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Bereikbaarheid van het Pastoresteam
Mw. Ch. v.d. Walle, 
pastoraal werkster, (eerstaanspreekbare pastor 
voor Boschkapelle, Hengstdijk, Stoppeldijk)
p.a. Steenstraat 22, 4561 AS  Hulst
Tel. 06-51138721
e-mail: chvdwalle@kpnplanet.nl
Bijz. aandachtsveld: Eerste communie, 
huwelijksvoorbereiding.

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
Bijz. aandachtsveld: rouwverwerking, toerus-
ting volwassenen.

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

J. Reurs, marist
(eerstaanspreekbare pastor voor Heikant, 
Koewacht, St. Jansteen)
Zandstraat 10, bus 4, 4561 SC  Hulst
Tel. 0114-373144, gsm 06-10711191
e-mail: joop.reurs@zeelandnet.nl
Bijz. aandachtsveld: vorming en toerusting; 
vormsel (deels).

W. Tobé, diaken, 
(eerstaanspreekbare pastor voor Hulst)
Steenstraat 22, 4561 AS  Hulst
Tel. 0114-371093, gsm 06-12788043
e-mail: wtobe@hetnet.nl 
of w.tobe@diakens.com
Bijz. aandachtsveld: liturgie

TEN GELEIDE

Het was nacht en de herders gingen op de 
heide hun kalme gang. Tot een schijnsel 
hen omhulde en de grijze lucht vol was van 
gezang. Ze keken zeer verbaasd, want nooit 
was hun zoiets overkomen en eensgezind 
trokken zij door het land om het wonder te 
aanschouwen van het kind. In ons bestaan 
is alles op orde, geen verwarring, of we 
worden gerustgesteld. We sluiten onze ogen 
als de schaapjes op het droge zijn geteld. 

Maar soms klinkt in ons hoofd een stem die 
zegt: lever goed en geld en macht in en ga 
naar Bethlehem. Want wat zijn wij mensen, 
zonder het verlangen naar een wonder in de 
nacht?

De redactie van de Kerkkoerier wenst u allen 
een gezegend kerstfeest en een fijn, gezond 
2008.

Wanneer je mensen uitnodigt om te vertellen 
wat het kerstfeest bij hen oproept, krijg je 
heel wat verschillende antwoorden. Variërend 
van: “Ik zie er naar uit” tot “Ik zal blij zijn 
als die dagen er weer opzitten.” Dat is één 
van de tegenstellingen die kerstmis oproept, 
maar er zijn er veel meer.

Rond kerst doen we dingen die we 
anders nooit doen. De berg kerst- en 
nieuwjaarskaarten, die we versturen, is niet 
te tellen. We besteden meer aandacht aan de 
familie-, vrienden- en kennissenkring. We 
maken het thuis gezelliger dan ooit en zijn 
goedgeefser dan anders. En in tegenstelling 
tot de rest van het jaar, zitten de kerken met 
kerstmis weer aardig vol. 

Je zou willen dat al die tegenstellingen wat 
minder zouden zijn. Dat we het hele jaar 
door wat goedgeefser zouden zijn. Dat we 
het hele jaar door voor elkaar het leven wat 
aangenamer en gezelliger zouden maken. 
En dat we elkaar niet zouden laten vallen, 
wat er ook gebeurt. Maar de werkelijkheid 
is anders. 

Niet alleen de feestdagen staan bol van 
de tegenstellingen, je treft deze ook aan 
in het kerstevangelie. We zien die grote 
machtige keizer Augustus staan tegenover 
dat kleine en kwetsbare kind. De wereldstad 
Rome tegenover het onbekende gehucht 
Bethlehem. De 
spanning en de 
onvrede welke 
het Romeinse 
rijk bij de 
mensen oproept 
tegenover de 
vrede van het 
Rijk van God.

Maar door al deze tegenstellingen heen klinkt 
- luid en duidelijk - dat God partij kiest voor 
de kleine gewone mens. Die krijgt te horen: 
voor jou is er een Redder geboren. Voor 
herders dus, voor mensen die niet in tel zijn, 
voor mensen die thuis horen in dat bijbelse 
rijtje van weduwen en wezen, armen en 
blinden, knechten en slaven, vreemdelingen 
en melaatsen.

God laat zich zien als een kwetsbaar kind, 
geboren in een stal, in armoede, bij het 
uitschot van de wereld. God laat zich zien 
in mensen die niet in tel zijn, in rechtelozen, 
in mensen wier stem wordt gesmoord, die 
onmondig worden gehouden. 

Dit is een heel andere boodschap dan welke 
klinkt in die zo vertrouwde kerstliederen die 
we deze dagen zingen of horen. Die zetten 
ons vaak op het verkeerde been. Het ‘huizeke’ 
is heel wat anders dan een krotwoning. 
‘Engeltjes die door het luchtruim zweven’ 
zijn heel wat anders dan die engel van God 
die oproept om vrede en recht te doen aan 
iedereen. En herdertjes die hun schaapjes 
hebben geteld, doen je niet direct denken 
aan zwervers en daklozen. Om hen is het 
begonnen in die dagen. Dat moeten wij niet 
vergeten. 

Zalig kerstfeest en voor 2008 alle goeds.

KERSTMIS: HET FEEST VAN 
DE TEGENSTELLINGEN

Kerststal Clinge
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Op donderdag zes 
september hielden 
pastor Polet en de 6 
gespreksleidsters een 
informatieavond over 
de gespreksgroepen 
GELOVEN NU in 
de Lieve te Hulst. We 
mochten een dertigtal 
mensen verwelkomen 
die erg geïnteresseerd 
waren. Na de voor-
stellingsronde van 

pastor Polet en de gespreksleidsters volgde 
er wat algemene informatie en werden de 
geïnteresseerden betrokken bij de eerste 
gespreksavond in onze regio. We mochten 
samen luisteren naar mooie muziek en 
werden hierna in groepen verdeeld om het 
idee van een ‘geloven nu’- gespreksgroep uit 
te proberen. N.a.v een stukje bijbeltekst (deze 
keer over Marta en Maria, uit Lucas 10,38-
42) werden vragen gesteld over je eigen leven 
en geloof (herken je jezelf vaker in de druk 
bezige Marta of in de luisterende Maria en in 
welke opzichten? wat vindt je van de houding 
van Jezus in deze situatie? enz...). Iedereen, 
die dit wenste, kon meepraten. Het werd een 
hele fijne conversatie met voorbeelden uit 
ons dagelijks leven. Na de groepsgesprekken 
volgde er een evaluatie en een afsluitend 
gebed. Het werd een hele fijne gemoedelijke 
avond met als resultaat, dat we nu vanaf 

sept-oct 2007 met 3 gespreksgroepen van 
GELOVEN NU aan de slag gaan: 1 in 
Clinge, 1 in Kloosterzande, 1 in Hulst.
   
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de 
gesprekleidsters:

Leidsters voor cluster Noord en West: 
Tiny Seij 
J.F. Kennedysingel 10, 
4587 AM  Kloosterzande 

Tersy Maes
Minnebrugstraat 6, 4561 CV  Hulst

Leidsters voor cluster Zuid en Oost:
Liliane van Esbroek
Molenstraat 42, 4567 BD  Clinge             

Gonny Rozijn-van Ham
Hazelarenstraat 74, 4576 CJ  Koewacht    

Leidsters voor Hulst:
Margriet Hermans 
Tabakstraat 12, 4561 HW  Hulst               
     
Corrie van de Manacker
Zomerstraat 10- 4561CE Hulst

Bedankt voor ieders inzet en we gaan 
ervoor!

Gonny Rozijn en de groep gespreksleidsters.

GELOVEN NU

‘Bid onophoudelijk’ - dat is het thema van 
de Week van gebed voor de eenheid van de 
christenen in 2008. De Raad van Kerken 
stelt, als elk jaar, een Nederlandse vertaling 
en bewerking van het materiaal voor deze 
gebedsweek, ter beschikking. De gebedsweek 
wordt in 2008 voor de honderdste keer 
gehouden en vindt plaats in de week van 
20-27 januari.

Het materiaal voor de Week van gebed 
komt dit jaar uit de Verenigde Staten, de 
bakermat van de oecumenische gebedsweek. 
Het werd voorbereid door een oecumenisch 
samengestelde groep christenen, die 
bijeenkwam in Graymoor, de plaats waar 
Paul Wattson in 1908 de gebedsweek 

lanceerde. Precies zestig jaar later, in 1968, 
werd het materiaal voor de Week van gebed 
voor de eenheid van de christenen voor 
het eerst gezamenlijk voorbereid door de 
Wereldraad van Kerken en de Pauselijke 
Raad ter bevordering van de eenheid 
van de christenen. In onze tijd is het een 
wereldwijde vertrouwde gewoonte geworden 
dat anglicaanse, protestantse, orthodoxe 
en katholieke geloofsgemeenschappen 
samenwerken bij de voorbereiding en viering 
van de gebedsweek.

Voor Nederland is het jaar 2008 ook bijzonder 
omdat voor het eerst de gebedsweken van 
de Raad van Kerken in Nederland en de 
Evangelische Alliantie in dezelfde periode 
gehouden worden: 20 - 27 januari. Daarmee 
kan een einde komen aan het voor velen 
pijnlijke gegeven dat er op veel plaatsen in 
ons land twee gebedsweken vlak na elkaar 
gehouden werden.

Op zondag 20 januari wordt er in de Prot. 
kerk te Hulst (Houtmarkt) een oecumenische 
gebedsdienst gehouden, waarin zowel de 
prot. voorganger als ook een rk. pastor 
hopen voor te gaan.

INTERNATIONALE GEBEDSWEEK VIERT 
HONDERDJARIG BESTAAN

LEKEN GAAN 
VOOR IN 

UITVAARTDIENSTEN
Dat zal nog niet de volgende maand zijn. 
Maar wat verder in de toekomst gaat het 
wel gebeuren. In toenemende mate groeit 
de druk op de pastorale werkzaamheden 
van het pastorale team. Nu zijn zij ook 
gevraagd om zich tot het uiterste toe 
in te spannen om mensen nabij te zijn 
op allerlei en alle terreinen van het 
kerkenwerk. Dat doet het team met verve 
en van harte. Veel afspraken worden 
gemaakt voor bijeenkomsten, vieringen, 
vergaderingen, vorming, bezoeken en wat 
nog meer. Het voorgaan in vieringen bij 
het afscheid van mensen na een overlijden 
komt altijd onverwacht en zorgt ervoor 
dat andere afspraken moeten worden 
opgeschoven. Het is ook zo: wat het 
belangrijkste is, moet het eerst gebeuren, 
zeker als het niet kan wachten.

Op verschillende plaatsen in ons bisdom 
heeft men leken toegerust en gevormd 
om de leden van het pastorale team 
meer ruimte te geven ook de andere 
taken van het kerkenwerk goed te 
kunnen uitvoeren. Voorbeelden zijn 
in ons bisdom o.a. in de regio West 
Zeeuws Vlaanderen, in de regio Made, 
parochies in de regio Rijen. Ook zijn er 
voorbeelden uit andere bisdommen. Aan 
de afgevaardigden in de I.P.V. is gevraagd 
om uit te zien naar geschikte mannen en 
vrouwen, die gedurende een jaar hiervoor 
vorming en toerusting zullen krijgen en 
ook praktijkervaring zullen gaan opdoen. 
Leden van het pastoresteam zullen in 
principe hieraan meewerken. Een 
voorlopig raamwerk voor deze jaarcursus 
is inmiddels opgesteld. Degenen die 
zullen gaan meewerken zullen steeds met 
tweeën de uitvaartdienst leiden en evenals 
de leden van het pastoresteam in de hele 
regio inzetbaar zijn. Reeds eerder zijn 
er besluiten genomen in onze regio om 
bekwame leden in te zetten op plaatsen 
waar voorheen alleen pastores voor in 
aanmerking kwamen. Te denken valt 
aan godsdienstleraren op de scholen, de 
uitvoerende taak van de voorzitter van 
het kerkbestuur, aan het leiden van de 
zondagsvieringen en avondwaken.

Een en ander is reeds eerder besproken en/
of overlegd in de kerkbesturen en met het 
bestuur van de I.P.V. Ook de Algemene 
Ledenvergadering is hierover ingelicht 
om deze plannen verder te ontwikkelen.
Over het vervolg hiervan willen we ieder 
graag op de hoogte houden.

Pastoresteam Oost ZeeuwsVlaanderen
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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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Vorig jaar rond deze tijd was de Stichting 
Kerk en Vluchteling druk doende met de 
voorbereiding van de handtekeningenactie 
voor het generaal pardon. Het leverde 
duizenden handtekeningen op. Het nieuwe 
kabinet heeft inmiddels de nieuwe pardon 
regeling aangenomen. Dit betekent dat deze 
weken honderden vluchtelingen uit onze 
regio een brief krijgen, waarin hen gemeld 
wordt dat ze in aanmerking komen voor 
het generaal pardon. Het betekent feest in 
honderden gezinnen. Maar het betekent niet 
dat de vluchtelingen nu uit de nood zijn. 
Er moet nog heel wat gebeuren voor ze hun 
weg hebben gevonden in de Nederlandse 
samenleving. Er moeten allerlei dingen nog 
geregeld worden: huisvesting, aanmelden bij 
een ziektekostenverzekeraar, aanvragen van 
een sofinummer, huursubsidie en ga zo maar 

door. Voor autochtone Nederlanders is het 
vaak al een hele klus om dat allemaal geregeld 
te krijgen. Voor de vluchtelingen is het extra 
moeilijk. Het niet of onvoldoende beheersen 
van de Nederlandse taal, het onvoldoende 
bekend zijn met Nederlandse gewoontes… 
het maakt het lastig om je weg te vinden. 

Daarom wordt vanuit Vluchtelingenwerk 
Midden-Zeeuwsch-Vlaanderen een buddy 
project gestart. Dit project houdt in dat aan 
iedere vluchteling (met zijn gezin) een be-
geleider wordt gekoppeld, die de vluchteling 
helpt zijn weg te vinden. Die begeleider 
(buddy of beter gezegd een goede buurman of 
buurvrouw) helpt bij het invullen van allerlei 
formulieren, wijst de weg naar het juiste 
loket. De stichting Kerk en Vluchteling wil 
dit project van harte ondersteunen. Daarom 

doet zij een beroep op alle parochianen en 
gemeenteleden om zich te gaan inzetten 
als buddy voor de vluchtelingen. Het goed 
omgaan met de vreemdeling in ons midden 
is een bijbelse opdracht, die kunnen we als 
geloofsgemeenschappen handen en voeten 
geven als we ons op deze manier willen 
inzetten voor de vluchtelingen.

Als u interesse hebt voor dit vrijwilligerswerk, 
kunt u zich opgeven bij Vluchtelingenwerk 
Midden Zeeuwsch-Vlaanderen (tel: 0115-
696451) of  via het RPC (tel: 0115-616006 
of n.waterschoot@zeelandnet.nl)  

Niek van Waterschoot, secretaris. Kerk en 
Vluchteling.

GENERAAL PARDON EN DAN?

Lezing op 11 september j.l. in het WZC 
Antonius van de stuurgroep Rouwzorg.
Vertel eens… en… loop mensen niet voor de 
voeten bij hun rouwarbeid  waren belangrijke 
woorden van professor Manu Keirse, 
hoofddocent Geneeskunde KU Leuven, 
klinisch psycholoog en bekend schrijver 
over rouwverwerking en palliatieve zorg. 
Hij sprak over het verwerken van rouw 
en hoe hiermee op de werkvloer wordt 
omgegaan.

Meestal durft eigenlijk niemand over het 
verdriet beginnen. Het is ook moeilijk: wat 
kun je zeggen?  Klinkt niet alles wat je zegt 
een beetje banaal. Is er niet de angst om 
een verkeerde snaar te raken? Daarom ook 
vaak de zin: “ hoe vlugger je weer aan het 
werk gaat, hoe beter”. Maar dat is niet altijd 
zo. Je hebt verdriet te verwerken en dat is 
hard werken. Soms zijn  je gedachten niet 
bij je werk. Van rouw wordt een mens ook 
lichamelijk moe; het kost energie. Het is 
arbeid en arbeid kun je opdelen in taken. 
Zo kan rouwarbeid ook vertaald worden 
in rouwtaken, die je moet volbrengen Er 
zijn gelukkig werkgevers, collega’s, buren, 
verwanten, vrienden  die goed weten wat 
je voelt, proberen je te begrijpen en je de 
ruimte geven voor het “werk” dat je nog te 
doen hebt na het verlies van een dierbare. 
Dat zijn dan vaak mensen die inzicht hebben 
gekregen in wat rouw met een mens doet. 
Maar het gebeurt ook dat een rouwende pas 
na een jaar, of misschien nog later door iets 
wat in zijn omgeving gebeurt, beseft wat hem 
of haar is overkomen en dit is dan moeilijk 
te begrijpen voor de omgeving. “Het is nu 

al weer zo lang geleden en nu huil je pas”. 
Je hebt het verdriet  voor je uitgeschoven, of 
gedacht: het is me overkomen, het leven gaat 
door, vooral flink zijn. Je moest zoveel dingen 
regelen, er was geen tijd om te rouwen. En 
ineens besef je, dat degene waar je van hield 
en nog steeds houdt, er niet meer is.

Het besef/het gemis sijpelt door als druppels 
door een steen. Je verhaal kunnen vertellen, 
telkens weer, is héél belangrijk! Uit onderzoek 
blijkt dat 50% van de rouwenden verandert 
van werk of zelfs stopt; 51% verandert van 
huisarts, omdat de overledene en het verlies 
niet meer ter sprake wordt gebracht. Zo 
kunnen we mensen voor de voeten lopen en 
hun rouwarbeid verlengen. Maar we kunnen 
ook de last van de rouwarbeid verlichten 
als we rouwenden nabij zijn in hun pijn: 
de pijn niet omzeilen en de overledene niet 
doodzwijgen. Voor werkgevers en collega’s 
is het belangrijk te weten welke taken 
rouwenden moeten opnemen en dat rouw 
geen ziekte is, maar dat het hier gaat om 
normale gevoelens van evenwichtige mensen! 
We mogen verdriet niet minimaliseren, want 
het gaat met je mee als een schaduw: soms 
is het groot – soms klein; soms achter je 
– soms onverwacht levensgroot voor je. Als 
iemand dan naar je verhaal luistert, voor jou 
blijft geloven dat het gras weer groen wordt 
op momenten dat jij dat zelf niet kunt, dan 
kom je weer op verhaal en kun je de weg 
naar integratie vinden.

Verslag door Liesbeth Verboven en Maggie 
Sandkuyl

WERKEN MET VERLIES

Om beter inzicht te krijgen op hoe er in 
onze regio met rouw wordt omgegaan 
op het werk, hebben wij tijdens de 
lezing een   enquete  uitgedeeld. Heb jij 
ervaring met rouw op de werkvloer, of 
heb je meegemaakt dat een collega een 
dierbare verloor, of wil je erover praten 
met je collega’s en leidinggevenden, 
vul dan het formulier in en stuur het 
terug. Dan kunnen wij dit bundelen en 
hiervoor aandacht vragen. Het enquete-
formulier kan aangevraagd worden bij het 
rouwzorgteam op het adres van Maggie 
Sandkuyl, Poorterslaan 111, 4561 ZM 
Hulst. Tel. 0114-315149 en is ook te 
downloaden van de website van het IPV: 
www.ipv-ozvl.nl

Volgende lezing zal zijn op 19 februari 
2008 in het WZC Antonius te 
Kloosterzande, Pastoor Versterplein 1, 
met als thema: Groeien door verlies heen 
– van leegte naar zin. De spreekster 
Monique Dujardin is verantwoordelijke 
voor de rouwzorg in België en een bekend 
schrijfster. Onlangs is er een boek van haar 
samen met Arthur Polspoel en Kathleen 
Roskams verschenen met als titel: Het 
leven gaat verder….zeggen ze.

Iedereen is welkom. Inschrijven 
kan schriftelijk of telefonisch via het 
secretariaat WZC Antonius, telefoon 
0114-682230, of bij het rouwzorgteam.
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Sinds vele jaren is het gebruik, dat aan 
de parochianen, die deelnemen aan het 
parochiefonds geen kosten worden berekend 
wanneer er door de thuiswonende kinderen 
een kerkelijk huwelijk wordt gesloten, of 
men een jubileum te vieren heeft, of vraagt 
om een uitvaart. Veel parochianen betalen 
al jaren trouw de jaarlijkse parochiebijdrage. 
En daarvoor is een woord van dank op zijn 
plaats! De werkgroepen die jaarlijks actief 
zijn voor de parochiebijdrage verschaffen 
u hierover informatie tijdens de jaarlijkse 
inzamelingsperiode “Kerkbalans” in januari. 
Menige parochie is mede daardoor (lang) 
uit de rode cijfers gebleven. Thans dreigt de 
balans naar de andere kant door te slaan.

Het is in grote lijnen wel duidelijk waar 
een belangrijke oorzaak ligt. Er zijn veel 
parochianen, die jarenlang aan het 
parochiefonds hebben bijgedragen, ons 
komen ontvallen. En de jongere generatie 
draagt niet in die mate bij, dat het verlies van 
de oudste generatie wordt opgevangen.

Jongeren en jonge gezinnen
Verheugend is wel, dat in de jongere 
generatie het besef leeft dat “Kerk” iets te 
bieden heeft. Bij belangrijke momenten in 
het leven vragen ouders om de sacramenten 
voor hun kinderen met de voorbereiding, 
die daarbij hoort. Regelmatig zien wij dat 
deze ouders met hun kind deelnemen aan 
de gezinsvieringen rond de grote feestdagen, 
aan terugkomvieringen na Doopsel, Eerste 
Communie en Vormsel. We ontmoeten hen 
bij gezinsdiensten gedurende het jaar in 
samenwerking met de scholen in een aantal 
vieringen, waarin het kind meer centraal staat. 
In diverse parochies staat er een kinderkoor 
klaar, dat begeleid wordt. Daarenboven pleit 
ook de jongere generatie voor het behoud van 
het eigen kerkgebouw in de parochie en stelt 
ook de nieuwe generatie de aanwezigheid 
van pastores op prijs. En dat is heel goed! 

Maar het kost ook wat. En dan kun je niet 
alleen bij de oudste generatie laten liggen. De 
parochiële werkgroepen voor fondswerving 
sporen alle volwassenen aan, die door het 
Doopsel tot de kerkgemeenschap behoren 
om ook betalende leden te worden. In ons 
bisdom geldt daarvoor een adviesbijdrage 
van €101,- (peil 2008).

Hoe nu?
De leiding van het bisdom Breda heeft zich 
al eerder over deze vraag beraden en zij vindt 
het alleszins redelijk, dat aan ouders die 
–om welke reden dan ook- afzien van een 
jaarlijkse deelname aan het parochiefonds 
niet alleen een bijdrage te vragen b.g.v. 
huwelijk, jubileum en uitvaart, maar ook 
voor de vorming, de toerusting, de diensten 
en alles wat daarbij hoort bij het Doopsel, 
de Eerste Communie en het Vormsel voor 
hun kind. Zij adviseert om aan de ouders bij 
zo’n gelegenheid één keer per kalenderjaar 
het jaar de adviesbijdrage te vragen. Dat 
kan ook in maandelijkse termijnen, of per 
kwartaal voldaan worden. Zo’n bedrag kan 
slechts éénmaal per jaar geïnd worden, ook 
als men vanuit het gezin aan sacramentele 
vieringen in hetzelfde jaar deelneemt. Wie 
voor een ander bedrag deelneemt, zal in het 
betreffende jaar een nota ontvangen van de 
adviesbijdrage, maar verminderd met het 
reeds betaalde bedrag. De dertien parochies 
van onze regio hebben na lange tijd en na 
rijp beraad van drie jaar ingestemd met deze 
zienswijze van de leiding van ons bisdom.

Zijn sacramenten dan alleen te koop?
Neen, sacramenten zijn nooit te koop. Het 
bedrag is ook geen verrekening voor alles wat 
er komt kijken aan menskracht, gebouwen, 
materiaal e.d. bij de voorbereidingen, maar 
het is een bijdrage aan het geheel van 
kosten, die een parochie heeft om haar 
werk op alle terreinen te kunnen doen 
ten dienste van iedereen. Het standpunt is 

en blijft dat de sacramenten voor iedereen 
toegankelijk dienen te zijn, maar dan moeten 
we als verantwoordelijke leden van de 
geloofsgemeenschap dat dan ook financieel 
mogelijk maken.

Aan wie over te maken?
Ongeacht waar uw kind wordt gedoopt, 
deelneemt aan de Eerste Communie of 
gevormd zal worden, dient u uw bijdrage 
over te maken aan het kerkbestuur van de 
parochie waartoe u behoort. Indien mensen, 
die buiten de regio Oost Zeeuws Vlaanderen 
wonen, de diensten vragen in een van de 
parochies in deze regio dan dient men de 
bijdrage over te maken aan het kerkbestuur 
van de parochie, waar de viering plaats 
vindt.

Hoe werkt dat?
Bij de opgave van uw kind voor het sacrament 
van het Doopsel zal een brief worden 
toegevoegd, waarin u wordt geïnformeerd 
over uw bijdrage. Van uw parochie ontvangt 
u de nota met het bedrag, rekening houdend 
met uw bijdrage, die u al geeft.

Na de opgave voor de Eerste Communie 
en/of Vormsel via de werkgroepen, krijgen 
de ouders/verzorgers van het kind een nota 
van de parochie waartoe men behoort met 
het verzoek de nota zo spoedig mogelijk te 
voldoen.
Vanzelfsprekend brengen de parochiële 
werkgroepen geen kosten meer in rekening 
voor de voorbereiding.

Wij rekenen op uw aller verantwoor-
delijkheid.
Namens de gezamenlijke kerkbesturen en 
het pastoresteam.

Bestuur en Algemene Ledenvergadering 
I.P.V. Oost Zeeuws Vlaanderen.

FINANCIELE BIJDRAGEN BIJ DOOPSEL, 
EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL IN 2008
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Ter voorbereiding voor de E.H.C. zal o.a. 
een informatieavond verzorgd worden 
voor de ouders met als thema: Wat is nu 
eigenlijk de EHC? Deze avond zal verzorgd 
worden door pastor Chantal van de Walle. 
In onderstaand overzicht vind u de data en 
voor welke parochies deze avond gehouden 
zal worden.

8 januari 2008: Info-avond voor de parochie 
Nieuw-Namen te Nieuw-Namen.
9 januari 2008: Info-avond voor de parochies 
Clinge en Graauw te Clinge
15 en 17 januari 2008: Info-avonden voor 
de parochie Hulst te Hulst
22 januari 2008: Info-avond voor de parochie 
St. Jansteen te St. Jansteen
13 februari 2008: Info-avond voor 
de parochies Terhole en Lamswaarde te 
Lamswaarde
21 februari 2008: Info-avond voor de 
parochie Kloosterzande te Kloosterzande
25 februari 2008: Info-avond voor de 
parochie Koewacht en Heikant te Heikant.

Om de kinderen voor te stellen aan 
iedereen van de parochie zal er een zgn. 
kennismakingsviering worden gehouden. 
Voorganger hierbij zal zijn: pastor Chantal 
van de Walle.
Hieronder treft u ook weer een overzicht aan 
van de kennismakingsvieringen:
- Zaterdag 16 februari om 19.00 uur te 

Clinge
- Zaterdag 23 februari om 18.30 uur te 

Kloosterzande

- Zondag 24 februari om 9.00 uur te 
Lamswaarde

- Zaterdag 1 maart om 19.00 uur te St. 
Jansteen

- Zondag 2 maart om 11.00 uur te Nieuw 
Namen

- Zondag 9 maart om 9.30 uur te Graauw
- Zondag 30 maart om 9.00 uur te Terhole
- Zondag 6 april om 10.30 uur te Hulst
- Zondag 13 april om 9.00 uur te Heikant
- Zondag 13 april om 10.30 uur te 

Koewacht

Dan volgt uiteraard de eerste Heilige 
Communie viering. De priester-voorganger 
is helaas nog niet bekend, wel bij welke 
viering pastor Chantal van de Walle erbij 
aanwezig zal zijn.
- Zondag 6 april om 10.30 uur te 

Lamswaarde
- Zondag 13 april om 11.00 uur te Nieuw 

Namen
- Zondag 20 april om 10.30 te Clinge 

(pastor vd Walle bij aanwezig)
- Zondag 27 april om 10.30 uur te Graauw
- Zondag 27 april om 10.30 uur te St. 

Jansteen (pastor vd Walle bij aanwezig)
- Donderdag 1 mei (Hemelvaart) om 10.30 

uur te Kloosterzande (pastor vd Walle bij 
aanwezig)

- Donderdag 1 mei (Hemelvaart) om 10.30 
uur te Heikant

- Zondag 18 mei om 10.30 uur te Hulst 
(pastor vd Walle bij aanwezig)

- Zondag 25 mei om 10.30 uur te Koewacht 
(pastor vd Walle bij aanwezig)

- Zondag 25 mei om 10.30 uur te Terhole 

In sommige parochies wordt er dan ook nog 
een zogenaamde terugkomviering gehouden. 
Ook hiervan treft u de data aan. Daar waar 
mogelijk zal ook hier pastor vd Walle deze 
viering verzorgen.

- Zaterdag 24 mei om 19.00 uur te Clinge
- Zaterdag 24 mei om 19.00 uur te St. 

Jansteen (voorganger pastor vd Walle)
- Zondag 25 mei om 9.00 uur te Heikant 

(voorganger pastor vd Walle)
- Zondag 8 juni om 9.30 uur te Graauw 

(voorganger pastor vd Walle)
- Zondag 15 juni om 10.30 uur te 

Koewacht
- Zondag 15 juni om 11.00 uur Nieuw 

Namen (voorganger pastor vd Walle)
- Zondag 15 juni om 10.30 uur te Hulst

Voor  praktische vragen kunt u altijd terecht 
bij de leden van de werkgroep ter plaatse. 
Voor inhoudelijke vragen kunt u zich 
wenden tot de pastor van de EHC: Chantal 
van de Walle (chvdwalle@kpnplanet.nl of 
06-51138721).

Voor de ouders waarvan het kind naar het 
bijzonder lager onderwijs gaan: ook uw 
kinderen kunnen deelnemen aan de E.H.C. 
Voor vragen wendt u zich tot de betreffende 
school of pastor.

Ik wens u allen een hele fijne voorbereidings-
tijd en een mooie communieviering.

Chantal van de Walle
Verantwoordelijke pastor voor de E.H.C.

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN EN VIERINGEN 
M.B.T. DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2008

EEN HOBBY 
BINNEN DE 

KATHOLIEKE KERK 

De zestienjarige Julian Clyncke uit Hulst 
heeft er een. Hij is als misdienaar actief in 
de Willibrordusparochie te Hulst. Tijdens 
een gezinsmis werd hem gevraagd of hij 
wilde helpen tijdens de kerkdienst. Hij heeft 
ja gezegd en dat is nu 10 jaar geleden. Het 
dienen van de mis ziet hij nog steeds als een 
voorrecht. De mooiste diensten voor hem 
zijn Kerstmis en Pasen. Die zijn heel speciaal 
en mooi om te doen. Niet elke week ben je 
aan de beurt. Er is een roulatieschema, zodat 
je ook wel eens kunt uitslapen. Stoppen als 
misdienaar? Nee hoor, dat is hij nog niet 
van plan. Hij vindt het nog veel te leuk om 
te doen.

Dit is een verkorte weergave uit Dagblad 
BN / DE STEM
Naar een interview van G. van den 
Broecke.

Een activiteit speciaal gericht op 
peuters en kleuters 

Met als thema: Palmpasen

Waar: R.K. Kerk te Clinge
Wanneer: zondag 16 maart 2008
Tijd: 16:00 uur tot ca 17:00 uur

Voor wie: Peuters en kleuters, papa’s en mama’s, 
broertjes en zusjes, opa’s en oma’s uit de gehele regio

Wat gaan we doen: naar een verhaal luisteren, 
muziek maken, knutselen, samen iets drinken.

Jullie zijn van harte welkom!
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Wie weet heeft u al iets over de plannen 
gelezen, maar de kans is groter dat u alleen 
weet, dát er wat te gebeuren staat. En dat 
er wat te gebeuren moet, is duidelijk. Het 
Bisdom Breda wordt in grotere bestuurlijke 
eenheden verdeeld dan nu het geval is. 
In het dekenaat Zeeland bestaan nu 5 
verschillende Inter-Parochiële Verenigingen 
(IPV’s) en dat worden straks 3 grote 
samenwerkingsverbanden, ieder met een 
eigen bestuur. Oost Zeeuws-Vlaanderen is 
én blijft een eigen regio. Dit alles wekt 
natuurlijk vragen op als: Is dit wel nodig, 
alles gaat toch goed? Wat betekent het 
voor ons? En zo zijn er nog vragen te over. 
Verwacht van mij niet alle antwoorden. 
Daarvoor is dit artikel te kort. Maar laat ik 
een poging wagen.

Waarom?
Waarom moet er van alles veranderen? 
De voortekenen zijn voor het bisdom al 
jaren duidelijk. Het aantal pastorale 
beroepskrachten neemt jaarlijks af. Het 
bemensen van parochie- en kerkbesturen 
wordt steeds moeilijker. De inkomsten 
houden geen gelijke tred met de noden in de 
toekomst. De kerkgebouwen worden te duur 
om ze zelf te kunnen onderhouden. Daarnaast 
is het goed om ons te realiseren, dat onze 
kerk niet een kerk van stenen is, maar een 
kerk van vlees en bloed, van mensen. Reden 
genoeg dus om –nu het nog kan- het roer 
om te gooien. Het streven van het bisdom is 

om iedere regio te kunnen blijven bedienen 
met 4 pastorale beroepskrachten. Die zullen, 
daar waar mogelijk, aangevuld worden met 
geschoolde vrijwilligers die rollen in het 
pastoraat gaan vervullen. 

Veranderen!
Voor ons in de regio Oost Zeeuws-
Vlaanderen verandert er ogenschijnlijk niet 
zo veel. Echter van ons wordt verwacht dat 
we als parochies méér en vooral intenser 
gaan samenwerken. En dat is gelukkig iets 
waar we eigenlijk al langer mee bezig zijn. 
Denk maar aan de gezamenlijke Vormsel- en 
Communie voorbereidingen en vieringen en 
de regionale doop- en huwelijks catechese. 
Of neem de succesvolle rouwzorg-werkgroep. 
Binnenkort wordt ook een begin gemaakt 
met de opleiding van vrijwilligers, die mee 
voor zullen gaan in uitvaart-liturgie. Het 
zijn stuk voor stuk activiteiten, die boven 
de enkele parochie uitstijgen en die centraal 
gecoördineerd moeten worden. Om dat 
allemaal te kunnen verwezenlijken moet er 
op bestuurlijk vlak nauwer samengewerkt 
worden. De “neuzen moeten meer dezelfde 
kant op staan”. En iets vertrouwds opgeven, 
dat kost meestal moeite.

Stil maar, wacht maar?
Nee, nee, en nogmaals nee! Als we rustig 
in een hoekje blijven zitten en afwachten 
gebeurt er niets. We moeten de handschoen 
durven oprapen en het werken aan de eigen 

toekomst ter hand nemen. Het bisdom geeft 
ons de ruimte om binnen de geschetste 
kaders zelf een heleboel in te kleuren. En 
dat gaan we zeker doen. Er is ervaring in 
onze buur-regio: de Kanaalzone in Zeeuws-
Vlaanderen heeft al een regionaliseringsproces 
doorgemaakt en daar willen we van leren. 
Het motto in midden Zeeuws-Vlaanderen 
was: “Kerk kan anders”. Wij zullen net als zij 
ook zelf de benodigde verandering in gang 
zettten, nadat we daarover met velen hebben 
overlegd. 

Geloof hebben!
In de komende tijd zal dat overleggen met 
elkaar in vele verschillende verbanden plaats 
gaan vinden. Niet alleen binnen besturen en 
werkgroepen, maar ook met parochianen, 
die daartoe zullen worden aangespoord. U 
zult er van gaan horen! En als we dan die 
trein in gang zetten om de veranderingen 
te verwezenlijken, moeten we ook geloof 
hebben. Geloven in die nieuwe toekomst. 
Met het geloof dat God ons geeft, de kracht 
van de Heilige Geest en onze eigen wil 
om vooruit te komen zal die toekomst 
onze toekomst worden. Een toekomst 
waarin onze lokale geloofsgemeenschappen 
zich herkenbaar en vitaal kunnen blijven 
manifesteren.

Henny van de Beek, IPV bestuur.

HET ‘NIEUWE’ BISDOM

Januari is de tijd van de balans opmaken. 
Winkels en bedrijven bekijken wat er nog 
aan voorraad is, wat van blijvende waarde is. 
En ten slotte komen daar cijfers uit. Dat kan 
soms meevallen, maar ook tegen. Kerken, 
parochies en geloofsgemeenschappen zijn 
geen handelsbedrijven waar winst of verlies 
gemaakt dient te worden. Ze zijn beter te 
vergelijken met een gezin, waarin inkomsten 
en uitgaven zijn. En deze moeten met elkaar 
in evenwicht zijn.

Jaarlijkse Kerkbalansactie
In januari 2008 houden de gezamenlijke 
kerken van Nederland de jaarlijkse actie 
Kerkbalans onder het motto: ‘Een kerk is 
van blijvende waarde. Daar geef je voor.’ 
Onze parochies kunnen het geld niet missen 
om het parochieleven zo goed mogelijk waar 
te maken.

Om wie en wat gaat het eigenlijk?
Heel belangrijk is vooral, dat er geldmiddelen 
beschikbaar zijn om de gemeenschap levendig 
te houden: voorbereidingen van vieringen 
voor Eerste Communie en Vormsel, de 
catecheseavonden voor het Doopsel en wat 
er nodig is om de vieringen te houden, 

de aankleding van onze kerkgebouwen 
en wat nodig is voor de diensten en het 
gebruikelijke onderhoud, het vormen en 
toerusten middels cursussen voor vrouwen 
en mannen, die naar de toekomst toe een 
steeds grotere verantwoordelijkheid zullen 
dragen om het kerkelijk leven een plaats te 
laten behouden in de gemeenschap. Ook 
de begeleiding van a.s. bruidsparen hebben 
de aandacht, de extra vieringen rond de 
feestdagen, de vieringen die gericht staan op 
kleuters en peuters; de Zonnebloem en nog 
andere verenigingen hebben hun pastorale 
vragen; op sommige plaatsen hebben we 
tienergroepen of een jongerenkoor; ook 
de volwassen koren maken kosten om de 
vergoedingen te betalen en nieuwe muziek 
aan te schaffen voor de liturgie. Denk ook aan 
de zorg voor de wekelijkse zondagsvieringen 
op zaterdag en zondag en aan al datgene 
wat er komt kijken wanneer we één van de 
parochianen uitgeleide doen bij overlijden. 
Dan blijkt dat we als geloofsgemeenschap 
heel wat kunnen betekenen voor elkaar.

Ook de kerk moet zakelijk zijn
Soms zullen de gewaden van voorgangers 
en/of misdienaars voor de liturgie hersteld 

of vervangen moeten worden. Belangrijk 
is de beschikbaarheid van apparatuur om 
brochures, informatiepapieren, boekjes, 
agenda’s en verslagen te maken. Al dit soort 
zaken – en er zijn nog vele anderen te 
bedenken -  worden zoveel mogelijk met 
een minimum aan kosten en vooral met 
inzet van vrijwillig/st/ers gedaan. Een kerk-
(gebouw) is heel wat waard, maar een kerk-
(geloofsgemeenschap) is dat niet minder. 
En voor beide moet geld beschikbaar zijn. 
Wanneer werkelijk door iedere alleenstaande 
of door ieder die met een andere een eenheid 
vormt minimaal 101,- per jaar deelneemt 
aan de actie kerkbalans, dan is er een gezonde 
basis, waarop te rekenen valt. Er is geen 
kerkgemeenschap en geen parochie die zich 
nog buitenissige uitgaven kan veroorloven, 
tenzij men daarvoor gespaard heeft en er 
goede reden voor is. Mensen zijn nodig 
om er vorm aan te geven; geld is nodig om 
aan mensen vorm en toerusting te geven, 
zodat ieder ermee gebaat is. ‘Een kerk is van 
blijvende waarde. Daar geef je voor.’ Laat het 
merken aan de parochie, laat het merken aan 
je medemens.

Diaken Wim Tobé

EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE. DAAR GEEF JE VOOR!
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Toen de nieuwe Heikantse kerk moest 
worden ingericht was het 1931, midden 
in de crisis die vooral de vlassector zwaar 
trof. Financiële toezeggingen konden niet 
nagekomen worden, en daarom was er 
nauwelijks geld om de kerk in te richten. 
Pastoor Doens moest op veel gebieden 
genoegen nemen met het minimale. Zo 
was er maar een bescheiden bedrag om 
het altaar in te richten en de monstrans 
was zelfs tweedehands. Vanzelfsprekend was 
er ook geen geld voor een grote nieuwe 
kerststal. De jonge parochie moest het in 
de beginjaren doen met een kerststalletje 
zoals de meesten van ons dat wel kennen 
van thuis: een groepje mooie, maar kleine 

beeldjes van zo’n 30 cm hoog. Pas op het 
einde van de crisis, vlak voor de oorlog, kon 
er een passende stal met een beeldengroep 
worden aangeschaft. De eerste kerststalgroep 
is toen door pastoor Doens geschonken aan 
de familie Bertram, die ze nog steeds in bezit 
heeft. Ze zijn publiek tentoongesteld in de 
kerk van Heikant in 2006 en nog dit jaar in 
de kerk van Hengstdijk.

Jarenlang heeft de nieuwe kerststal, die zo’n 
twee meter hoog was, tijdens de kersttijd 
rechtsvoor in de kerk gestaan, met daarbij 
de traditionele maar kleurrijke beeldengroep 
van H. Familie met de herders, de schaapjes, 
de os en ezel en de drie wijzen. En een grote 

engel aan het dak. Vanaf de 25e mocht ook 
het Kindje Jezus erbij komen. Vooral voor de 
kinderen was het een levensecht gebeuren. 
Ook het beeldje van een negerkindje vlak 
voor de kerststal, dat met zijn kopje knikte 
als je er een cent ingooide, vonden wij als 
kinderen heel bijzonder. In de jaren zestig is 
de stal verdwenen, maar de beeldengroep is 
er gelukkig nog en heeft nu zelfs een betere 
plaats gekregen, op het verhoog voor het 
altaar, midden in de kerk. Hopelijk mogen 
we daar nog vele jaren van genieten.

Tekst: K.M.
Foto’s: J.H.

DE HEIKANTSE KERSTSTAL



10 - Kerkkoerier

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
VOOR DE JEUGD

De sterren aan ‘t heelal verbleken;
een nieuwe Ster is opgegaan.
Een helder Licht; een goddelijk teken,
kondigt de verlossing aan.

De Zoon van God komt tot de mensen;
Hij biedt ons mild verzoening aan:
- liefde; vrede zonder grenzen; -
allen die Zijn woord verstaan.

0ver volken, zeeën, landen
klinkt Zijn boodschap wereldwijd;
doet nieuwe hoop in ons ontbranden,
ondanks oorlog, rassenstrijd.

Kerstmis is de weg betreden,
die door Hem ten leven leidt.
Die ons voorgaat hier beneden; 
onze Redder die bevrijdt. 

J.N.
em. pastoor

KLEURPLAAT

KERSTVERHAAL:
IN DE VELDEN

In de velden net buiten Bethlehem staan 
herders bij hun schapen op wacht. Ze letten 
goed op of er geen wilde dieren aan komen. 
Zien ze daar iets bewegen? Horen ze daar iets? 
Nee, het is de wind. Dan, plotseling schijnt 
er zoveel licht dat het wel dag lijkt. Hoe kan 
dat midden in de nacht? De herders zien een 
engel staan. “ik heb fantastisch nieuws” zegt 
hij. Vannacht is er in Bethlehem een kindje 
geboren. Hij heet Jezus en Hij is de Zoon 
van God.

Opeens zien ze nog meer engelen verschijnen. 
Een van de herders probeert ze te tellen.”Eén, 
twee, drie, vier....Het zijn er een heleboel” 
zegt hij uiteindelijk. De engelen zingen 
een prachtig lied. “Eer zij God in de hoge 
en vrede op aarde.” Als de engelen zijn 
uitgezongen zegt één van de herders: “Kom 
op, laten we gaan kijken of we het kindje 
kunnen vinden. “

Lieve kinderen,

We maakten een lange reis en brachten 

ons kindje ter wereld in een arme stal. Het 

was er koud en verlaten, maar we kregen veel 

bezoek. Dat deed ons plezier. Het maakte ons 

warm vanbinnen. Kleine herders, die voor ons 

hun kudde achterlieten, mooie koningen die 

ons overlaadden met geschenken en engelen die 

prachtig zongen. Zoveel mensen die van heinde 

en verre kwamen om ons kindje te zien. Samen 

met de liefde van God gaven ze ons veel kracht en 

hoop op een vredevol leven vol vriendschap voor 

elkaar. Bij het begin van dit nieuwe jaar wensen 

wij alle kinderen en grote mensen diezelfde 

liefde, vrede en vriendschap heel hartelijk toe.

Maria en Jozef
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Ook dit jaar staan wij, de werkgroep “kindje 
wiegen”weer in de startblokken om het 
kerstspel op te voeren samen met de kinderen 
en een echte Jozef, Maria en kindje Jezus. 

Wij nodigen jullie allemaal uit om te komen 
kijken, luisteren en mee te zingen!! Dus 
papa’s, mama’s, oma’s, opa’s schrijf deze 
datum alvast in uw agenda!! Op maandag 
25 december, 1e Kerstdag is de basiliek open 
om 14.30 uur. Kindje wiegen begint om 
15.00 uur. U bent u allen weer van harte 
welkom. 
Eveneens is er kindje wiegen in de volgende 
parochies:

- maandag 24 december in de Philippus en 
Jacobuskerk te Koewacht om 16.00 uur.

- Tweede kerstdag te Stoppeldijke om 
10.30.

VOORLOPIG OVERZICHT GEPLANDE GEZINSVIERINGEN 
EN KINDERNEVENDIENSTEN IN 2007/2008 

De vieringen m.b.t. de E.H.C. staan in een apart overzicht vermeld.  (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)

Parochie gezinsvieringen gezinsvieringen kindernevendienst Kindernevendienst Kindernevendienst
Hulst 24 december ‘07 
 19.00 uur (kerstavond)
Clinge  Nog niet bekend
Graauw 9 december ‘07  20 januari ‘08: 17februari 08 18 mei ’08:
 (advent)   Als kind in de natuur Wees niet bang Een parel in Gods hand
 9.30 uur
Nieuw Namen 2 december ’07  20 januari ‘08
 (advent) 11.00 uur
 11.00  uur 
St. Jansteen 24 december ’07  22 maart ’08
 (kerstavond) 19.00 uur:
 18.30 uur  PASEN    
Heikant  Nog niet bekend     
Koewacht Nog niet bekend     
Hengstdijk Nog niet bekend     
Stoppeldijk 8 maart ’08 
 19.00 uur     
Boschkapelle 1 juni ’08 
 10.30 uur      
Terhole 2 december ‘07
 (advent) 10.30 uur     
Lamswaarde 1e kerstdag ’07 

EEN UITNODIGING 
VOOR JONGE OUDERS 

UIT DE HELE REGIO

Geloven doe je niet alleen in de kerk, maar 
ook en vooral op de plaats waar je leeft, 
woont en werkt. Op donderdag 17 januari 
willen we van 20.30 tot 22.00 uur in de 
pastorie van Hulst  met elkaar in gesprek 
gaan over onderwerpen die te maken hebben 
met geloofsopvoeding. 
Hoe doe je dat: geloven thuis samen met je 
kinderen? Wat wil je je kinderen meegeven 
op hun weg door het leven? Wat zijn de 
vragen waar je mee geconfronteerd wordt? 

Wie weet kunnen we elkaar de helpende 
hand toereiken door met elkaar in gesprek 
te gaan. We zouden het fijn vinden om u 
op deze avond te ontmoeten. In verband 
met de organisatie zouden we het op prijs 
stellen als u even liet weten of u komt. Mijn 
telefoonnummer is: 06-10711191

Pastor Joop Reurs, pater marist

VORMSELVIERING
Vrijdag 4 april 2008 om 19.00 uur in 
Kloosterzande
Zaterdag 5 april 2008 om 19.00 uur in 
de basiliek te Hulst
Zondag 6 april 2008 om 10.30 uur in 
de St. Josephkerk te Nieuw Namen voor 
de regio Zuid.

KINDJE WIEGEN
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Zoals ik aan-
k o n d i g d e 
op de web-
site van de 
IPV, zou ik 
me in deze 
Kerkkoerier 
verder aan u 
voorstellen. 

Als 6e jaars 
priesterstu-
dent aan de 
Priester- en 

Diakenopleiding ‘Bovendonk’ in Hoeven 
ben ik vanaf september bezig met mijn twee 
jaar stage in deze regio. Pastor W. Poppe 
begeleidt me, maar ik werk ook samen met 
de andere pastores. Ik ben hartelijk ontvan-
gen, in Hulst en ook op allerlei momenten 
in de andere parochies. Dank U wel! Dat ik 
me al snel thuis voel in deze regio, heeft vast 
te maken met het feit dat de familie van mijn 
vader afkomstig is van de Graauw en ik als 
jongeman zo tot mijn 25e regelmatig vanuit 
Breda naar hier kwam….. 
 
Al vanaf mijn jeugdjaren ben ik geraakt door 
het R.-K. geloof en de kerk, en speelde bij mij 
het verlangen om priester te worden. Maar 
in de tijd na het Tweede Vaticaans Concilie 
sloten veel seminaries en ging ik toch eerst 
naar een gewone middelbare school. Zo 

raakte het verlangen, die vroege roeping op 
de achtergrond. Ik koos na de HBS voor een 
rechtenstudie in Tilburg en studeerde af in 
strafrecht en jeugdrecht. Vanaf  1980 werkte 
ik zo’n 22 jaar voor diverse ministeries in 
Rijswijk en Den Haag. Ik werkte onder andere 
bij de Raad voor de Kinderbescherming, 
maar was ook secretaris/ projectleider in 
projecten die te maken hadden met jeugd, 
reclassering en gevangeniswezen. Daarnaast 
was ik vrijwilliger in diverse parochies, onder 
andere voor catechese en liturgie. 

Zo rond mijn veertigste begon het toch te 
knagen ‘Zit ik op de goede weg? Wat wil 
ik met mijn leven?’  In gesprekken bij een 
loopbaanoriëntatie kwam mijn verlangen 
naar het priesterschap weer boven. Maar ik 
legde het aanvankelijk naast me neer en hield 
me bezig met allerlei nieuwe projecten. Toch 
was het verlangen opnieuw wakker geroepen 
en heb ik dat vanaf 2000 steeds meer ruimte 
kunnen geven. Een vroege roeping werd 
een laat antwoord. Ik ging eerst theologie 
studeren aan de Katholieke Theologische 
Universiteit in Utrecht en in september 2005 
stapte ik over naar ‘Bovendonk’. Iedere twee 
weken heb ik daar een lang studieweekeinde. 
De vakken zijn in deze stagetijd theoretisch 
én praktijkgericht zoals het voorgaan in de 
liturgie, het maken van een  overweging, 
kerkopbouw in theorie en praktijk en het 
leren opzetten van een project, bijvoorbeeld 

voor catechese. 

Tot nu viel het woord God nog niet… en 
toch is God degene die mij draagt in dit 
bestaan. Het is een werkelijkheid, een besef 
waarmee ik dagelijks opsta, leef en tegelijk 
een mysterie is waar woorden bij tekort 
schieten. God roept ieder van ons, maar het 
kan tijd en moeite kosten om Zijn roeping op 
het spoor te komen. Het is een van de ‘trage 
vragen’ in het verhaal van ons leven. Het is 
nooit te laat voor een antwoord. Misschien 
een ‘volmondig ja’ of een ‘twijfelend ja’ of 
toch ook een ‘stamelend ja’. Het gaat om het 
delen van deze trage vraag en ons antwoord 
daarop. Een antwoord dat qua intensiteit 
doorheen ons leven kan verschillen. 

Voor dat delen van onze roeping, ons geloof 
staan onze kerkgemeenschap allerlei vormen 
ter beschikking. U kent ze vast: de liturgie 
door het jaar, de sacramenten die belangrijke 
levensmomenten vergezellen, de catechese 
en ook de dienstbaarheid aan elkaar in de 
vele vormen van diaconie en pastoraat. Ik 
zie er naar uit ze in deze stagetijd verder 
te verkennen en u daarin te ontmoeten. 
Het zijn belangrijke aanlegplaatsen bij het 
verkennen van onze roeping, bij onze ont-
moeting met God, Christus en de kerk. Legt 
u ook eens aan? 

VROEGE ROEPING, LAAT ANTWOORD
stagiair Steven de Koning

Extra aandacht voor de colofon, zie blz 
2 van  deze Kerkkoerier. Er zijn, onder 
bereikbaarheid van het Pastoresteam,  enkele 
wijzigingen aangebracht. 

***
1930-2007 Majoor Alida Bosshardt. 94 jaar 
is ze mogen worden. We kennen haar van 
zo vele verhalen. In het bijzondere leven wat 
ze heeft geleid was ze altijd dienstbaar voor 
de medemens. Vol overtuiging waren haar 
gedachten: God dienen is mensen dienen 
en mensen dienen is God dienen. Deze 
bijzondere vrouw leefde naar het voorbeeld 
van Jezus, in woord en daad. 

***
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 
bestaat nu 40 jaar. In deze 40 jaar is er 
veel veranderd. Er is meer concurrentie. 
De kleding container in de straat is een 
belangrijke methode geworden voor veel 
andere goede doelen. U ziet ze overal bij 
winkels, bibliotheken e.a. staan. Voor 
kledinginzameling in onze parochies blijven 
we rekenen op uw hulp via onze vaste 
adressen hier en daar en onze jaarlijkse 
gezamenlijke actie. 

Mensen in Nood heeft een nieuwe voornaam 
gekregen: Cordaid.Voortaan heet de 
organisatie Cordaid Mensen in Nood. Maar 
wat er ook mag veranderen, zich inzetten 
voor mensen die in nood verkeren verandert 
niet. Het is maar dat u het weet. 

***
In het Magazine van het bisdom Breda van 
november is veel aandacht besteed aan Geloof 
en Jongeren. Samen ronddwalen langs grote 
geloofsverhalen en thema’s van de Katholieke 
Kerk. Speciaal voor dit jongerenwerk is een 
fonds opgericht. 
Met dit nieuwe fonds kunnen we 
enthousiast activiteiten voor jongeren blijven 
organiseren met het oog op ons geloof. Het 
rekeningnummer willen we u van harte 
aanbevelen  giro 10 66 050 en bank 65 6711 
248  t.n.v. bisdom Breda, onder vermelding 
van ‘fonds Geloof en jongeren’.

***
Bisschop Muskens, heeft in zijn “loopbaan’ 
als bisschop dikwijls het nieuws gehaald. 
Het zal stil worden rondom zijn persoon, 
nu hij zich terugtrekt in het klooster. Wij 
van onze kant mogen dankbaar zijn dat we 

hem zo vele jaren in ons midden mochten 
hebben. Hij gaf ons het voorbeeld hoe 
hij zijn eigen denkwijzen vorm gaf. Goed 
wetend dat het niet altijd zou lukken zijn 
eigen meningen, tot gemeengoed te maken. 
Hij heeft zeker bijgedragen aan gevarieerde 
denkwijzen in het kerkelijk beleid en in 
mensen persoonlijk. We mogen in navolging 
van hem nooit ophouden op een passende 
manier onze eigen persoonlijke mening naar 
voren te brengen. Wetend dat het altijd 
van invloed zal zijn. Dat het Monseigneur 
Muskens straks goed mag gaan.

***
In het begin van volgend jaar zal in 
Terneuzen, Leeuwenlaan 40, een hospice 
worden gevestigd. Dit is een huis waar 
door vrijwilligers hulp en ondersteuning 
wordt geboden aan mensen in hun laatste 
levensfase, wanneer genezing niet meer 
mogelijk is. De daarvoor geschoolde 
vrijwilligers, ondersteunen de familie in hun 
zorg voor de stervende of ze vervangen 
de familie. Niet alleen de medische zorg, 
maar ook de geestelijke verzorging heeft 
alle aandacht. Het hospice is een algemene 
voorziening, voor iedere geloofsovertuiging. 

KERKKOERIERTJES, VAN ALLES WAT
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Onlangs heeft het kerkbestuur van de H. Philippus 
en Jacobus te Koewacht afscheid genomen van 
haar secretaris mevr. Fien Martinet-Burm. 
Gedurende een zevental jaren is zij één van de 
drijvende krachten in ons kerkbestuur geweest. 
Naast ijverig en nauwgezet notulist was zij op 
alle fronten aanspreekbaar voor het werk dat in 
de parochie gedaan moest worden. Met veel inzet 
heeft zij ervoor gezorgd dat Koewacht weer bij 
de tijd werd gebracht door een groots opgezette 
inzamelingsactie voor de restauratie van de klok 

op de kerktoren. Ook stond zij steeds gereed om 
waar nodig de helpende hand te bieden of een 
luisterend oor te verlenen. Daarvoor willen wij 
haar nogmaals bedanken. Gelukkig legt Fien niet 
al haar werkzaamheden voor de parochie stil: zij zal 
zich in de werkgroep Rouwverwerking dienstbaar 
blijven maken voor onze parochianen!

Het kerkbestuur H. Phillippus en Jacobus te 
Koewacht.

Joep heeft als hobby gym en tafeltennis. Hij 
speelt graag met zijn vrienden en kan heerlijk 
zitten lezen. Na zijn eerste communie werd hij 
misdienaar. Dat vindt hij geweldig. Jammer 
dat er maar zo weinig misdienaars zijn, want 
het is echt leuk. Hij weet niet of hij het zolang 
volhoudt als zijn papa. Die was wel zes jaar 
misdienaar en daarna nog jaren lid van het 
kerkkoor. Met zijn vader en moeder kan Joep 
het heel goed vinden en hij krijgt voor het 
slapen gaan altijd een verhaaltje mee. Luc is 
magazijnbeheerder in Terneuzen en Betty geeft 
leiding aan de afdeling telefonische verkoop/
service bij Morres in Hulst. In St. Jansteen 
voelen zij zich thuis. Beiden houden veel van 
de natuur en werken graag in hun grote tuin. 
Het krijgen van Joep was een verassing, een 
geschenk uit de hemel. Kinderen maken het 
leven rijker. Een kennismaking met mensen 
die midden in het leven staan. 

Heel bewust werd gezocht naar enkele goede 
doelen, want je kunt beter iets doen dan 
niets. Ze bepaalden voor zichzelf waar ze een 
goed gevoel voor hadden en kwamen uit bij 
enkele overkoepelende organisaties, zoals het 
Wereld Natuurfonds en de Kankerbestrijding. 
Hun hart en grootste steun gaan uit naar het 
Unicef kinderfonds, omdat deze zich inzet 
voor kinderen in nood. Alles wat kinderen 
overkomt, goede en pijnlijke ervaringen, 
is bepalend voor heel het leven. Ook de 
kinderen van de kinderen worden ermee 
getekend. Kinderen hebben nog alles voor 
zich, een hele toekomst. Kinderen zijn wel 
altijd de eerste slachtoffers, zowel bij ziekten, 
rampen en geweld. Dichter bij huis kunnen ze 
het waarderen dat er mensen bereid zijn om 
spontaan te helpen. Heel persoonlijk hebben 
ze mogen ervaren dat er veel hulpvaardige 
mensen zijn. Lovende woorden zijn er ook 
voor zorgverleners en de vele vrijwilligers, 
die overal in de maatschappij keer op keer 

in actie komen. Er zijn 
veel lieve mensen. Als 
het erop aan komt bij 
ziekte en overlijden tonen 
mensen oprecht respect 
en belangstelling. Een jaar 
lang hebben ze meegewerkt 
aan de kinderkerk in St. 
Jansteen. Het is triest dat 
die activiteit een paar 
jaar geleden gestopt is. 
Gelukkig is er dit jaar 
een nieuwe werkgroep 
begonnen die zich wil 
inzetten voor de peuter- en 
kleuterkerk. Van de waarden die belangrijk 
zijn om door te geven aan jongeren worden 
genoemd: betrokkenheid bij de gemeenschap, 
fatsoenlijk omgaan en aanspreken van de 
ander, openstaan voor andere denkbeelden, 
verdraagzaamheid, overeenkomen met elkaar 
en troost kunnen bieden. Ieder heeft in zijn 
leven zijn eigen opdracht. Als alles goed gaat 
is er soms minder behoefte om te bidden. Bij 
tegenslag in het leven wordt meer gezocht 
naar een houvast.

Luc en Betty gaan niet elke week, maar 
wel regelmatig naar de kerk. Toch voelen ze 
zich geborgen in de gemeenschap. Ze zijn 
betrokken bij de viering en zingen en bidden 
graag mee. De wens om de vrede willen ze 
delen met de gemeenschap. Meer actie in 
de viering is welkom. Af en toe mist men 
bij de voorbede rust en stilte om het gebed 
mee te kunnen bidden uit het eigen hart. 
Naar de kerk gaan is waardevol, het is als een 
ademhaling, een rustgevend moment in de 
drukte van het leven. In het samenkomen en 
samen geloof beleven leert de gemeenschap 
zich stapje voor stapje kennen. Mensen groeien 
in kerkbeleving. Fijn zou het zijn als er wat 
meer jongeren aansluiting zouden zoeken. 

De Bijbel is een boek met stichtende verhalen 
en leerstellingen, een wegwijzer om richting 
te geven aan de persoonlijke normen en 
waarden. Het is de kunst om die oude cultuur 
te vertalen naar de eigen tijd. Zonder twijfel 
wordt verteld: Na de dood is er leven. Hoe, 
dat is niet grijpbaar. Er is een grotere Macht 
die daar voor zorgt. Het komt na de dood echt 
goed. Kerstmis viert het gezin in een sfeervol 
aangekleed huis op een ingetogen en huiselijke 
wijze. Vooral het persoonlijke contact staat 
voorop. In deze tijd is er in de media aandacht 
voor andere zaken dan gewoonlijk. Dat is 
een goede zaak. Zo komen tegenstellingen en 
positieve zaken en gebeurtenissen in beeld. 
Gezegend Kerstmis en gezegend Nieuwjaar 
betekent voor de familie Hemelaar: dat het 
je goed mag vergaan, dat je je goed mag 
voelen en dat je in de ontwikkeling als mens 
voorspoedig mag zijn en mag groeien.

Luc, Betty en Joep, bedankt voor het boeiende 
en persoonlijke gesprek. Voor jullie, al je 
familie en bekenden: Gezegend Kerstmis en 
Gezegend Nieuwjaar.

Omer Calle

Joep is misdienaar en Luc en Betty zijn er trots op.

Parochie St. Jansteen

LUC, BETTY EN JOEP HEMELAAR

 AFSCHEID FIEN MARTINET-BURM



14 - Kerkkoerier

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER MIDDEN Hulst

KOOR ZOEKT 
DIRIGENT(E)

Het gemengd koor “Cantallegria” uit 
Hulst is op zoek naar een dirigent(e). 
Het koor bestaat momenteel uit een 
20-tal leden en zingt voornamelijk 4 
stemmige liederen. Ons repertoir bestaat 
uit kerkliederen en profane liederen. 
Elke week luisteren wij de dienst op 
in de Blauwe Hoeve om 10.30 uur 
op zondagmorgen. De oefenavond is 
woensdagavond van 19.30u tot 21.00 
uur. Geïnteresseerden kunnen reageren 
op het emailadres: 
agneshiel@zeelandnet.nl

Op Eerste Kerstdag zal dit jaar het Neva-
ensemble uit het Russische St. Petersburg 
haar muzikale medewerking verlenen aan de 
liturgie van Kerstmorgen om half elf in de 
Basiliek te Hulst. Na de Eucharistieviering 
geeft het ensemble nog een klein concert 
van klassieke muziek en Russische  
volksliederen. 
Het is voor de tweede maal in haar 
geschiedenis dat dit ensemble Zeeland 
bezoekt en er een uitvoering geeft. Het 
ensemble bestaat uit zeven personen; allen 
zijn opgeleid aan één van de conservatoria in 
Rusland. In eigen land zingen zij als solist bij 
koren, in opera’s en bij de filharmonie.

In verschillende kathedralen, basilieken, 
kerken van katholieken en protestanten, in 
kloosterkerken en andere gelegenheden geven 
zij al vanaf eind oktober tot en met eind 
januari concerten van kerkelijke en profane 
muziek. Naast Slavisch-Byzantijnse muziek 
zingen zij ook lichte klassieke muziek, opera 
en volksliederen, die zij ten gehore zullen 
brengen in een half uur tijds na de viering. 
In de Eucharistieviering zingt het ensemble 
de toepasselijke liturgische gezangen uit 
de Byzantijnse Liturgie, zoals deze gecom-
poneerd werden door o.a. Tsjaikovski, 
Rachmaninov en Bortniansky. Daarnaast 
is er ook ruimte voor Nederlandstalige 

kerstliederen. Het is ongetwijfeld een 
bijzondere gebeurtenis om zo’n ensemble 
naar plaatsen buiten de randstad te krijgen, 
zoals nu in Zeeuws-Vlaanderen. 
De bijdrage van dit ensemble aan een viering 
is als het ware de gouden rand aan de 
liturgie en het bijwonen van een concert 
is altijd een adembenemende ervaring. 
Een wereldberoemd ensemble komt naar 
ons toe. Het ervaren van deze muzikale 
medewerking aan de liturgie met aansluitend 
nog concertliederen is gratis. Wel houden de 
leden van het ensemble bij de uitgang een 
schaalcollecte. Tevens is er de mogelijkheid 
om zich de nieuwste cd aan te schaffen.

RUSSISCH ENSEMBLE UIT ST. PETERSBURG 
IN OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN

Volgens een inmiddels jarenlange traditie 
wordt de Kersttijd in Hulst als het ware 
‘ingezongen’ bij de Kerstzangavond. Ook 
dit jaar vindt dit evenement plaats in de 
H. Willibrordusbasiliek op de zondagavond 
vóór Kerstmis. Op zondag 23 december 
zullen zich om 19.00 uur weer honderden 
mensen, variërend van jong tot oud, 
verzamelen om te luisteren naar koorzang, 
instrumentaal spel, declamatie en vooral om 
samen aloude kerstliederen te zingen. Het 
prachtige interieur van de basiliek zal sfeervol 
zijn aangekleed en een betere entourage voor 
dit gebeuren is nauwelijks denkbaar. Dit jaar 
is gekozen voor een programma met korte 
declamaties door kinderen en jeugdigen, zodat 
alle leeftijdsgroepen worden aangesproken. 

Tussen de korte teksten brengen de koren en 
instrumentalisten een keur van kerstliederen 
ten gehore. Aan de Kerstzangavond 2007 
werken mee: Kinderkoor De Walnoten o.l.v. 
Noor Gortzak, het Dameskoor van de Basiliek 
o.l.v. Marina Stockman en de Koorstichting 
Cantorij de Basiliek o.l.v. Anton de Kort. De 
begeleiding van kooroptredens en samenzang 
is in handen van het begeleidingsensemble 
van het kinderkoor, organist Jo Ivens en 
een instrumentaal ensemble uit de Kon. 
Stedelijke Harmonie o.l.v. Edwin de Neijs. 
De samenzang wordt geleid door Anton de 
Kort. De toegang is gratis, wel wordt er aan 
het eind van de zangavond  gecollecteerd 
voor een goed doel; tekstboekjes zijn bij de 
ingang van de basiliek verkrijgbaar.

KERSTZANGAVOND 2007 IN BASILIEK HULST

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

Zes leden van het Parochieel Gemengd 
Koor ‘St. Cecilia’ vieren jubileum!
Na de H. Mis van zaterdag 10 november 
jl., opgeluisterd door het Parochieel  
Gemengd Koor ‘St. Cecilia’, werden door 
pater W. Poppe 6 leden van het koor 
gehuldigd met hun jubileum.

Vijf dames zijn reeds van bij de oprichting 
lid van het dameskoor dat dit jaar haar 40-
jarig bestaan viert. José Smet-Weemaes, 
Lea van Itegem-D’Haens, Julia Weemaes-
de Kerf,  Marcella van Geertruij-van 
Huffel en Annie Lambrechts-van 
Overmeir kregen van pater Poppe de 

gouden eremedaille en oorkonde voor 
de 40 jaren waarin zij zich voor dit 
dameskoor ingezet hebben.

Maar ook het Gregoriaans Herenkoor 
vierde feest. Leonard de Blijzer kreeg voor 
25 jaar lidmaatschap de zilveren medaille 
met eveneens bijpassende oorkonde. Deze 
6 leden zijn tot op heden eveneens nog lid 
van het Parochieel Gemengd Koor. 

José, Lea, Julia, Marcella, Annie en 
Leonard: hartelijk gefeliciteerd!

DUBBEL FEEST IN CLINGE!
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MEDEDELING KERKBESTUUR

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.

OPROEP KOSTER(ES)
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

In augustus 1967 namen pastoor Fick en 
Jo van Vlieberghe het initiatief om een 
dameskoor op te richten voor ‘rouw en 
trouw’. Op de grote zolder van het oud 
patronaat zijn we met ongeveer 15 per-
sonen begonnen. Vijf ervan zijn tot op 
heden nog steeds lid. Vol enthousiasme 
stortten we ons op de liedjes die Jo ons 
aanleerde. Tot op de dag van vandaag 
worden deze nog wel eens gezongen.  We 
hebben samen veel lief en leed gedeeld en 
gingen toen nog veel op reis; zo mochten 
we zingen in ’s Hertogenbosch bij gelegen-
heid van het bezoek van de vorige paus 
aan Nederland. Ook hebben we in de 
prachtige kerk van Oudenbosch gezon-
gen tijdens de huwelijksmis van de zoon 
van onze toenmalige dirigent, Piet de 
Pundert. Maar ook dichterbij, zoals in ’t 
westen, werden we vaak uitgenodigd; o.a. 
in Hoofdplaat, IJzendijke en Aardenburg. 
Als ontspanning bezochten we regelmatig 
de Operettes in Antwerpen en Gent en 

gingen we een dagje uit naar Bokrijk, 
Dinant en Brugge. In die 40 jaar hebben 
we heel wat dirigenten gehad; o.a. Jo van 
Vlieberghe, Piet de Pundert, Albert van 
den Branden, Anton de Waal, Staf Pilaet 
en Ad van de Wege en sinds kort Marcel 
Mangnus. 

We zijn nog steeds paraat bij ‘rouw en 
trouw’, al is dat veel verminderd omdat er 
niet meer zo dikwijks een kerkelijk huwe-
lijk plaatsvindt en ook de uitvaartdiensten 
minder in de kerk gehouden worden. Ook 
verzorgen we 2 x per maand de viering 
op zaterdagavond. En elk jaar kijken we 
natuurlijk uit naar ons Ceciliafeest wat 
elke keer opnieuw zeer gezellig is. We 
hopen met z’n allen nog een tijdje te kun-
nen blijven zingen want… ‘Zingen met 
hart en ziel houd je jong!’

J. Weemaes-de Kerf,
een jubilerend koorlid

DAMESKOOR ZINGT 40 JAAR 
‘MET HART EN ZIEL’

OP DE BRES VOOR 
HET BEHOUD VAN DE KERK 

TE GRAAUW

De Redactie ontving een brief naar aanleiding 
van het artikel in het septembernummer: Op 
de bres voor het behoud van de kerk te Graauw.  
Dhr. J. van Campen uit den Haag leest altijd 
met veel belangstelling onze Kerkkoerier. 

U moet weten dat hij geboren is te Stoppeldijk 
en lang op Graauw heeft gewoond. Vandaar dat 
hij met grote interesse het artikel heeft gelezen. 
Over de Kerk te Graauw schrijft hij ondermeer: 
We zijn opgegroeid met die kerk en bewaren daar 
aan de beste herinneringen. Het is te hopen dat 
men het redt en dus de kerk haar al oude functie 
mag voortzetten. Ik “hoor” het klokgelui nog, ‘s 
middags, als teken van “rust- en etenstijd” in de 
dag die al vroeg, soms zeer vroeg, in de morgen 
was begonnen. Ook de parochianen zullen zich 
in deze situatie zeker niet onbetuigd laten, maar 
wie weet hoe oud-parochianen er tegen aan kijken 
en misschien een sympathieke bijdrage willen 
geven als zij het gironummer van het Kerkbestuur 
kennen. Tot zover de brief. 

De Redactie heeft bij het Kerkbestuur 
geïnformeerd. Zij gingen graag in op dit positief 
geluid. Het banknummer is 32 26 00 170 . Elke 
bijdrage, hoe klein ook, is welkom. 

Bij voorbaat dank aan alle parochianen, oud-
parochianen en belangstellenden, die een 
bijdrage willen leveren.

Parochie H. Joseph Nieuw Namen

OORKONDE MISDIENAAR
In de gezinsviering van zondag 14 
oktober j.l. ontving Tom van de 
Waart zijn oorkonde voor 2 1⁄2 jaar 
misdienaar uit handen van pater W. 
Poppe. Omdat hij inmiddels 3 jaar 
misdienaar is, had hij hier niet meer 
op gerekend, waardoor het extra leuk 
voor hem was. Tom zegt dat hij graag 
misdienaar is en dat hij het nog lang 
wil blijven doen en dat hoopt het 
parochiebestuur ook. Proficiat Tom! 
Op naar de vijf jaar en bedankt voor je inzet. 

Het bestuur van de H. Joseph parochie Nieuw-Namen. 
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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
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N
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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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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.

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.

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

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

Woensdag 26 december: Kindje wiegen in 
Stoppeldijk om 10.30 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.

Januari 2008
Donderdag 17 januari: gespreksavond over 
geloofsopvoeding voor jonge ouders van 
20.30 uur tot 22.00 uur te Hulst.

Zondag 20 januari: Oecumenische 
gebedsdienst week van de eenheid in de 
protestantse kerk te Hulst om 10.00 uur.

Zaterdag 26 januari: Kledinginzameling aan 
de tuinpoort van de pastorie in Hulst van 
10.30 uur tot 11.30 uur.

Februari 2008
Vrijdag 16 en zaterdag 17 februari: 
Bezinningsdagen o.l.v. pastor N. Polet in de 
Bron te Korbeek-lo (bij Leuven).

Dinsdag 19 februari: Regionale avond 
rouwzorg. Lezing door Monique Dujardin 
‘Groeien door verlies heen – van leegte 
naar zin’. De avond start om 20.00 uur en 
wordt gehouden in het WZC Antonius te 
Kloosterzande. Deze avond staat open voor 
alle belangstellenden.

Woensdag 20 februari: Eerste 
bezinningsavond in de Veertigdagentijd o.l.v. 
pastor N. Polet en pater J. Reurs in ’t Heike 
te Heikant om 20.00 uur.

Zaterdag 23 februari: Kledinginzameling 
aan de tuinpoort van de pastorie in Hulst 
van 10.30 uur tot 11.30 uur.

Woensdag 27 februari: Tweede 
bezinningsavond in de Veertigdagentijd o.l.v. 
pastor N. Polet en pater J. Reurs in WZC 
Antonius te Kloosterzande om 20.00 uur.

Maart 2008
Woensdag 5 maart: Derde bezinningsavond 
in de Veertigdagentijd o.l.v. pastor N. Polet 
en pater J. Reurs in de Basiliek te Hulst om 
20.00 uur.

Zondag 16 maart: Peuter- en kleuterkerk te 
Clinge v.a. 16.00 tot 17.00 uur.

REGIONALE KERKELIJKE ACTIVITEITEN 
IN DE PAROCHIES VAN OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN

(Wijzigingen voorbehouden)

NIEUWE VOORZITTER VOOR IPV
In de laatste bij-
eenkomst van 
de Algemene 
Leden-vergade-
ring van de IPV 
op maandag 29 
oktober hebben 
de afgevaardig-
den van de paro-
chies de kandi-
daat voor het 
voorzitterschap, 
Stan Bosman, 

gekozen tot voorzitter van de IPV. De 
aftredende plaatsvervangende voorzitter, 
Otto Berbée, bekleedde de laatste drie jaar 
deze functie, omdat er binnen het bestuur 
nog steeds een vacature bestond voor het 
voorzitterschap. Inmiddels is deze met de 

keuze van Stan Bosman ingevuld. Hij is 
afkomstig uit onze regio: geboren en geto-
gen in Nieuw-Namen en woont thans in 
Hulst. Zoals de statuten voorschrijven is er 
van te voren door vier personen vanuit de 
Algemene Ledenvergadering een gesprek 
geweest met de kandidaat om het te kun-
nen voordragen voor deze taak. 

De nieuwe voorzitter wil een brug slaan 
tussen de parochies en tussen de afgevaar-
digden van de parochies, die nodig is om 
tot een nauw samenwerkingsverband te 
komen, zoals dat thans ook wordt voorge-
houden door de bisdomleiding en in alle 
regio’s van ons bisdom punt van bespreking 
is. In de volgende Kerkkoerier willen we 
Stan Bosman nader voorstellen.
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER NOORD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Natuurlijk zijn ze er nog, mensen die met 
grote inzet hun bijdrage leveren aan ons 
parochie-zijn. Soms in beeld, maar vaak 
ook achter de schermen. Hoe bescheiden 
ook, hun bijdrage aan het geheel is van 
onmisbare waarde. Een markante persoon 
in onze parochie is in dit verband Dhr. 
Johan Vernimmen, dirigent-organist van ons 
parochiekoor. Als 77-jarige leek het ons 
de moeite waard op zoek te gaan naar zijn 
drijfveren om als organist-dirigent leiding 
te geven aan twee koren m.n. de koren van 
de parochie Stoppeldijk en Kloosterzande. 
Daarnaast is Dhr. Vernimmen regelmatig 
als gastorganist te vinden in de parochies 
Sas van Gent, Axel, Terneuzen en Sluiskil. 
Daarnaast verzorgt hij met beide koren twee 
keer per jaar een viering in het ziekenhuis te 
Terneuzen. Als intro op dit gesprek worden 
een aantal prachtige, door hem gemaakte 
foto’s van onze parochiekerk getoond. 
Fotograferen is n.l. een van zijn favoriete 
hobbies. 
Dhr. Vernimmen kan uitstekend verwoorden 
wat hij met zijn koren voor ogen heeft: 
“Rekening houdend met het stemmateriaal 
dat voorhanden is, de gezangen door middel 
van voorspelen  en voorzingen zo nauwkeurig 
mogelijk aanleren. Daarna ontstaat er 
ruimte voor het “boetseren”, d.w.z. het 

aanbrengen van nuances. 
Dat is zeker niet altijd even 
gemakkelijk, omdat je blij 
moet zijn dat mensen 
willen komen zingen en 
het belangrijk is iedereen 
in zijn of haar waarde  te 
laten “De uitdaging zit 
hem  in het overbrengen 
van de juiste, stemmige 
muziek op de mensen in 
de kerk aanwezig. Omdat 
zij de moeite nog nemen 
naar de vieringen te 
komen, hebben zij recht 
op goede inbreng van het 

koor en passend orgelspel. Hij ervaart het 
geheel als een samenspel van allen die tijdens 
deze vieringen hun inbreng hebben. Speciaal 
vindt hij het verzorgen van de zang tijdens 
uitvaarten. “Er zijn zoveel mooie, ingetogen 
liederen, dat ik het wel eens jammer vind, 
dat mensen gaan kiezen voor uitbundige, 
vaak naar tekst toe, op geen enkele 
manier passende muziek. Juist op zulke 
momenten kan een fijne afstemming van 
het koorrepertoire een grote bijdrage leveren 
aan de sfeer en inspelen op de gevoelens van 
de nabestaanden”. Belangrijk daarbij en ook 
prettig is te kunnen werken vanuit een grote 
mate van zelfstandigheid. Hij heeft daarbij 
een zwak voor psalmen.”Omdat daar zoveel 
dynamiek ingelegd kan worden”. 

Ook heeft hij verschillende composities, 
o.a. drie eenstemmige eenvoudige missen 
en een paar bewerkingen voor meestemmige 
liederen,  op zijn naam staan. Toch wel 
met enige trots verhaalt hij over een zelf 
geschreven Marialied, dat regelmatig 
in de  mei- en oktobermaanden langs 
verschillende gewelven van de kerken klinkt. 
Dhr.Vernimmen heeft, naast cursussen 
in St. Jansteen van Dhr.Bartz en een 2-
jarige opleiding aan het conservatorium in 
Tilburg, zich ook als autodidact bekwaamd 

in het orgelspel en dirigeren. Als hij zou 
mogen kiezen uit een viering met profane 
of gregoriaanse gezangen, dan gaat zijn 
voorkeur zonder aarzeling uit naar de 
laatste. ”Gregoriaans raakt de ziel en is zo 
puur enerzijds, anderzijds is het een van de 
moeilijkste vormen voor koren, omdat er 
zoveel nuances in aangebracht moeten worden 
en het zich moet kenmerken als gedragen 
muziek”. Reeds op jonge leeftijd is de passie 
voor muziek ontstaan. Op kostschool krijgt 
hij zijn eerste pianolessen. In 1948 debuteert 
hij als jong organist op het harmonium in 
de kerk van Stoppeldijk. Het dirigeren van 
het koor neemt hij er automatisch bij. Zo 
rolt hij eigenlijk als vanzelf in de kerkelijke 
muziekwereld. Met grote passie vertelt hij 
over het prachtige (tweede) Domus orgel 
in onze parochiekerk. Trots verhaalt hij 
over zijn inbreng bij de aanschaf van dit 
mooie instrument. Gevraagd naar hoe hij de 
toekomst ziet, vindt hij het jammer, dat er 
zoveel van de traditie verloren gaat.Het pure 
is aan het verdwijnen, het verwatert allemaal 
een beetje. Heel erg jammer, want het zal 
nooit meer terugkomen”. En als antwoord 
op vraag hoe lang nog... komt zonder enige 
aarzeling: ”zolang ik de trap op kan, gaan 
we ervoor”. Een markante uitspraak die 
helemaal bij deze gedreven persoon past. Op 
de feestdag van St. Jozef begonnen, maar 
wel bijn 60 jaar geleden! Over gedrevenheid 
gesproken! 

Een wens voor de toekomst? Het zou fijn 
zijn dat er een aantal koorleden bijkwamen, 
want zingen geeft toch zoveel levensvreugde. 
En verder? “Nog een keer “vlammen” met 
mijn beide koren in een gezamenlijke 
uitvoering, met daarbij mogelijk een passende 
verrassing.” Wellicht volgend jaar bij zijn 60 
jarig jubileum!

Kloosterzande, nov 2007

Jo Collet

IN GESPREK MET ORGANIST-DIRIGENT JOHAN VERNIMMEN

CARITAS LAMSWAARDE
Sinds augustus 2007 ben ik bij de caritasgroep Lamswaarde. Ik ben Annette Meesen-
Roctus, kom oorspronkelijk van Kloosterzande maar woon nu alweer 15 jaar in 
Lamswaarde. Ik ben gehuwd en heb een dochter en een zoon. Het caritas bestuur 
was al een tijdje op zoek naar een nieuw bestuurslid. Ans van Esch heeft mij hiervoor 
gevraagd en, omdat ik door gewijzigde werktijden net gestopt was als vrijwilligster bij de 
peuterspeelzaal, heb ik ja gezegd. Het is in een kleine gemeenschap toch belangrijk zo veel 
mogelijk in stand te houden. Ik hoop dat ik de komende jaren een bijdrage kan leveren 
aan de Caritas werkgroep.

Annette.
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Het zat er al langer aan te komen, maar 
de parochies Kloosterzande, Lamswaarde 
en Terhole denken vanaf 1 oktober 2007 
in cluster verband. U weet dat wij als 
parochies van Cluster Noord al langer de 
intentie hebben uitgesproken elkaar te gaan 
ondersteunen. Wij blijven verantwoordelijk 
voor de eigen parochie. Wij hopen dat 
de bestuurlijke problemen op Lamswaarde 
snel zijn opgelost, zodat dit zeker ons 
voornemen niet zal schaden. Wij ontkomen 
er in ons kerkelijk bezig zijn niet aan om 
op diverse fronten de krachten te bundelen. 
Het bisdom ziet dit nog breder, maar wij 
denken dat het goed is om met parochies 
die geografisch dicht bij elkaar liggen en 
dezelfde denkwijze hebben dit een goede 
start is. Hierbij geholpen door de tijd van 
zeg maar Pater Jan ter Braak en Diaken 
Kees van Geloof die in de voormalige Kring 
Noord eenzelfde structuur in de parochies 
hebben gebracht zodat deze stap van ons als 
verantwoord mag worden geacht. Vanaf 1 
oktober zal er op toerbeurt de maandelijkse 
kerkbestuursvergadering worden gehouden. 
Het ligt in de bedoeling om vanuit deze 
vergaderingen ook de werkgroepen uit 
onze parochies te gaan mobiliseren tot 
samenwerking. Natuurlijk zal dat even 
onwennig zijn maar wij zijn ervan overtuigd 
dat we daar sterker van worden en het zeker 
een goede stap is voor de nabije toekomst.

Kloosterzande:
Zoals bij vele ”collega-kerken” in onze regio 
is het onderhoud en instandhouding van 
ons kerkgebouw een voortdurend punt van 
aandacht. In Kloosterzande worden wij 
geconfronteerd met zeer groot onderhoud 
en wel specifiek aan de toren, de gevels 
aan de noord- en westkant en een groot 
glas-in-loodraam. Door de bouwkundigen 
van het bisdom is onlangs een grote 
inspectie gehouden. Momenteel is men 
de bevindingen aan het inventariseren en 

een plan van aanpak aan het opstellen. 
Gelukkig kunnen we gebruikmaken 
van een aantal subsidieregelingen, maar 
we ontkomen er niet aan een fikse eigen 
bijdrage te leveren. Als alles meezit, zal dit 
onderhoud medio 2009 uitgevoerd gaan 
worden. Het kerkbestuur zal de nodige 
initiatieven ontwikkelen om het geld bij 
elkaar te krijgen. Uiteraard zal  hierbij de 
welwillendheid van onze vrijwilligers en de 
bijdragen van onze medeparochianen van 
groot belang zijn. Zo gauw de plannen wat 
concreter zijn, zullen we iedereen nader 
informeren. 

Door het eervol ontslag van onze secretaris, 
Ton Hokke, willen wij zo snel mogelijk 
deze vacature invullen. Hierbij willen wij 
Ton dank zeggen voor zijn inzet voor 
onze parochie. Mocht u een bijdrage in 
ons parochiebestuur willen leveren, dan 
kunt u contact opnemen met de vice- 
voorzitter. Het bestuur bestaat momenteel 
uit zeven personen, waarvan ieder een 
eigen verantwoordelijkheid draagt naar 
de werkgroepen en vrijwilligers. Voor de 
parochianen, die worden geconfronteerd 
met het verlies van een dierbare, willen 
wij attenderen op de mogelijkheid tot het 
houden van een avondwake op de avond 
voorafgaand aan de uitvaart. De werkgroep 
gebedsdiensten zal op passende wijze deze 
avondwake verzorgen. U kunt deze wens in 
overleg regelen met de pastor die de uitvaart 
verzorgt.

Lamswaarde:
Wat ons zorgen baart is dat er weinig 
respons komt op de oproep naar nieuwe 
bestuursleden. Positief, Annette Meesen 
komt het caritasbestuur versterken, wij 
wensen haar veel succes. Wij hebben 
afscheid moeten nemen van Theo Staal, de 
echtgenoot van ons kerkbestuurlid Adrie. 
Wij wensen Adrie en haar familie veel 

sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

De restauratie is de 2e fase ingegaan. De 
eerste “lijfrentes” zijn de notaris gepasseerd, 
dank aan alle gevers en misschien zijn 
er een aantal mensen die voor het 
nieuwe jaar een dergelijke schenking met 
belastingvoordeel willen doen. Informatie 
is te verkrijgen bij de fondsenwervers. We 
kijken terug op “Lamswaarde in concert 
2”, de muzikale omlijsting door kerkkoor  
‘Vrijheid Eendracht’, de kinderen van de 
basisschool de Oostvogel en Terra Sancta 
ieder met hun eigen inbreng. Dit werd 
enorm gewaardeerd. Alle medewerkers aan 
“Lamswaarde in concert 2” op welk gebied 
dan ook onze hartelijke dank. De opbrengst 
was €1500,- ook hiervoor bedankt. 

In 2009 bestaat onze Parochie 200 jaar. Wij 
willen dit vieren in een gerestaureerde kerk. 
Wij staan open voor suggesties.

Terhole: 
Dit najaar is er bij de kerk plotseling 
een parkeerverbod van kracht geworden. 
Dit baart ons zorgen daar er onder de 
kerkbezoekers steeds meer mensen zijn die 
slechter ter been zijn. De gemeente vindt 
dat er genoeg parkeerruimte is. Dit gaat 
over 10 parkeerplaatsen voorbij de kerk 
aan de andere zijde van de straat. Hierop 
staan ook auto’s van de vaste bewoners 
dus er is bijna geen plaats beschikbaar. Als 
kerkbestuur proberen we een oplossing 
te vinden voor het parkeren in de directe 
omgeving van de kerk. 

Voor het komende jaar zijn de gezins-
vieringen gepland om 10.30 uur i.p.v. 9.00 
uur. Dit tijdstip geeft naar verwachting 
meer respons onder de kinderen en hun 
familie.

SAMENWERKING CLUSTER NOORD
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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

IPV OOST
CLUSTER WEST

‘t Gelaag, achter het 
meubelbedrijf van 
Serrarens, was voor-
heen de kleuterschool 
van Stoppeldijk. Het 
is eigendom van de 
kerk en doet al vele jaren dienst als verblijf voor onze senioren. Het 
heeft in de voorgevel een mooi stenen kunstwerk, wat gemaakt werd 
door kunstenaar Verdonschot. Enkele jaren geleden is binnen alles 
gerenoveerd: de grote zaal, de kleine vergaderruimte, de gang, toilet-
ten enz. 

Nu was de buitenkant van het gebouw grondig aan verbetering toe: 
de goten, dakranden en overstekken zijn vervangen door materiaal 
wat onderhoudsvrij is. Ramen, deuren, kozijnen zijn opnieuw 
geschilderd. Het kan er nu weer voor jaren tegen. Er is heel wat werk 
verzet door de Vrijwilligersgroep Onderhoud Kerk. Deze groep doet 
het geheel belangeloos. Ze vinden dat de renovatie niet meer moet 
kosten dan strikt noodzakelijk is. 

‘t Gelaag kan 
gebruikt worden 
door alle groe-
pen, die iets 
met de kerk te 
maken hebben. 
Het jongeren-
koor De Babbe-
liekes repeteert 
er. Het gebouw 
wordt perma-
nent verhuurd 
aan de KBO. 
Enkele dagen in 

de week wordt van de ruimte gebruik gemaakt voor koersbal, kaarten, 
bingo, bijeenkomsten, enz. Piet en Paula, zelf boven de zestig, zorgen 
als beheerder voortreffelijk voor koffie, thee en drank en wat daarbij 
zoal komt kijken. Hen is niets te veel. In de agenda wordt nauwkeurig 
vastgelegd, wat moet gebeuren, zodat alles rondom activiteiten op 
rolletjes loopt. 

Dank aan alle vrijwilligers. JH

GROTE OPKNAPBEURT VOOR 
‘T GELAAG TE STOPPELDIJK
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

CULTURELE 
PRIJS 2007 VOOR 
KUNSTWEEKEND 

HENGSTDIJK

Op donderdag 18 oktober jl. waren wij 
aan het vergaderen over de organisatie 
van het Internationale kunstweekend 
2007. Onverwacht kregen we toen bezoek 
van  wethouder Frank van Driessche en 
cultureel ambtenaar Sterra v.d. Walle. 
Deze kwamen even meedelen dat we de 
cultuurprijs 2007 hadden gewonnen. We 
waren als organisatie zeer verrast en reuze 
blij en we zijn trots op deze toekenning. 
We ervaren het als een enorme waardering 
voor de initiatieven die we op het gebied 
van kunst ontplooien. Omdat dit jaar 
het kunstweekend voor de tiende keer 
wordt gehouden zijn wij ook een dag 
langer open. We hopen dan ook weer 
op een grote belangstelling. Iedereen is 
van harte welkom. De toegang is gratis. 
Openingstijden: 23 - 24 - 25 november 
van 10.00 tot 17.00 uur 

Kerststaltentoonstelling: 27 - 28 december 
13.00 tot 21.00 uur en 29 december van 
13.00 tot 18.00 uur. Dit jaar wordt er 
meegedaan door basisschool Tervliet uit 
Terhole. Aanmeldingen van mensen die 
ook een mooie of bijzondere kerstgroep 
hebben en deze wel eens ten toon willen 
stellen zijn altijd welkom ook voor de 
komende jaren. tel: 0114 - 682156

Vorig jaar, een paar weken voor kerst. Een 
kennis belt, vertelt langdurig hoe druk ze 
het heeft. Uit beleefdheid vraagt ze nog 
even snel hoe het met mij gaat. Maar als ik 
antwoord geef, zegt ze: ’Sorry, wat zei je, ik 
maakte ondertussen mijn post open.’ Ik wens 
haar alle goeds toe en hang snel op. Even 
later raap ik een stapel post op. Een kaart 
zonder afzender, eentje zonder postzegel en 
heel veel kaarten waarop het zelfde staat: 
prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar 
voorop gedrukt én ook nog eens binnenin 
geschreven. Nou, het kan niet anders of 2007 
wordt een heel gelukkig nieuwjaar.

Een jaar later, zelfde periode. Zal ik dit 
jaar wel of geen kerstkaarten versturen? En 
aan wie dan wel? Wat wensen we elkaar 
eigenlijk, waarom sturen we elkaar kaartjes? 
Traditie, verplichting, of toch oprechte 
interesse? Ja, dit laatste zeker ook. Ik kan 
het heus nog scheiden en enorm waarderen 
die zelfgemaakte kaart, geschreven met een 
bibberende hand . Ik ben blij met die warme 
groet van jong en oud. Maar ik verbaas me 
ook over de vluchtige en opppervlakkige 
manier waarop velen contact maken. De 
pc is een uitkomst, maar heeft niet alleen 
maar voordelen. Velen voelen zich er veilig 
achter, durven soms (botte) dingen te mailen 
die ze niet persoonlijk en zelfs niet op een 
kaartje durven zeggen. Een kaartje ”prettige 
kerstdagen en gelukkig nieuwjaar” sturen 
groot en met glitter erop. Maar ook nog 
drie mailtjes met plaatjes over vriendschap 
die ik echt niet ervaar. Allemaal dubbelop. 
De leegte wordt er alleen maar groter door. 
Elkaar net nog gezien. Elkaar niet (willen) 
zien. Elkaar nooit meer gezien, maar wel een 
kaartje rond de feestdagen sturen. Soms een 

teken van aandacht en soms misschien ook 
wel gewoon, omdat je nog in het adresboek 
staat. 

Ben je in deze donkere dagen voor kerst 
ineens somber geworden? Welnee. Ik wil 
enkel ervaringen weergeven, in woorden 
vangen wat ik bij veel mensen proef. Velen 
verzuchten namelijk: weer kaartjes schrijven, 
en ik heb het toch al zo druk. Wat weten 
we nog van elkaar. ‘Als men wist hoe het 
echt met me ging, zouden de mensen niet 
schrijven: prettige kerstdagen,’ vertrouwde 
iemand die depressief is me pas toe. Vrijwel 
iedereen  heeft het erover, waarom schrijven 
we elkaar (terug), en aan de andere kant, 
hoe meer kaartjes je hebt gekregen, hoe 
beter. Voor sommigen wordt het haast een 
sport. Maar ook bespeur ik bij velen ergens 
een verlangen dat dieper gaat. We wonen 
tegenwoordig in huizen waar in alle kamers 
licht brandt. Vroeger zaten we met elkaar in 
de huiskamer met één lamp aan. Verlangen 
we in dat opzicht niet terug naar die tijd? 
Tijd van echt contact. 

Hoe kunnen we dit omzetten? Misschien 
gewoon beginnen met het schrijven van een 
kaartje met persoonlijke krabbel erbij, voor 
de mensen bij wie je je betrokken voelt. Want 
dat kan bijzonder zijn. Niet alleen met kerst. 
Op die manier doen diezelfde woorden wel 
goed en ervaren mensen iets van het licht. 
En dan is de traditie van kerstkaartjes sturen 
misschien zo gek nog niet en daarom zeg ik 
toch van harte: ’’Ik wens u en jou binnen je 
eigen omstandigheden, prettige kerstdagen 
en gelukkig nieuwjaar’’!

RH

PRETTIGE KERSTDAGEN 
EN GELUKKIG NIEUWJAAR

In de vorige kerkkoerier is een artikel geplaatst over het Diamanten jubileum van
Zr. Julia Verbist. In antwoord hierop ontvingen wij het volgende bedankbriefje.

Geachte parochie H.H. Petrus en Paulus en allen die mij een felicitatie gestuurd hebben 
vanwege mijn diamanten feest.

Via de kerkkoerier wil ik jullie allemaal hartelijk danken. Ook dank voor jullie gebed. In 
de kerk van Boschkapelle zal zeker voor mij gebeden zijn. Zondag 16 september was het 
in de St. Jan te Goirle een mooie H. Eucharistieviering met 3 priesters, Diaken en Acoliet. 
De Pastoor had in de gebeden van de Eucharistieviering mij overal in herdacht. Niemand 
kwam uitgepraat over de mooie viering en de preek van de Pastoor. De kerk was helemaal 
vol met parochianen; alle banken waren bezet. Ik zal nog dikwijls in dankbaarheid er aan 
terug denken.

Allemaal hartelijk dank.

Zr. Lucia Verbist, Goirle



22 - Kerkkoerier

DOOPROOSTER JANUARI T/M JUNI 2008

Doopdatum Tijd en plaats Catechese Vergaderplaats Voorganger 
20 januari 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 08 januari pastorie Hulst N. Polet  
20 januari 14.00 uur Boschkapelle 
 15.30 uur Kloosterzande 08 januari kerk Kloosterzande J. Reurs 
20 januari 14.00 uur Nieuw-Namen
 15.30 uur St. Jansteen  08 januari pastorie St. Jansteen W. Poppe 
27 januari 14.00 uur Hengstdijk maandag
 15.30 uur Clinge  14 januari parochiezaal Clinge W. Tobé 
27 januari 14.00 uur Terhole
 15.30 uur Koewacht 15 januari pastorie Hulst J. Reurs 
10 februari 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 29 januari pastorie Hulst W. Tobé
2 maart 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 19 februari pastorie Hulst J. Reurs 
16 maart 14.00 uur Kloosterzande
 15.30 uur Stoppeldijk  04 maart kerk Kloosterzande Ch. vd. Walle  
16 maart 14.00 uur St. Jansteen
 15.30 uur Graauw 04 maart pastorie St. Jansteen W. Poppe 
06 april 14.00 uur Clinge
 15.30 uur Heikant 25 maart parochiezaal Clinge N. Polet 
06 april 14.00 uur Koewacht
 15.30 uur Lamswaarde 25 maart pastorie Hulst W. Tobé 
04 mei 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 22 april pastorie Hulst J. Reurs 
18 mei 14.00 uur St. Jansteen
 15.30 uur Nieuw-Namen 06 mei pastorie St. Jansteen  N. Polet 
18 mei 14.00 uur Clinge
 15.30 uur Hengstdijk  06 mei parochiezaal Clinge Ch. vd. Walle  
25 mei 14.00 uur Koewacht
 15.30 uur Terhole 13 mei pastorie Hulst W. Tobé 
25 mei 14.00 uur Kloosterzande
 15.30 uur Boschkapelle 13 mei kerk Kloosterzande W. Poppe 
01 juni 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 20 mei pastorie Hulst Ch. vd Walle 
29 juni 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 17 juni pastorie Hulst W. Poppe

In 1992 vierden we het 100-jarig bestaan van de 
Catharinakerk te Hengstdijk. Ook bleek in dat jaar 
een grote restauratie voor de kerk noodzakelijk. 
Nadat deze restauratie voltooid was is een 10-jarig 
onderhoudsplan opgesteld, zodat het monumentale 
kerkgebouw voor het nageslacht kan worden 
behouden. Nu zijn we aan het eind van dit 10-jarig 
plan. 

Als laatste project van dit 10-jarig onderhoudsplan 
zal een start gemaakt worden met het plaatsen 
van beschermende beglazing aan de buitenkant 
van de glas-in-loodramen. Dit heeft als functie 
de glas-in-loodramen te beschermen tegen weers- 

en milieu-invloeden en zal bijdragen aan het 
wind en waterdicht  houden van de kerk.  Mede 
door de inspanningen, die de Stichting Behoud 
Catharinakerk speciaal voor dit doel heeft gedaan, 
is er goede hoop dat dit omvangrijke werk binnen 
afzienbare tijd gerealiseerd zal kunnen worden. Wij 
houden u op de hoogte.

Een planning voor het onderhoud in de komende 
jaren is, en detail, nog niet gemaakt. De ervaring in 
de afgelopen jaren heeft echter wel geleerd, dat aan 
een gebouw van meer dan honderd jaar blijvend 
onderhoud essentieel is. Ook in de toekomst zal de 
zorg voor de Catharinakerk dus onmisbaar zijn.

BESCHERMENDE VOORZETRAMEN 
IN HENGSTDIJK
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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

KERSTVIERINGEN 2007 
IN DE REGIO OOST ZEEUWS VLAANDEREN

KERSTAVOND  MAANDAG 24 DECEMBER
18.30 uur St. Jansteen W. Tobé gezinsviering
19.00 uur Graauw W. Poppe
19.00 uur Hulst Ch. V.d. Walle gezinsviering
19.00 uur Stoppeldijk N. Polet
20.00 uur Terhole W. Brand
21.00 uur Hengstdijk E. v. Acker
21.00 uur St. Jansteen J. Reurs
21.30 uur Koewacht N. Polet
22.00 uur Hulst W. Poppe
22.00 uur Kloosterzande W. Brand
23.00 uur Lamswaarde J. Reurs

EERSTE KERSTDAG DINSDAG 25 DECEMBER
09.00 uur Heikant W. Poppe
10.30 uur Boschkapelle W. Brand
10.30 uur Hulst W. Tobé
10.30 uur Kloosterzande N. Polet
10.30 uur Koewacht J. Reurs
10.30 uur Lamswaarde Ch. V.d. Walle gezinsviering
11.00 uur Clinge J. v.d. Heijden
11.00 uur Nieuw Namen W. Poppe
11.00 uur St. Jansteen werkgroep

TWEEDE KERSTDAG WOENSDAG 26 DECEMBER
09.30 uur Graauw werkgroep m.m.v. fanfare
10.30 uur Hulst J. Reurs m.m.v. harmonie
10.30 uur Kloosterzande W. Poppe gezinsviering

RETRAITE 2008 TE RANST
Pastor Polet nodigt uit voor een retraite in stilte
Met twee inleidingen per dag op het prachtig domein van het Hof Zevenbergen te Ranst bij 
Antwerpen (België) waar dagelijks een priester instaat voor eucharistieviering. Wie wil kan 
daar ook aansluiten bij het gebed van de aanwezige zustergemeenschap. Uiteraard is niemand 
daartoe verplicht. Het thema van de retraite: ‘Wie is mijn God en wie ben ik ?’.Wij leggen 
samen een traject af dat loopt door de spiritualiteiten van de grote wereldgodsdiensten om te 
komen tot ons eigen christelijk geloof in de Drie-éne God. In verbondenheid met gelovige 
mensen van allerlei achtergrond kunnen wij ons eigen geloof herijken en verdiepen. 

Inschrijvingsstrook - invullen in blokletters.

Naam:  ..........................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................

Postcode:  ......................................................................................................................

Gemeente: .....................................................................................................................

schrijft in voor retraite in stilte met pastor N.J. Polet in Ranst bij Antwerpen van zondag 
1 juni tot vrijdag 6 juni 2008.

De deelnemer betaalt het bedrag van: 180,- (volledige week) bij voorkeur contant te betalen 
in het retraitehuis. Wie moeite heeft met deze prijs en toch graag wil deelnemen, wende zich 
vooraf tot pastor Polet.

Handtekening:  .............................................................................................................

Locatie: Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst. Tel. 0032/3/205 65 70
e-mail: hofzevenbergen@wol.be 
Wilt u uw inschrijving melden bij Pastor N.J. Polet, Steenpit 12, 4561 CS Hulst,  0114 317438, 
e-mail: fasafas@zeelandnet.nl met aangifte van naam en adres. Deelnemers uit Nederland 
kunnen de reis naar Ranst later samen regelen. Met dank.



Foto’s: Hans van der Zijden /Jaap Klok
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