk. Maar soms 
duiken ze toch op: in krant, radio en televisie 
zoals onlangs. Ze zijn net als dolfijnen: af 
en toe springen ze op en maken dan allerlei 
buitelingen tot vermaak van jan en alleman. 

Maar de buitelingen die de Salomon 
Eilanden maken zijn niet altijd tot ieders 
vermaak, integendeel. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is er zwaar gevochten tussen 
Amerikanen en Japanners. Iedereen kent de 
bloedige slag om het eiland Guadalcanal. 
Toen deze oorlog afgelopen was gingen 
Amerikanen en Japanners lekker naar huis 
en dachten: klaar is kees! Maar kees was 
niet klaar! Scheepswrakken liggen nog 
steeds rond de kust van Guadalcanal; 
achtergelaten bommen ontploffen nog tot 
op de dag van vandaag. En het zaadje van 
ethnische spanningen werd toen gezaaid. De 
Amerikanen hadden onder de oorlog werklui 
nodig en trokken die aan van het naburige 

eiland Malaita. Deze Malaita–mensen bleven 
na de oorlog vaak op het eiland Guadalcanal 
en stichtten een gezin. Ze groeiden en 
bloeiden in hun nieuwe omgeving en kregen 
de overhand op allerlei gebied. Dit leidde 
tot spanningen tussen de oorspronkelijke 
bewoners van het eiland Guadalcanal en de 
zogenaamde “immigranten” van het eiland 
Malaita. Rond het jaar 2000 barstte de bom, 
letterlijk en figuurlijk. Guadalcanal-mensen 
en Malaita-mensen konden elkaar niet meer 
luchten of zien. Er werd gedreigd, gestolen, 
gebrand en verkracht; gevochten, gemarteld 
en gedood. Alles wat God verboden had, 
stond hoog op het lijstje. 

Door de buitenwereld werden de Salomon 
Eilanden bestempeld als een “Failed State”, 
een hopeloos geval. Buitenlanders werden 
geëvacueerd per schip en vliegtuig. De 
missionarissen echter bleven op hun post, 
boden hulp aan slachtoffers en fungeerden als 
tussenpersoon onder de vechtende partijen. 
Dit was niet zonder gevaar voor eigen leven. 
En menig missionaris was totaal uitgeput. 
Even opknappen was er niet bij. 

Een Regionale Interventie Macht (RAMSI) 
onder leiding van Australië kwam ten slotte 
naar de Salomon Eilanden om wat orde op 
zaken te stellen. Ze werden met open armen 
ontvangen door de bevolking. Eindelijk was 
er weer een beetje rust. Maar de rust duurde 
niet lang. Dit jaar, juist voor Pasen, was er een 
sterke aardbeving, geschat op 8.1 op de Schaal 
van Richter. Het veroorzaakte een ‘tsunami’ 
met alle nare gevolgen van dien. Er vielen 
43 doden; mensen verloren hun hebben en 
houden; huizen en kerken vielen in elkaar of 
werden weggespoeld; voedseltuinen werden 
verwoest en drinkwater vervuild. Opnieuw, 
menselijke leed was niet te overzien.

U ziet, voor de Salomon Eilanders is ellende 
geen vreemde. Maar ik ben nog steeds onder 

de indruk van hun veerkracht. Wat er ook 
gebeurde en gebeurt: ze komen altijd weer 
op hun pootjes terecht.  Een grote stimulans 
is hun geloof in God: het houdt hen staande 
en geeft hun de moed om verder te gaan. 
De mens leeft niet van brood alleen, zegt de 
Bijbel. Iedere missionaris weet dit. Hij heeft 
dit zo vaak ervaren in zijn werk. Ellende 
is echter niet enkel negatief. Het slaat 
edelmoedigheid los. Suffe jongens worden 
ferme knapen! Het Evangelie staat er vol 
van! Blijf de Missie steunen in uw gebed en 
door financiële hulp. Missie is niet iets dat 
tot het verleden behoort, maar dat actueel en 
broodnodig is in de huidige tijd.

Hartelijke groeten,

Pater Cor Hooijmaijers, Marist
Missionaris in de Salomon Eilanden.

Wilt u via Cor Hooijmaaijers zijn missie 
steunen, vooral nu de nood zo hoog is? Dat 
kan. Hij zal er zeker blij mee zijn. Als je zelf 
werkt in zo’n gebied, dan weet je precies waar 
het geld het hardst nodig is. Rekening 141 577 
118 Rabo Rotterdam t.n.v.  Cor Hooijmaaijers 
Missie.
Hartelijk dank,  JH

SALOMON EILANDEN
Een klein land met grote problemen

Afgelopen maand juli is onze kerk weer heel 
de maand dagelijks een aantal uren voor 
bezichtiging open geweest. Meer dan 800 
bezoekers zijn komen kijken naar de kerk, 
het tentoongestelde werk van de regionale 
kunstenaars en vooral ook naar de collectie 
beelden van J. van Genk. Velen hebben 
het rondje om het priesterkoor gelopen en 
vol bewondering deze prachtige, ongeveer 
100 jaar oude, houten beelden kunnen 
bekijken. 

Deze beelden waren in bruikleen gegeven 
door: St.Petruskerk uit Etten-Leur (5)
H.Maria Hemelvaart uit Zuiddorpe (2)  

Willibrordes Basiliek  uit Hulst (2) en uit 
eigen kerk (3). Ook het hoofdaltaar en de 
Doopvont zijn door Van Genk gemaakt. We 
zijn de besturen van de parochies dan ook 
zeer dankbaar dat ze hun beelden voor ons 
beschikbaar wilden stellen. Achter op deze 
koerier zijn foto’s van de tentoongestelde 
beelden te zien.

 Jo de Cock

CATHARINAKERK  HENGSTDIJK
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VAN KERCKHOVEN BOUW B.V.
Pr. Rooseveltstraat 7 - Postbus 17 - 4587 ZG  Kloosterzande

Tel: (0114) 681920 - Fax: (0114) 682936

www.vankerckhovenbouw.nl

Gewasbeschermingsmiddelen 

Kunstmest

Zaaizaden 

en Schoonmaakmiddelen

R. van Wesemael
Zoutestraat 109, Hulst - Tel. 0114-314853

 GROND-, GEWAS- EN MILIEU LABORATORIUM

“Zeeuws-Vlaanderen

Wij bieden u een volledige dienstverlening aan:
- Bemonstering  - Analyse  - Advies

Vraag vrijblijvend informatie aan:

Zandbergsestraat 1 - 4569 TC  Graauw

Tel. 0114-635400 - Fax 0114-635754

Ingeschreven in het 
STERLAB register voor 
laboratoria onder nr. L 
201 voor de gebieden zoals 
nader omschreven in de 
erkenning

Uw partner voor:
 Land- en tuinbouwkundig onderzoek

 Minas mestanalyse

 Milieukundig onderzoek

Loopt u vrijblijvend eens binnen in onze showroom.
Openingstijden: Maandag gesloten

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur

En verder op afspraak

Haarmanweg 2B - 4538 AR Terneuzen  Tel.: 0115-530901
www.HenDnatuursteen.nl

-  Grafmonumenten in graniet, glas en RVS
-  Vazen
-  Urnen in allerlei materialen en vormen
-  Assortiment zijden bloemen, 
-  Gedenksieraden bloemstukken 

en boeketten
-  Graflichten

-  Foto’s in glas vereeuwigd
-  Kaarsen
-  Verzekeringen uitvaart
-  Columbariumartikelen/Graveren/Laseren
-  Tijdelijke naamplaten voor op graf
-  Tafels graniet in combinatie met rvs
-  Tegels voor binnen en buiten

Natuursteen &NATUURSTENEN
GRAFMONUMENTEN

Uw nieuwe woonwinkel.

Elke zondag van 10.00 uur open! www.morres.com

Op zondag 12 augustus hebben we volgens onze traditie Maria 
ten hemelopneming gevierd. Na de eucharistieviering werden alle 
aanwezigen uitgenodigd om in processie mee te gaan naar de pas 
opnieuw opgebouwde mariakapel aan de Zoutlandsedijk. Tijdens 
deze tocht over de Groenendijk is door mevr. Anita van Puyvelde op 
passende wijze en geassisteerd door de misdienaars, het rozenhoedje 
voorgebeden. Bij het Mariakapelletje heeft de voorganger. Pater 
van Acker eerst een korte inleiding gehouden over het ontstaan van 
Mariakapellen in onze streek en de functie die hiervan uitgaat naar 
mensen die even tot rust of bezinning willen komen. 

Opmerkelijk hierbij is dat bij het Mariabeeld altijd verse bloemen 
staan, die daar spontaan door de mensen worden neergezet. Een 
groep muzikanten van onze harmonie zorgden voor de muziek, 
waaronder het zeer passende Lourdes op de bergen dat door de 
aanwezigen spontaan werd meegezongen. Na een afsluitend gebed 
door de voorganger  ging iedereen weer huiswaarts. 

Al met al een zinvolle bijeenkomst waar zo’n 50 mensen aan 
deelnamen. Onze dank aan allen die hierbij hun medewerking 
hebben verleend.

het kerkbestuur

VIERING 
MARIA TEN HEMELOPNEMING 

IN KLOOSTERZANDE

IPV OOST
CLUSTER NOORD
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER NOORD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Ik ben Jolien de Schepper en ik ben 20 jaar 
oud. Toen ik in groep 3 van de basisschool 
zat heb ik mijn 1e heilige Communie 
gedaan. Wij gingen bijna iedere zondag 
naar de kerk in Lamswaarde. Na mijn 1e 
heilige Communie wilde ik graag misdienaar 
worden. Tijdens de zondagsdiensten, maar 
ook tijdens begrafenissen of huwelijkmissen. 
Voor de laatste twee kreeg je vrij van school. 
Na een tijdje leerde ik hoe het wierookvat 
gebruikt moest worden, een gedoe met de 
kettinkjes en het deksel. Vaak mochten dat 
de oudere misdienaars doen, dus was ik heel 
trots dat ik dat ook mocht doen. Later was 
de inzegening van het vernieuwde kerkhof 
voor mij ook een bijzondere gebeurtenis. De 
priester ging over het vernieuwde gedeelte, 
terwijl hij het zegende met wijwater en ik 
mocht daarbij helpen door het wijwatervat 
te dragen. Zoiets maak je maar 1 keer in je 
leven mee. De uitstapjes met de misdienaars 
waren altijd heel gezellig. Zo deed je met alle 
misdienaars uit de regio allerlei leuke dingen 
en leerde je elkaar ook beter kennen. Vorig 
jaar zijn we naar Technopolis geweest, maar 
we hebben ook wel eens een fietstocht gehad. 
Al met al zijn het leuke jaren geweest. Omdat 
ik nu vaak moet werken in de weekenden 
en ik 20 jaar ben, heb ik besloten om te 
stoppen met misdienen. Ik heb bijna 13 jaar 
de mis gediend en heb het altijd met plezier 
gedaan, maar er is een tijd van komen en 

van gaan. De misdienaarsgroep is uitgebreid 
met jonge misdienaars. Symbolisch was dat 
ik de laatste keer dat ik de mis diende het 
vuur dat voorin de kerk brandde door mocht 
geven aan de paaskaars. Nadat ik het vuur 
aan de paarskaars had doorgegeven mocht 
ik mijn eigen kaars, die ik als afscheid had 
gekregen ook aan het vuur aansteken, een 
mooie afsluiting!

       

Net voor de vakantie is er de mededeling 
gekomen dat de houdbaarheidsdatum 
van 3 leden van ons kerkbestuur is 
overschreden. Het klonk misschien wat 
ludiek maar het was wel ernst. We hebben 
ons te houden aan de spelregels van het 
Bisdom en dit houdt in dat we dringend 
op zoek zijn naar nieuwe mensen. De 
situatie is dat van 3 leden van het huidige 
kerkbestuur (Alex, Sjaak en Willy) de 
mandaten zijn verlopen. Wij kunnen dus 
alleen de lopende zaken nog afhandelen. 
Ik hoor u al denken en zeggen nu 3 man 
gelijk had dat niet anders gekund of 
gemoeten?! Toen ruim 8 jaar geleden het 
kerkbestuur op mijn pad kwam dacht 
ik wat moet ik nou in het kerkbestuur. 
Desondanks ben ik met een positieve 
instelling aan de klus begonnen. Niet 
geheel toevallig kwam het besluit te gaan 
restaureren. Een leerzame drukke periode 
waarin we als kerkbestuur enorm naar 
elkaar zijn toegegroeid en u zult begrijpen 
dat wij gezamenlijk deze klus dienden 
te klaren met als (negatief ) gevolg dat 
nu 3 man gelijktijdig vervangen moeten 
worden. 

Ons bisdom is aan het reorganiseren en 
daaraan ontkomt ook de regio Oost-
Zeeuws-Vlaanderen niet. Organisatorisch 
zal er een boel veranderen, zeker een 
uitdaging! Vandaar ook onze haast 
want zoals gezegd onze mandaten zijn 
verlopen, wij zijn geen volwaardige 
gesprekspartners meer wat schadelijk is 
voor het voortbestaan van onze parochie. 
Alle mooie lovende woorden van velen 
van u aan ons adres ten spijt, onze 
parochie moet vooruit. Wij hebben de 
kar ruim 8 jaar getrokken met veel plezier 
en ook voldoening. 

De bijna 200-jarige parochie Lamswaarde, 
heeft een prachtig kerkgebouw, 100 
vrijwilligers en bijna 10% regelmatige 
kerkgangers. In een dergelijke parochie 
zitten toch wel mensen die deze uitdaging 
aangaan en zitting willen nemen in het 
kerkbestuur?

Alex Hendriks

In de parochie Lamswaarde gebeurt nog 
wel eens wat. Er worden niet alleen acties 
gehouden voor  de restauratie van de kerk,
maar er werd door de caritas en de 
gezinsmiswerkgroep ook nog een andere 
actie gehouden. Deze actie was bedoeld voor 
de voedselbank.

Hoe ging dat in zijn werk ??
Allereerst de datum: Dat was niet zo 
moeilijk, want de data van de gezinsmissen 
staan al vast voor een heel schooljaar; dus 
werd het 10 juni. Deze datum was gunstig 
voor de mensen, die afhankelijk zijn van de 
voedselbank, hadden ze ook wat extra’s voor 
de vakantie. Immers deze tijd van het jaar is 
een dure tijd. Vervolgens hebben we een brief 
opgesteld waarin we 4 adressen aangaven, 
waar de mensen de spulletjes konden 
inleveren. Ook op het adres van school en in 
de kerk mochten de mensen op 10 juni nog 
spulletjes meebrengen. We vonden het best 
spannend, want zou er voldoende animo 
zijn? Er zijn immers al zoveel akties. Toch 
bleek; na een aarzelend begin, dat er nog 
mensen zijn die aan hun medemens denken! 

We hadden een tafel 
achter in de kerk 
gezet,met de spullen 
die we al verzameld 
hadden. En voor de 
kerkdienst brachten 
ook een heleboel 
mensen nog wat 

mee. De dienst begon met de kleuters die 
met de voedselbus (gemaakt van karton) 
een rondje door de kerk gingen. De andere 
kinderen van de basisschool zongen zoals 
gewoonlijk de liedjes. Na afloop kregen 
alle  kinderen een doosje rozijnen met een 
figuurtje van de voedselbus. Met Miriam 
Hemelsoet  van de voedselbank hadden we 
afgesproken dat we zondag ochtend na de 
dienst de spulletjes kwamen brengen. We 
zijn met 2 auto’s vol geladen naar Terneuzen 
gereden. Dus het was zeker lonend om te 
rijden. Daar hebben we nog een kleine 
uitleg gekregen hoe het nu verder gaat met 
de spulletjes en we hebben gezien waar 
het allemaal gesorteerd werd. We waren 
tevreden met onze actie en hopen dat andere 
parochies ons voorbeeld willen volgen.

Lamswaarde

EEN NIEUW 

KERKBESTUUR

AFSLUITING VAN MIJN MISDIENAARSSCHAP

VOEDSELBANK AKTIE LAMSWAARDE
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REGIONALE KERKELIJKE ACTIVITEITEN 
IN DE PAROCHIES VAN OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN

(Wijzigingen voorbehouden)

Elke woensdagavond het hele jaar door:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

Elke eerste vrijdag van de maand:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur m.u.v. vrijdag 5 oktober.

Elke donderdagavond het hele jaar door: 
Zin in Zen – groepsmeditatie in de kapel van 
de paters maristen, Zandstraat 10 te Hulst 
van 19.15 tot 21.00 uur. 
Info: Edwin Jonkvorst. Tel. 06-12752394.

OKTOBER 2007

Dinsdag 2 oktober: 
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 20.00 uur.

Woensdag 3 oktober: 
Installatieplechtigheid van deken Paul 
Verbeek en dekenaal coördinator Geerten 
Kok door monseigneur Johannes van den 
Hende tijdens een eucharistieviering in de 
basiliek te Hulst om 19.00 uur. Waarna 
iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om 
hen te ontmoeten.

Vrijdag 5 oktober: 
Concert in de Basiliek te Hulst in het kader 
van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen 
om 20.00 uur.

Dinsdag 9 oktober: 
Woord en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
20.00 uur.

Maandag 15 oktober: 
Laatste eucharistieviering van het seizoen 
in de kapel van O.L.Vrouw ter Eecken te 
Kapellebrug met muzikale medewerking van 
het dameskoor uit St.Jansteen ’s morgens om 
9.30 uur.

Zaterdag 13 oktober: 
Concert in de Philippus en Jacobuskerk te 
Koewacht in het kader van het Festival van 
Zeeuwsch-Vlaanderen om 20.00 uur.

Vrijdag 19 oktober: 
Maria-zangdienst in de basiliek te Hulst 
m.m.v. het dameskoor om 19.00 uur.

Zaterdag 27 oktober: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.

Zondag 28 oktober: 
Concert door het Kamerkoor Hulst in de 
kerk van Hengstdijk. Dit 25 leden tellende en 
nog jonge koor o.l.v. Jo Ivens brengt a capella 

liederen uit de Renaissance, Romantiek en 
de Moderne tijd. Het programma wordt 
toegelicht door Jo Ivens. Afwisselend zullen 
er ook door hem piano-intermezzo’s worden 
gegeven. Het concert begint om 14.30 uur.

NOVEMBER 2007

Zondag 4 november: 
Peuter en kleuterkerk in de parochiekerk 
te St.Jansteen van 4 uur tot 5 uur voor 
alle peuters, kleuters uit de regio met hun 
papa’s en mama’s, broertjes en zusjes, opa’s 
en oma’s.

Zaterdag 10 november: 
Contactdag koorkring Zeeuws-Vlaanderen. 
Een dag voor koorleden en werkgroepen 
liturgie. Deze informatiedag wordt gehouden 
in het Zeldenrust-Steelantcollege te 
Terneuzen van 10.00 uur tot 15.30 uur met 
werkwinkels rond de volgende onderwerpen: 
stemvorming – nieuwe Marialiederen – 
liederen met bijbelse bronnen – gezangen e.d. 
voor de Veertigdagentijd – en orgelinstructie 
voor eenvoudige begeleiding van gezangen 
en liederen.

Zondag 11 november: 
Oecumenische oogst/dankdienst ZLTO om 
10.30 uur
in de Corneliuskerk te Lamswaarde.

Vrijdag 23 november 
tot en met zondag 25 november: 
Het 10de internationale kunstweekend in de 
kerk van Hengstdijk. Drie dagen lang is de 
kerk gevuld met werken van kunstenaars uit 
binnen- en buitenland. Hierdoor komt de 
reguliere weekendviering te vervallen.

Zaterdag 24 november: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.

Zondag 25 november: 
Jubileumconcert Hulster Gemengd koor in 
de Basiliek te Hulst om 14.30 uur.

DECEMBER 2007

Woensdag 12 december: 
Bezinningavond in de Adventstijd o.l.v. 
pastor N. Polet en pater J. Reurs in ’t Heike 
te Heikant om 20.00 uur.

Vrijdag 14 december: 
Kerstmarktconcerten in de Basiliek te Hulst 
vanaf 19.00 tot 22.00 uur.

Zaterdag 15 december 
en zondag 16 december: 
Iconententoonstelling waarbij ook een 
iconenschilderes aanwezig is.

Zondag 16 december: 
Regionale vesperdienst in de Basiliek te 
Hulst b.g.v. de kerstmarkt om 15.30 uur. 

Zondag 23 december: 
Kerstsamenzang in de Basiliek te Hulst 
m.m.v. de Cantorij, het Dameskoor Hulst 
en het kinderkoor ‘de Walnoten’ om 19.00 
uur.

Maandag 24 december: 
Kindje wiegen in de Philippus en Jacobuskerk 
te Koewacht om 16.00 uur

Maandag 24 december: 
Na de kerstavondviering van 21.30 uur in 
de Philippus en Jacobuskerk te Koewacht, 
is er buiten de kerk een levende kerststal te 
bezichtigen.

Dinsdag 25 december: 
Viering van het hoogfeest van kerstmis met 
muzikale medewerking van het Russisch 
Neva ensemble uit St. Petersburg om 10.30 
uur in de WillibrordusBasiliek te Hulst.

Dinsdag 25 december: 
Kindje wiegen in de Basiliek te Hulst om 
15.00 uur

Donderdag 27 december 
tot en met zaterdag 29 december:
Tentoonstelling van kerststallen en 
kerstgroepen in de kerk van Hengstdijk van 
13.00 uur tot 21.00 uur.

Zaterdag 29 december: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.
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Wanneer je, na aftrek van je vaste lasten, 
zoals huur, Delta en aflossing schulden, 
niet méér te besteden hebt dan €150,- 
per maand, kun je gebruik maken van 
de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. De 
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen deelt 
wekelijks 250 voedselpakketten uit. 

Alleen mensen waarvan het Algemeen 
Maatschappelijk Werk vindt dat zij voor 
een voedselpakket in aanmerking komen, 
kunnen dat komen halen. Winkels en 
bedrijven geven levensmiddelen, die zij 
niet meer in de schappen willen, maar die 
verder nog volkomen goed zijn, gratis aan 
de Voedselbank. 

Onze vrijwilligers maken daar pakketten 
van en vullen deze nog aan met verse 
groenten, fruit en aardappelen die hen 
door mensen als u geschonken worden.

Doet u mee?
Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
Telefoon 06-24959412
Email: Hemelsoet@zeelandnet.nl
Bankrekening: 11.21.69.929 ten name 
van Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen, 
Terneuzen

Bestuur: Mevrouw Miriam M.W. 
Hemelsoet, voorzitter en coördinatrice
Drs P. Vercauteren, penningmeester en 
oud-huisarts
Mr C.F.E.P. Galema, secretaris en oud-
advocaat
De heer D. van der Meer, lid en 
mede-oprichter stichting voedselbank 
Walchteren

Kamer van Koophandel: 22058486
Lid Federatie van voedselbanken in 
Nederland

WAT DOET U MET SLECHTS €150,- 
PER MAAND OM VAN TE LEVEN?

MARIADIENST  IN  
HULSTER  BASILIEK

Op vrijdag 19 oktober vindt om zeven 
uur s avonds in de basiliek te Hulst een 
Mariadienst plaats, muzikaal verzorgd 
door het dameskoor. Het is een goed 
gebruik om in de katholieke kerken 
tijdens de oktobermaand op bijzondere 
wijze aandacht te besteden aan het leven 
en de persoon van Maria. Het koor 
zingt een aantal bekende en onbekende 
Marialiederen. Er zullen teksten bij zijn 
uit het verleden, maar ook composities van 
hedendaagse muziek- en tekstschrijvers. 
Tussen de liederen in horen we woorden 
uit de Bijbel, worden er gebeden gezegd 
en een gedachte uitgesproken. Op een 
eigentijdse manier willen we in deze 
oktobermaand de Moeder van de Heer 
eren.

Een ieder is van harte uitgenodigd.

CONTACTPERSONEN 
PAROCHIES

H.H. Petrus & Paulus, Boschkapelle
mw. J. Baecke-Lauret 

0114-671328

H. Henricus, Clinge, 
tel: 0114-312230 
mw. A.M. de Loos-Brijs,  

0114-311332

H. Maria Hemelvaart, Graauw
mw. D. d’ Haens-Defoort 

0114-635312

H. Theresia van het Kind Jezus, 
Heikant, tel: 0114-312187

H. Catharina, Hengstdijk
mw. C. de Cock-Lauret  

0114-682156

H. Willibrordus, Hulst, 
tel: 0114-312130

Ter Duinen, Kloosterzande
hr. Th.P. de Bakker 

0114-681620

H.H. Philippus & Jacobus, Koewacht
mw. F. de Waele-Geerards 

0114-362349

H. Cornelius, Lamswaarde    

mw. E. Leenknegt-de Booy  

0114-690474

H. Joseph, Nieuw-Namen
hr. A. de Deckere  

0114-345383

H. Johannes De Doper, St. Jansteen, 
tel: 0114-312187

H. Gerulphus, Stoppeldijk, 
mw. C. Lambert-Verrassel 

0114-671370

H. Gerardus Majella, Terhole
mw. M. Dobbelaar-de Bock  

0114-310526

Maria,

Je stond er zo fijn bij de Graauwse Poort
Je stond er al lang en keek maar voort

Je waaktt over Hulst en alles er omheen
Je kreeg een nieuw plekje

Naar volle tevredenheid het scheen
Maria wil ook van het nieuwe baken
Over ons en ons stadje blijven waken

  LVG



Catharinakerk  Hengstdijk   

H. Hart - Etten Leur H. Maria - Etten Leur

Antonius-Abt - Zuiddorpe H.Antonius - Hengstdijk H. Catharina - Hengstdijk

Moeder Maria met Jezus - Hulst Moeder Anna met Maria - Hulst foto’s JH
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