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Bereikbaarheid van het Pastoresteam
Mw. Ch. v.d. Walle, 
pastoraal werkster, (eerstaanspreekbare pastor 
voor Boschkapelle, Hengstdijk, Stoppeldijk)
Notendijk 45, 4583 SV  Terhole
Tel. 0114-720491 / 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.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: poletnj@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, Hulst
(eerstaanspreekbare pastor voor Heikant, 
Koewacht, St. Jansteen en Hulst)
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).

TEN GELEIDE
Als dit blad bij u in de bus valt is het 
eind september. Begin november hebben 
we Allerheiligen en Allerzielen. Twee heel 
verschillende dagen. Op de ene dag gedenken 
we alle mensen, die ons zijn voorgegaan en 
om een of andere reden heilig zijn verklaard. 
Een dag waarop we deze heiligen kunnen 
aanroepen en vragen om ons te beschermen 
in ons dagelijks leven. Maar dan komt 
Allerzielen, de dag waarop we onze doden 
herdenken. Een groot verschil met de dag 
daarvoor. Daar was vreugde en dankbaarheid 
om wat die heiligen ons als voorbeeld en 
steun hebben gegeven. Ook onze dierbare 
overledenen kunnen we dankbaar zijn voor 

de liefde en steun die zij ons gegeven hebben. 
De herinneringen zullen  altijd blijven. Ja, 
wij moeten verder. Dit lukt ons alleen als 
we degenen, die ons zijn voorgegaan blijven 
gedenken en een steun willen zijn voor de 
mensen om ons heen. 
Vandaar deze woorden van Frits Deubel: Ik 
wil zo graag voor iedereen een echte trooster 
zijn. Een vriend die anderen warmte geeft 
bij zoveel nood en pijn. Ik wil een steun, een 
toevlucht zijn met mijn betrokkenheid. Een 
mens die naast zijn naasten staat temidden 
van de strijd.

De redactie

Om me heen word ik meer herinnerd aan 
het naderende afscheid dan het zelf in mij 
leeft. Zo is het tenminste op het moment 
dat ik dit schrijf, zo’n vijf weken voor de 
datum. Hoe voelt het nou? Ik weet niet 
hoe het voelt. Het werk ligt er nog volop. 
Dat bevalt me wel. Er staan nog afspraken 
gepland tot en met eind september; dat 
is niet zo heel lang meer. Maar thans zijn 
er nog voorbereidingen: “Wie gaat welke 
taken overnemen?” en:  ”Wat moet het 
pastoresteam op een andere manier gaan 
organiseren?”  Niet alleen omdat er één 
vertrekt, maar in de nabije toekomst zal het 
pastoresteam een geheel andere uitstraling 
hebben. Dat maakt spannend.

En wat ga jij nou doen? Van de befaamde 
geraniums waar achter gezeten zou worden, 
gelooft niemand iets. Ik ook niet. Maar er 
ligt genoeg in de aanbieding. Een concreet 
plan van grote wereldreizen, fiets- of 
campertochten ligt er niet. Het is nog als 
een leeg boek, dat mogelijkheden biedt om 
beschreven te worden. Aan de bisschop van 
Breda heb ik gezegd, dat ik op de plaats waar 
ik verblijf bereid ben met goede afspraken 
diensten te verlenen, niet alleen liturgisch, 
maar het kunnen ook hier of elders cursussen 
zijn of begeleiding aan groepen. Het lijkt me 
een zaligheid om wat meer tijd te krijgen 
voor het lezen van boeken en luisteren 

naar muziek of om het zelf weer te maken. 
Voor adviezen op liturgische vlak mag men 
gerust aanbellen. Naast het pastorale werk 
in de regio liggen er ook nog landelijk en 
verder weg diaconale taken, waarbij enige 
organisatie welkom is. De wereld van iconen 
en de Oosterse Liturgie is me heel dierbaar 
en daarin kun je je veel verdiepen, met 
anderen meewerken en voor anderen een 
en ander betekenen. Wat meer tijd voor 
contacten met familie en (oude) bekenden is 
evenmin te versmaden.

Naast de vele Brabantse zandkorrels die we 
gevoeld en gezien hebben, hebben mijn 
vrouw en ik ook de Zeeuws-Vlaamse klei 
letterlijk en figuurlijk onder de voeten gehad. 
Dat is een verrijking geweest. Soms werd je 
erin weggezogen; andere keren voelde je de 
stevige kleiklonten waar je op stond. Soms de 
weerbarstigheid, andere keren de stevigheid. 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen is een stap verder 
geworden in het leven, het heeft de blik 
verruimd en dat is een mooie blik; dat geldt 
voor de natuur, maar geldt ook zeker voor de 
mensen die er wonen. Een reis terug wellicht 
naar de Brabantse gronden maakt de stap 
verder niet ongedaan. Klei laat altijd sporen 
achter, maar ze worden niet meer uitgewist. 
Moge het ieder goed gaan, heel goed.

diaken Wim Tobé

EEN STAP VERDER OF TOCH TERUG?

Per 1 oktober 2008 neemt diaken Wim 
Tobé, wegens pensioengerechtigde leeftijd, 
afscheid als pastor van onze regio. Als 
regio, besturen en collega’s willen wij hem 
niet zomaar laten gaan en daarom willen 
wij op:

ZONDAG 5 OKTOBER 2008 
OM 10.30 UUR IN DE BASILIEK 

TE HULST

 een afscheidsviering houden. Deze viering 
zal worden voorgegaan door deken P. 

Verbeek, de leden van het pastoresteam 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen, met mede-
werking van vrijwilligers uit de gehele 
regio. In andere parochiekerken zal er door 
het pastoresteam op dit tijdstip geen dienst 
verzorgd worden. Aansluitend aan deze 
viering is er onder het genot van een kop 
koffie e.d. gelegenheid om persoonlijk van 
Wim Tobé afscheid te nemen. 
We willen u dan ook allen van harte 
uitnodigen om naar deze afscheidsviering 
te komen.

UITNODIGING
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Thema dit jaar: 
de Bijbel tussen 
trend en tradi-
tie. Er wordt voor 
onze regio aange-
dacht om in de 
verschillende RK 
parochies en de 
Prot. gemeente op 
zondag 26 okt. in 
de liturgie en de 

preek bijzondere 
aandacht te schen-
ken aan de nationale 
Bijbelzondag. Twee 

kernteksten van de 20 teksten voor die zondag 
en de bijbel10daagse zijn: Deuteronomium 
6: 4-9 en Jozua  4: 1-12. 

In 2008 wordt het religieus erfgoed van 
Nederland onder de aandacht gebracht 
door Stichting Kerkelijk Kunstbezit in 
Nederland. Doel van het landelijk ‘Jaar van 
het religieus erfgoed’ is om door middel van 
publieksgerichte activiteiten de belangstelling 
voor en kennis van het religieus erfgoed in 
Nederland te vergroten en op die manier 
een duurzame toekomst voor het religieus 
erfgoed binnen onze dynamische, pluriforme 
samenleving te bevorderen.

Bij dit thema sluit het Nederlands 
Bijbelgenootschap graag aan: de Bijbel mag  
niet ontbreken als er gekeken wordt naar 
het religieus erfgoed. Nederland heeft van 
oudsher iets met de Bijbel. Voor mensen 
die bij een kerk horen is de Bijbel dé 
inspiratiebron voor hun geloof, maar ook 
buiten de kerk kan niemand om de Bijbel 
heen. Bijbelvertalingen hebben in de loop 
van de eeuwen de Nederlandse taal gevormd 
en verrijkt. Voor het begrijpen van veel 
muziek, literatuur en schilderkunst is kennis 
van de Bijbel onontbeerlijk. 

Het is dus voor iedereen belangrijk en nuttig 
om iets te weten van de Bijbel. En het is nodig 
de Bijbel steeds weer onder de aandacht te 

brengen: de vanzelfsprekendheid van het 
lezen van boeken en in het bijzonder de 
Bijbel is de afgelopen decennia in Nederland 
grotendeels verdwenen. 

Doorgeven
De Bijbel is echter niet alleen een boek 
waarmee geloof en kunst in het verleden 
verklaard kunnen worden. Ook heden ten 
dage is de Bijbel een boek dat mensen 
inspireert. De Bijbel is voor velen een bron 
van spiritualiteit en wijsheid. Vanuit welk 
motief men de Bijbel ook leest, het boek 
zet de lezer aan het denken. De inhoud 
van het boek is nog altijd reden genoeg om 
het ter hand te nemen. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat de meeste mensen met de 
bijbelse verhalen en gedichten in aanraking 
zijn gekomen via hun ouders of grootouders. 
Dat illustreert hoezeer de Bijbel religieus 
erfgoed is: de generaties geven het boek aan 
elkaar door, en elke generatie krijgt een kans 
een eigen, nieuwe relatie met de Bijbel aan 
te gaan.

Twaalf stenen
In de Bijbel zelf wordt het doorgeven van de 
traditie gethematiseerd. Een goed voorbeeld 
vinden we in Jozua 4:1-8. Als de Israëlieten 
het land Kanaän binnentrekken, de Jordaan 
door, zetten ze twaalf stenen neer om die 
gebeurtenis niet te vergeten. Hun kinderen 
zullen vragen naar de stenen en dat is een 
goede aanleiding om over de geschiedenis 
van God en zijn volk te vertellen. 

Trend en traditie
Het thema van de Bijbel10daagse 2008 biedt 
mogelijkheden om terug te kijken naar de 
betekenis van de Bijbel door de generaties 
heen. Wat is er hetzelfde gebleven, wat is er 
veranderd? Welke sporen heeft de Bijbel in 
onze omgeving achtergelaten? 

NBV Studiebijbel
Nu al kunnen enkele hoogtepunten 
aangekondigd worden. In de Bijbel10daagse 
zal bijvoorbeeld de NBV Studiebijbel 

DE BIJBEL10DAAGSE 
VAN 24 OKTOBER TOT 3 NOVEMBER.

OECUMENISCH 
OVERLEGORGAAN 

VOOR ONZE
KERKGEMEENSCHAPPEN 

(RK EN PKN) 

Op de publicatie-borden 
wordt u regelmatig op 
de hoogte gehouden 
van actuele zaken.  De 
actuele activiteiten van 
dit moment zijn: 

• Bijbelzondag 26 oktober: thema tussen 
trend en traditie...

• In de Adventsperiode worden er 
verschillende bezinnings-momenten 
gehouden, op  3 dec. een adventsgesprek 
en overweging in Gemeenschapshuis ’t 
Heike te Heikant van 20.00 - 22.00 uur. 
Een adventsvesper op wo. 17 dec. in de 
Hof te Zande kerk te Kloosterzande, 
aanvang 20.00 uur.

Later dit jaar volgen de inlichtingen 
betreffende het eerste half jaar van 2009. 
U bent van harte welkom om mee te 
doen, mee te denken en te bidden. Wilt 
u op deze initiatieven reageren, dan kunt 
u altijd contact opnemen met een van de 
ondergetekenden. Wij wensen u een goed 
najaar toe. 

Namens de RK-kerk
Pastor Polet (tel. 317438)

Namens de Protestante Kerk
Ds. Pieter Overduin (tel. 681552)

Vorige maand hebben 
we afscheid genomen 
van Wim en Sonsoles. 
Wim heeft zich 
jarenlang ingezet voor 
het parochieblad. 
Eerst Hulst, toen kring 
Midden en de laatste 
jaren voor de gehele 

regio.  Wij willen hem nogmaals danken 
voor de grote inzet die hij altijd getoond 
heeft en zijn erg blij dat hij toch de column 
in onze Kerkkoerier wil blijven verzorgen. 

Sonsoles, ook jij heel veel dank voor de 
jaren dat jij onze kopij hebt verzameld en 
geordend. Dat was 
iedere keer een heel 
karwei. Wegens je 
studie en werk moest 
je helaas afscheid 
van ons nemen. 
Wim en Sonsoles, 
wij wensen jullie alle 
goeds bij alles wat je 
doet of gaat doen. 
Gelukkig hebben 

we Nelly Jansen bereid gevonden ons te 
komen versterken bij al het werk voor de 
Kerkkoerier. Nelly van harte welkom in ons 
midden.

Toch willen wij nog enige versterking voor 
onze redactie. Voelt u zich geroepen om ons 
een handje te helpen, dan bent u van harte 
welkom.

De redactie

AFSCHEID WIM VAN OLFFEN EN SONSOLES MARIN, WELKOM AAN NELLY JANSEN

verschijnen. De tekst van De Nieuwe 
Bijbelvertaling is voorzien van inleidingen, 
aantekeningen, talloze toelichtende artikelen, 
dwarsverwijzingen, woordenlijsten, etcetera. 
Deze bijbeluitgave is gemaakt door de 
Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands 
Bijbelgenootschap. Meer dan zestig 
vooraanstaande bijbelwetenschappers hebben 
meegewerkt aan de uitgave. Op 30 oktober 
zal deze bijbel worden gepresenteerd.

Glas in loodraam 
gemaakt door 
frère Eric van Taizé
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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:

uitvaartverzorging

“Gewoon goed”
Monuta

Rooseveltlaan 6
4536 GZ  Terneuzen

(0115) 61 28 81

Monuta
Oude Stad 23

4501 JA  Oostburg
(0117) 45 23 09



Kerkkoerier - 5

“Door jullie aanwezigheid, attenties en 
goede wensen is 22 juni voor mij een 
onvergetelijke dag geworden. 

Hartelijk dank daarvoor.”

Cis Dieks.

BEDANKT

In het najaar 2008  starten wij weer met 
nieuwe groepen. De eerste rouwgroep zal 
op 8 dinsdagavonden doorgaan van 19.30 
uur tot 21.30 uur en start op dinsdag 11 
november. De data zijn : 11 – 18 – 25 
november, 2 – 9 – 16 december, 6 en 13 
januari 2009. De tweede rouwgroep is op 
8 woensdagnamiddagen van 14 uur tot 16 
uur en start op woensdag 12 november. De 
data zijn : 12 – 19 – 26 november, 3 – 10 
– 17 december, 7 en 14 januari 2009. Indien 
er voldoende vraag is, start er in januari 
2009 ook een groep voor ouders, die een 
kind hebben verloren. Natuurlijk kunnen 
ouders ook aansluiten bij de avond- of 
namiddaggroep. Alle bijeenkomsten gaan 
door in de pastorie Steenstraat 22 te Hulst.

We weten dat de eerste stap zetten niet 
gemakkelijk is maar je verdriet delen, je 
begrepen voelen en leren omgaan met verlies, 
geeft weer houvast, grond onder je voeten 
want rouwen hoef je niet alleen te doen.

Als jij dit ook wilt, dan kan je contact opnemen 
vóór 10 oktober met het rouwzorgteam: 
Noëla Polet – verantwoordelijke pastor 

Steenstraat 22 Hulst 0114/317438
Fien Martinet – ervaringsdeskundige / 
verantwoordelijke Koewacht 0114/364050
Maggie Sandkuyl – maatschappelijk 
werkster/regioverantwoordelijke
0114/315149.

Voor de protestante kerken kun je terecht bij 
de contactpersonen: 
Leny Maat, 0114/310547
Robert Bickel, 0114/311167

Ook in eigen parochie kun je de parochiële 
verantwoordelijke aanspreken :
Voor Hulst: Cis Dieks, 314098
Freddy de Burger, 310435
Clinge: Willeke Mandjes, 314826
Graauw: Dominique D’Haens, 635312
Heikant: Corrie van Doorsselaer, 315139
Hengstdijk: Corrie de Cock, 682156
Kloosterzande: Tiny Seij, 682306
Koewacht: Fien Martinet, 364050
Lamswaarde: Jeanne de Poorter, 690477
Nieuw-Namen: Paul de Deckere, 345360
St.Jansteen: Paul Hemelaar, 310319
Terhole: Barbara de Nijs, 314773

Vogelwaarde – Boschkapelle:
Ronny Haerens, 672026
Vogelwaarde – Stoppeldijk:
Marlies Everaert, 671539

Hoe kun jij je nu eenzaam voelen? lezing 
door Marinus Van den Berg. Rouwzorg 
regio 0114 start in september met een lezing 
door Marinus Van den Berg met als thema 
het gevoel van eenzaamheid bij het rouwen. 
Marinus Van den Berg is pastor in een 
woonzorgcentrum in Rotterdam en reeds 
jaren rouwbegeleider voor zowel jongere 
als oudere mensen. Hij is een boeiend 
spreker en bekend dichter van rouwpoëzie. 
De lezing  op 25  september om 20 uur 
in het Woonzorgcentrum Antonius te 
Kloosterzande is opengesteld voor een breder 
publiek, maar er moet wel vooraf ingeschreven 
worden. Inschrijven bij het secretariaat van 
het Woonzorgcentrum Antonius Pastoor 
Versterplein 1  Kloosterzande of telefonisch  
0114/682230. Wie een uitnodiging wenst, 
kan terecht bij het rouwzorgteam: pastor 
Noëla Polet, Fien Martinet (0114/364050) 
en Maggie Sandkuyl (0114/315149).

ROUWZORG  REGIO 0114

In augustus werden in het warme en vochtige 
Peking de Olympische Spelen gehouden. 
Er kleefden bezwaren aan Spelen in een 
land waar mensenrechten volgens Amnesty  
geschonden worden. Hoe dan ook de Spelen 
zijn gehouden in een land dat de doodstraf 
nog kent, waar de vrijheid van meningsuiting 
beperkt is, arbeidsomstandigheden vaak 
onmenselijk zijn en huizenblokken zonder 
vooroverleg of inspraak moeten verdwijnen 
voor de totstandkoming van het ideaal. 
Protesteren tegen de Chinese inbreuk op de 
mensenrechten was verboden. Het verhaal 
ging dat deelnemers mondkapjes moesten 
dragen. Valt er dan wel te sporten? En hoe 
gezond gaan wij in onze competitie gerichte 
maatschappij eigenlijk met elkaar om? 

Soms denk ik: het is pure topsport om je 
temidden van al dat meten aan elkaar staande 
te houden. Er is een ware wedstrijd gaande 
tussen ziek en gezond en tussen gezonden 
onderling en tussen zieken onderling. “Ik 
ben sneller, slimmer, mooier, slanker, drukker 
dan jij hoor. En ik ben dan wel zieker dan 
jij, maar ik doe toch echt meer dan jij”. 
Ongelooflijk. Een grote smogboel. Er gingen 
stemmen op om de Spelen te boycotten 
anderen zeiden dat je juist moest gaan 
omdat je zo wel over het onrecht daar kunt 
blijven praten en schrijven, dat is positief. 
De situatie in China zal niet snel veranderen, 
maar het verandert hopelijk wel. En al is 
het totaal iets anders, ik hoop van harte dat 
wij in Nederland ook een verandering ten 
goede zullen bereiken. Want het lijkt er in 

onze maatschappij regelmatig op dat wij uit 
jaloezie mondkapjes dragen,waardoor we 
elkaar niet meer kunnen complimenteren 
als iemand iets uitzonderlijks neerzet. Van 
al dat focussen op je tegenstander krijg je 
enkel een stijve nek en dan verspil je energie 
en vergeten we eigen talenten al gauw. Het 
enige wat volgens mij echt telt is het gevecht 
met onszelf: eruit halen wat in ons zit. Niet 
onder de maat presteren, maar er helemaal 
voor gaan. Ons zelf op een gezonde manier 
uitdagen om net iets scherper te worden dan 
voorheen.

Als regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen nemen 
we nog dit jaar afscheid van twee pastores 
van het team W. Tobe en N. Polet. Het IPV 
bestuur is samen met de deken en leiding 
van het bisdom druk bezig om de vacatures 
in te vullen. Het wordt voor de teamleden  
die nog blijven een hele klus en uitdaging 
om alles rond te krijgen. Maar gelukkig 
kunnen ze steunen op veel vrijwilligers uit de 
parochies. De projectgroep zal in september  
starten met gesprekken met de clusters en 
regionale groepen. Het doel  hiervan is het 
vinden van een samenwerkingsverband dat 
door de bisschop wordt goedgekeurd en 
werkbaar is voor de parochies. 

Zo probeer ik met minder woorden meer te 
zeggen. Wie dichtbij zich zelf blijft, waardeert 
zich zelf en reageert als vanzelf sportief op 
succes van de ander. Dan ontstaat er een 
sfeer waarin gejuich vrijuit klinkt. Daar heeft 
ieder mens recht op. Ik geloof erin. Ik droom 

ervan. Ga uit van je eigen kracht: daar waar 
God in je woont. God die ons allemaal gaven 
geeft en blij is als we die delen. Zo bundel je 
krachten – waardoor je elkaar van zuurstof 
voorziet en een hele gave regio wordt. Weg 
met de mondkapjes. 
Welkom schouderklop!

RH  bestuurlid IPV

UITGAAN VAN JE EIGEN KRACHT
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Binnenkort wordt u 65 jaar. Gaat u weg uit 
deze regio, blijft u hier? Een open vraag. In 
ieder geval belangrijk eens stil te staan bij 
uw werk. 

U bent als pastor al vele jaren in onze parochies 
werkzaam. Hoe vond u het hier te zijn? Hebt 
u bereikt wat u wilde bereiken? Zijn uw 
initiatieven verwezenlijkt en zijn ze bij de 
bevolking voldoende aangeslagen? 
Al 6½ jaar ben ik hier in Oost Zeeuws 
Vlaanderen aan het werk. Ik kende de streek 
niet. Je leert vanzelf het gebied èn zijn 
mensen kennen, individueel, in groepen, 
thuis. Het is een verrijking in mijn leven. En 
je merkt al gauw dat je niet alle mensen over 
een kam kunt scheren. Niet iedere Zeeuw 
is zuinig, zoals ook niet iedere Brabander 
joviaal is. Ze zijn niet in hokjes te stoppen. 
Toen ik werd gevraagd wist ik niet eens 
hoeveel parochies er waren. Ik ben niet 
bepaald met ideeën gekomen. Eerst eens 
kijken wat er in teamverband zou kunnen 
gebeuren. De bisschop wist hoeveel werk er 
lag en zag een tekort aan mensen. Pater Poppe 
en ik zijn bijna gelijktijdig hier gekomen. 
We wisten meteen wat we te doen hadden: 
kennis maken met het pastoresteam, de 
vrijwilligers, het werk goed plannen, want 
dat moest voortgang vinden. Daarbij is 
teamgeest heel belangrijk. Je bekijkt en 
bespreekt hoe je zo goed mogelijk samen-
kerk kunt zijn in deze tijd. Het vraagt heel 
uitdrukkelijk samenwerken met je collega’s 
en de vrijwilligers, m/v. 
Er zijn diverse initiatieven waar ik bij 
betrokken was: de clustervorming van 
de parochies, het versterken van de IPV, 
de saamhorigheid die nog verder moet 
uitgroeien. Vandaaruit de toerusting 
en vorming van vrijwilligers overal, het 
secretariaat in Hulst, nieuwe liturgieboekjes 
bij rouw en trouw met gebeden en gezangen, 
nooddiensten. Het ene is nog niet gedaan of 
het ander staat te gebeuren. Het gaat maar 
door: de regionale vieringen, denk ook aan 
de actie op Witte Donderdag, aandacht 
voor de wereldwinkel in de kerk, waardoor 
een gezicht wordt gegeven aan de noden in 
de kerk, waar ter wereld, de viering tijdens 
de Vestingstedendagen van 24 augustus. In 
het bijzonder wil ik de sterke betrokkenheid 
van vrijwilligers in zulke zaken noemen. 
Er is een groeiende samenwerking. Je kunt 
niet in je eentje pionieren. Maar binnen dat 
samenwerken zit dikwijls pijn. Dat kan niet 
anders, dat voel je. Overal worden fouten 
gemaakt, daartegenover staat dat er ook zo 
ontzettend veel goeds wordt bereikt. Het 
verrijkt de gemeenschap.

Hoe heeft u het werk van uw leven, als 
diaken in dienst van de Kerk, ervaren? Is het 
gedrevenheid en heeft dat te maken met uw 
roeping, mensen die u opgeleid hebben, de 
bisschop die u gewijd heeft, de liturgie die u 

bijzonder aansprak, het gezin 
waaruit u voortkwam? 
*Ik ervaar het werk in 
de kerk als heel boeiend. 
Vooral in het diaconaat wat 
in de jaren 70 pas goed 
van de grond kwam. Al van 
jongs af aan was ik de enige 
thuis die deze richting koos. 
Het geloof binnen het gezin 
heeft zeker meegespeeld. 
Wat dé reden is, dat ik 
deze keuze maakte, weet ik 
niet echt. Alle facetten In 
het kerkleven boeiden mij: 
liturgie, catechese, diaconie, 
Het vormt samen een groot 
geheel, maar je kunt niet 
alles evenveel aandacht 
geven. Vooral diaconie 
heeft me geboeid. De kerk heeft vooral 
bestaansrecht als ze zich bekommert om de 
nood van mensen, er stem aan geeft, er zorg 
voor draagt, 
 
Van liturgie maakt u zeer veel werk. Wat is de 
zin ervan? Hoe belangrijk is dat in uw eigen 
leven. Hoe wilt u het doorgaans overbrengen 
op uw medemens?
We vieren verjaardagen, vakantie, het leven 
van elke dag. Zo kunnen we het leven  ook 
gelóvig vieren. Het mag zeker geen optreden 
of voordracht zijn, maar een vieren, als 
een gebed naar God toe en Gods woord 
naar ons. Dat is het leven vieren: over en 
weer. In liturgie wordt ook het geloven 
besproken. Het ontastbare wordt daardoor 
meer tastbaar. God, ongrijpbaar, is toch 
meer aanwezig. In liturgie spreek je ook je 
eigen band uit met God. 
Op ‘n eigen manier mag je bezig zijn in 
gebeden en verkondiging. Je mag plaats 
geven aan gerechtigheid, dienstbaarheid, 
vrede. Het moet niet alleen gezegd worden, 
maar we moeten het ook doen. Preken doe 
je niet alleen voor anderen, maar ook voor je 
zelf. Je mag niet preken omdat je het weet, 
maar omdat je de boodschap met je eigen 
woorden een plaats mag geven in deze tijd, 
met als achtergrond de verbondenheid met 
Christus. 
Samen vieren staat centraal in onze 
geloofsgemeenschap. We ontvangen koren die 
weer een bijzonder accent geven. Zij dragen 
geloof uit door hun zang, hun woorden in 
een eigen liedkeuze, soms overbekend, soms 
vernieuwend en versterkend. Niet alles heeft 
voor ieder evenveel waarde. Wat de een 
aan zich voorbij laat gaan blijft de ander 
misschien bijzonder bij. Het is soms als met 
een maaltijd. Je geniet van alles, maar van 
enkele dingen in het bijzonder. 

U hebt als diaken ook nationaal en 
internationaal een leidende rol gespeeld. Heeft 
u er geen spijt van dat u daarin niet verder 

bent gegaan? Zijn er misschien nog plannen om 
dit werk na uw pensionering op te pakken?
Deze taak valt nu buiten mijn huidige 
pastorale bezigheden, maar ik ben er nog 
mee bezig. Ik vertegenwoordig de diakens 
in het onderhouden van contacten met de 
bisschoppen, Ook met de diakens van West 
Europa is er thans een overleg gaande. Er is 
een uitwisseling van kennis, we organiseren 
congressen. Het is niet mijn basiswerk, maar 
mogelijk kan ik er straks weer uitgebreider 
bij betrokken zijn. 

U en uw vrouw Marienel zetten zich in 
voor projecten in voormalige Oostblok 
landen (Bulgarije). Kunt u daarover iets 
vertellen?
Door toevallige omstandigheden en 
door onze belangstelling zijn we, in de 
havenplaats Bourgas, met twee Caritas 
projecten in contact gekomen. We steunen 
een jeugdcentrum, waarin Romakinderen 
zijn opgenomen die vaak aan de rand van de 
samenleving zijn gezet. Hun ouders hebben 
goed contact met hen. De kerk heeft zich 
het lot van deze kinderen aangetrokken. Zij 
ontwikkelen zich nu als gewone jongens en 
meisjes en als gewone jongeren. Dit project 
wordt gedragen door de eigen mensen van 
de parochie. 
De Caritas daar in Bourgas trekt zich ook 
de zorg voor een vrouwenproject aan. 
Een tachtigtal geestelijk gehandicapte 
vrouwen, verstoten uit de samenleving, 
leefden in mensonwaardige behuizing. Wij 
ondersteunen hen, Ook dit werk gebeurt 
vanuit de samenleving daar. We weten dat 
het in goede handen is. Met de vele euro’s 
van hier kunnen ze daar bijzonder veel doen. 
De  katholieke kerk is niet zozeer herkenbaar 
aan de paar kerken, maar aan het diaconale 
werk dat zij verricht. Dat heeft ons bijzonder 
getroffen. 

Kerk èn Samenleving zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De zorg voor elkaar is 

INTERVIEW MET PASTOR TOBÉ
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Een en dertig  mei, 
de dag waarop ik 
herdacht 50 jaar 
geleden gewijd te 
zijn  tot priester 
van het Bisdom 
van Breda, heb ik 
mogen vieren in 
de parochiekerk 
van O.L. Vrouw 
van de Rozenkrans 
en St. Jacob te 

Vlissingen. Velen van U uit heel Zeeland 
waren hierbij aanwezig. Daarnaast heb ik 
ook van velen gelukwensen ontvangen in de 
receptie en via brieven, kaarten en cadeaus.  
Uit uw aanwezigheid en in de woorden die 
U geschreven hebt, blijkt dat U waardeert 
wat ik voor U als pastor ben geweest. 

Zelf sta ik er verwonderd over en ben ik er 
dankbaar voor, dat ik met vreugde zo lang 
op vier verschillende terreinen dienstbaar 
heb mogen zijn aan de geloofsgemeenschap 
in het Bisdom van Breda. Het was altijd in 
Zeeland, telkens vanuit een andere invals-
hoek. Omdat ontzettend veel mensen heb-
ben deelgenomen aan de Eucharistieviering, 
of mij geschreven hebben, is het mij niet 
mogelijk U allen persoonlijk te danken. Via 
deze weg wil ik dat doen voor uw aanwezig-
heid, voor uw schrijven, uw gift en voor de 
inzet die velen uit de parochies Middelburg 
en Vlissingen  hebben opgebracht om de vie-
ring van mijn jubileum een dankbaar, mooi, 
warm en hartelijk feest te doen zijn.
 
J.C.A.M. Aarts, 
emeritus deken van Zeeland 

één van de grondpijlers van onze godsdienst. 
Vanuit de kracht van ons geloof komen tot 
maatschappelijke betrokkenheid. Maar wat 
gaat er gebeuren als mensen niet meer zo zwaar 
aan het geloof tillen. Hoe ziet u dat?
*Als mensen niet of minder in de kerk 
komen, wil nog niet zeggen dat ze niet 
meer, al dan niet gelovig maatschappelijk 
betrokken zouden zijn. Al ligt God niet 
altijd meer op het puntje van de tong, de 
betrokkenheid voor de zorg om een goede 
wereld blijft bestaan. Kijk maar naar de 
zorg voor mens èn dier, het milieu, behoud 
van natuur, strijd voor mensenrechten, 
vredesactiviteiten. We hebben jaren lang de 
mogelijkheid gehad van uit ons geloof zorg 
te dragen voor andere volken door middel 
van missionering. Er is veel gezaaid, veel 
geoogst, daar zit ook onkruid tussen, We 
zien nu een wisselwerking: Ontwikkeling en 
bezorgdheid van twee kanten voor elkaar

Wat betekent de Byzantijnse liturgie voor 
u? Biedt deze manier van bidden nieuwe 
gezichtspunten en hoe verrijken ze het leven?

De Oosterse liturgie heeft me altijd 
aangetrokken. Ik kan erg genieten van 
hun rijkdom aan uitdrukkingsvormen, aan 
spiritualiteit. Mijn betrokkenheid is zeker 
vergroot door de goede contacten met de 
Byzantijnse gemeenschap in Drongen bij 
Gent. In het bijzonder ook omdat ik na 
verloop van jaren mag meewerken in de 
Goddelijke Liturgie. We moeten de Westerse 
Kerk met zijn Romeinse liturgie  en de 
Oosterse Kerk met zijn Byzantijnse liturgie 
zien als twee grote longen, afgestemd op 
elkaar, onmisbaar, samen het grote geheel 
vormend. We zien het niet altijd even goed 
omdat de Oosterse kerk in kleine groepen, in 
het Westen, aanwezig is. Maar het is wel een 
reëel gedeelte van de Kerk. 
De liturgie in deze dienst is in grote lijnen 
dezelfde als in de Eucharistieviering van 
het Westen, alleen accenten verschillen. Zo 
wordt er in de Byzantijnse liturgie, langer 
en vaker herhaald. Er is nauwelijks stilte, 
weinig rustpunten, zeer veel zang in een 
Slavische taal of de landeigen taal. Het 
is God aanroepen in het leven van alle 

dag, maar ook, dat wij een plaats krijgen 
bij God; een wat meer verheven, hemelse 
liturgie. In onze eredienst is bewust het 
luisteren ingevoerd. We horen in onze eigen 
landstaal de lezingen, overweging, voorbede. 
De gezangen spreken direct aan. We doen 
mee met het Eucharistisch Gebed, en met de 
viering rondom Communie.

Pastor Tobé, hartelijk dank voor de medewerking 
aan dit interview.Tot slot: Ik denk dat u de 
man niet bent om na uw pensioen zomaar 
stil te gaan zitten. U blaakt van energie en 
levenslust. Wij blijven daarom geïnteresseerd 
in uw inzet voor kerk en samenleving na uw 
emeritaat en hopen daarover later nog eens 
verslag te mogen doen.Onze beste wensen voor 
de toekomst, voor u en uw vrouw. Wij danken 
u voor uw grote inzet bij het werk voor de 
bevolking van regio Oost- Zeeuws-Vlaanderen 
en daarbuiten.

J.H.

DE STAGIAIR VÓÓR, 
IN EN NÁ DE VAKANTIE...

 HARTELIJK DANK!

Vorige zomer gebruikte ik de 
vakantieperiode om te verhuizen van 
Baarle-Nassau naar Hulst. Dit jaar was er 
geen verhuizing aan de orde. Heerlijk! En 
toch gaat die tijd snel voorbij. Het is wel 
rustiger en er is tijd voor terugblikken, 
studie en vooruitkijken. Terugblikken mag 
ik op een prettig en geslaagd stagejaar. Om 
(weer) in zwemtermen te spreken: in het 
diepe mocht ik rondzwemmen, spartelen 
en baantjes trekken... Ik doel dan onder 
andere op de projecten voor het vormsel 
en de Vastenaktie 2008, waarover u in de 
eerdere Kerkkoeriers kon lezen. Studie was 
er ook: de priester- en diakenopleiding 
Bovendonk heeft een zomerstop en 
geeft zo de gelegenheid op adem te 
komen, resterende tentamens te doen en 
werkstukken te maken. Er was ook tijd 
om dicht-er-bij en verder-af te zijn: ik ging 
een week als brancardier op bedevaart mee 
naar Lourdes, waar 150 jaar geleden Maria 
verscheen aan Bernadette Soubirous. Een 
week van hard werken én veel intense 
pastorale contacten met zieken. Volgend 
jaar weer? Ja en dan met de aangekondigde 
Bredase bedevaart voor mei 2009! Bij 
scouting ’t Jagertje in Hulst werd voor 
jongeren van 10-12 jaar van het bisdom 
Rotterdam een sportkamp gehouden. Ik 
assisteerde er bij enkele activiteiten. Een 
combinatie van sport en spel, aan de hand 
van thema’s en verhalen uit de Bijbel en 
diverse vieringen. Mij viel op hoe intens 
de jongeren en hun begeleiders (pastor en 
vrijwilligers) betrokken waren en genoten, 
zowel van het (water)spel (bij warm weer), 

als de combinatie met geloven. In het 
Rotterdamse is dit al 25 jaar een begrip; 
misschien een idee voor in ons bisdom? 
Een bezoek aan Oost-Duitsland was het 
doel van mijn eigen weg-zijn, en zo kwam 
ik op de terugweg in Eisenach. Het is 
niet alleen de geboorteplaats van Johann 
Sebastiaan Bach, maar in de nabij en 
hoog gelegen burcht de Wartburg verbleef 
ook Martin Luther enige tijd en eerder 
Elisabeth van Thüringen, de patroonheilige 
van de kapel van de Blaauwe Hoeve. 
Tja, overal komen we de wortels van 
ons geloof in de cultuur tegen! Met een 
korte vooruitblik sluit ik af. In het najaar 
nemen twee pastores in de regio afscheid. 
De consequenties daarvan werpen hun 
schaduw hier en daar al vooruit. De 
projectgroep regionale samenwerking gaat 
praten met de pastores en de clusters. De 
regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen gaat een 
boeiende periode tegemoet! En ik zelf? Mijn 
stage duurt nog een half jaar. De aandacht 
gaat dan onder andere naar individueel 
pastoraat en verdere kennismaking met 
de sacramentenbediening. In die tijd 
gaat ‘Bovendonk’ door en zal ik een 
eindwerkstuk schrijven. Het einde van de 
opleiding komt dicht-er-bij. Waar het echt 
om gaat, is evenwel nooit verder-af : ‘God 
beminnen en uw naaste zoals uzelf ’. 

Steven de Koning
stagiair
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Wereldmissiedag wordt dit jaar gevierd op 
19 oktober. Speciale aandacht is er ditmaal 
voor de Oegandese Kerk. Aartsbisschop 
John Baptist Odama is één van de drijvende 
krachten achter het vredesproces in het 
noorden van Oeganda. Dat is hard nodig, 
want blijvende vrede lijkt nog ver weg in 
dit land. 

En dat terwijl 10 april 2008 een histori-
sche dag had moeten worden voor Noord-
Oeganda. Rebellenleider Joseph Kony, de 
illustere leider van het ‘Leger van de Heer’, 
had via een onderhandelaar beloofd zijn 
handtekening te komen zetten onder een 
historisch vredesakkoord, dat een einde zou 
maken aan het conflict dat al 22 jaar duurt. 
Maar Kony kwam niet opdagen. Op de 
website van Missio, die de Wereldmissiedag 
in Nederland coördineert, staat een verslag 
van het verloop: “Iedereen was er klaar voor, 
op tien april in Ri-Kwangba, één van Kony’s 
schuilplaatsen. Een desolate plek midden in 
het oerwoud op de grens tussen zuid-Sudan 
en de Democratische Republiek Congo. 
Talloze hoogwaardigheidsbekleders waren 
hier met VN-helikopters naartoe gevlogen 
om dit historische moment mee te maken. 
Aartsbisschop John Baptist Odama was één 
van die prominenten, samen met andere 
religieuze leiders uit Oeganda. 
‘In deze oorlog is zoveel leed geleden. Laten 
we nu verzoenen en eindelijk de vrede 

tekenen. Vandaag kan een enorme stap gezet 
worden op weg naar een terugkeer van de 
vluchtelingen en van de kindsoldaten’, sprak 
de aartsbisschop van Gulu ‘s ochtends in 
Ri-Kwangba nog hoopvol. Immers, Kony’s 
‘Leger van de Heer’ (LRA) bestaat vooral uit 
kindsoldaten, die ontvoerd werden en nu 
gedwongen zijn om mee te vechten. 

Ondanks de toch wat genante vertoning 
in Ri-Kwangba, weigerde Oeganda het 
vredesproces dood te verklaren. Op 10 mei 
toog een groep religieuze leiders uit het 
noorden, onder wie aartsbisschop Odama, 
opnieuw naar Ri-Kwangba om Kony te 
ontmoeten in een poging het proces alsnog 
vlot te trekken. Andermaal was er geen spoor 
van Kony. Op 15 mei heeft de groep Ri-
Kwangba weer verlaten.”

WERELDMISSIEDAG 
RICHT FOCUS OP OEGANDA

STRAKS
Als een phoenix zul je reizen
Overal en nergens zijn
Wat je nalaat zijn slechts sporen
Van je wezen – jij –
Jij zult elders zijn.

Liefde zal je vleugels geven
Over de grenzen van de dood.
Zul je ons zien?
Een teken geven
Dat je ergens nog bestaat 
En je je leven hebt vergroot,
Niet afgesneden bent,
Maar uit je grenzen bent getreden?

Kijk je terug op je verleden
Waar wij nog zijn?
Nu je vleugels hebt gekregen
Wil je ons dan nog omgeven,
met je wezen bij ons zijn?

Uit: Zaaien en tranen

C
O
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M

NDe oosthoek van Zeeuws-Vlaanderen – de 
huidige gemeente Hulst – is al jarenlang 
iets aparts geweest. Rijk aan uiteenlopende 
dialecten en eigen gewoonten die van 
stad tot dorp verschillen, met onderling 
vooroordelen die maar blijven bestaan, 
maar wel allemaal katholiek, met als 
nummer één Lamswaarde, dat de bijnaam 
“Het Heilig Land” heeft gekregen.

Er was een tijd dat dorpen als Nieuw-
Namen, Boschkapelle, Lamswaarde en 
Koewacht zelfs een kapelaan hadden en 
toen toch nog assistentie nodig hadden 
van de paters in Hulst. Kloosterzande had 
twee kapelaans en Hulst vier. Dit zou er 
toch op wijzen, dat er nogal wat kerkelijke 
activiteit aanwezig was. En inderdaad 
de oude inwoners van al deze plaatsen 
weten nog dat de kerken op zondag vol 
waren, dat er op zondagmiddag of avond. 
Heilige Familie was of Lof, dat kapelaan en 

pastoors op de lagere scholen godsdienstles 
gaven en huisbezoek deden, dat er sprake 
was van jeugdbeweging zoals verkennerij 
voor jongens en meisjes. Af en toe kwam 
er dan nog wel eens een pater die bepaalde 
lezingen gaf en vooral er werden op gezette 
tijden ‘missies’ gehouden die geleid werden, 
meestal, door Paters Redemptoristen. 

Tijden zijn veranderd. Er zijn nu twee 
priesters werkzaam in heel de gemeente 
Hulst. Er is een diaken en twee pastorale 
werkers. De kerken die ’s zondags vol 
zaten hebben nu teveel lege plaatsen. En 
toch zit het geloof blijkbaar nog diep in 
de harten van vele mensen. Kijk maar 
naar Lamswaarde en Graauw, die in staat 
zijn hun kerken te restaureren. Kijk naar 
het groeiende aantal mensen die naar het 
kapelletje in Kapellebrug gaan, aan de 
vele kaarsen die voor de Mariabeelden 
branden. Maar toch...... Het zit niet meer 

zo goed als vroeger. Ligt het aan gebrek aan 
kennis, maar die was in het verleden ook 
niet zo groot. En gezien het toegenomen 
middelbare onderwijs zou die groter 
moeten zijn, zou die meegegroeid moeten 
zijn, maar is dat wel zo......

Moet er iets gebeuren om het geloof te 
bewaren? Ja, maar nu er te weinig priesters, 
diakens en pastorale werkers zijn, is de 
verantwoordelijkheid weer bij de ouders 
gelegd. In het bisdom Breda wordt er 
gewoekerd met zielzorgers, misschien 
zou in de gezinnen zelf iets meer gedaan 
kunnen worden. Of zijn er mensen die 
andere suggesties hebben? Wie het weet, 
mag zijn vinger opsteken.

W.F. van Olffen

P.s. Bidden wil ook nog wel eens helpen! 

HET LAND VAN HULST
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De gezamenlijke parochies van Zeeuws-
Vlaanderen hebben enkele jaren geleden het 
initiatief genomen om in eigen beheer een 
pastorale school op te richten met als doel 
voor alle geïnteresseerden de geloofsverdieping 
te bevorderen. De naam van de school is De 
Linkeroever, naar het gebied, waar de school 
zich bevindt: op de linkeroever van de Schelde. 
Over een periode van drie jaar worden een 
groot aantal cursussen aangeboden, waarin 
een kritische bezinning op het geloof wordt 
gegeven. Van de cursisten wordt dan ook een 
open geest verwacht. Op donderdag 2 oktober 
a.s. gaat in de Emmaüskerk in Terneuzen de 
tweede jaargang van start.

De docenten zijn allen werkzaam in het 
parochiepastoraat in Zeeuws-Vlaanderen. 
- Miel Erpelinck bijt het spits af met een 

cursus van vijf avonden over het evangelie 
van Johannes. Hij wil met de cursisten 
allereerst ontdekken waarom de Nieuwe 
Bijbelvertaling de beste vertaling is, die er 
op dit moment in het Nederlands te vinden 
is. Vervolgens wil hij het geheel eigene 
van het Johannes-evangelie op het spoor 
komen. 

- Ad van Loveren stelt aan de hand van de 
zelfgekozen dood van Hugo Claus en de 

kwestie van de embryoselectie vragen rond 
‘de Grenzen van het leven’. Mag zoiets nu 
wel of mag het niet? Kán dat eigenlijk wel 
of kan dat niet? En waarom wel of waarom 
niet? Ethische vragen over de grenzen van 
het leven. Vragen van alle tijden.

- Ignace d’Hert  stelt vragen rond de persoon 
van Jezus. Zijn cursus heeft als titel ‘Jezus 
de enige, ware?’ Ook vandaag blijven 
mensen zowel ter linker- als ter rechterzijde 
zich op hem beroepen.  Is het mogelijk te 
achterhalen welke de diepe inspiratie van 
het leven van Jezus is geweest? Weten we 
iets over de manier waarop Jezus zelf zijn 
levensontknoping heeft beleefd? 

- Niek van Waterschoot probeert in vijf 
avonden zicht te krijgen op diaconie. 
Samen met de cursisten onderzoekt hij de 
diaconie vanuit verschillende invalshoeken: 
de huidige samenleving, de kerkelijke 
geschiedenis en visie, het Joods-christelijk 
fundament, de Parochiële Caritas Instelling 
en de Bijbel. 

- Noëla Pollet stelt fundamentele vragen 
rondom God. Is er wel een God? En wat is 
dat ‘Iets’ dat wij soms merken, waar wij soms 
aan denken? Is Jezus nou echt de enige? Hoe 
kan dat als er ook Boeddha is en Mohammed 
en... ja wie weet wie nog meer...? 

Bij alle pastores en in alle kerken zijn brochures 
te vinden en inlichtingen te verkrijgen. Op 
de website van de Elisabethparochie is de 
brochure te downloaden: www.eparochie.nl 
Op de website is ook een inschrijfformulier 
te vinden. Men kan inschrijven voor de 
hele cursus of voor afzonderlijke modules.
De cursussen zijn op achtereenvolgende 
donderdagavonden telkens van 19.30-22.00 
uur in de Emmaüskerk, Alb. Thijmstraat 2, 
4532 CZ Terneuzen.

De cursussen worden gegeven op volgende 
data: 
- Miel Erpelinck: Het Evangelie volgens 

Johannes op 2-9-23-30 okt. en 6 nov. 
2008

- Ad van Loveren: Ethiek op 13-20-27 nov 
en 4-11 dec 2008  

- Ignace d’Hert: Christologie op de 
doorlopende donderdagen van 8 jan tot 5 
februari 2009

- Niek van Waterschoot: Diakonie op 
doorlopende donderdagen van 19 febr tot 
19 ma 2009 

- Noëla Polet: Christelijk Godsbeeld op 26 
ma – 2-16-23 april – 7 mei 2009

PASTORALE SCHOOL AANBOD CURSUSSEN

Inschrijvingsstrook - invullen in blokletters.

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

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

Postcode en Gemeente: ............................................................................................................................................................................

Telefoon en e-mail adres: ..........................................................................................................................................................................

schrijft in voor cursus:  .............................................................................................................................................................................

met pastor:  .....................................................................op datum: ........................................................................................................

Wilt u deze strook naar betreffende pastor terugsturen? Met dank namens De Linkeroever. 

Pastor Polet

Mensen komen en mensen gaan. De redactie van 
de ‘Kerkkoerier’ heeft recent afscheid genomen van 
de heer Van Olffen, een vertrouwd en gewaardeerd 
redactielid. (meer hierover leest u in dit nummer.) 
Ter aanvulling van de redactie van de ‘Kerkkoerier’ 
is mij gevraagd om hierin zitting te nemen. Na 
een bezoek aan een redactievergadering en een 
eerste kennismaking met de leden van de redactie 
heb ik, in het volste vertrouwen op een prettige 
samenwerking, positief op dit verzoek gereageerd. 
Graag wil ik dan ook gehoor geven aan het verzoek 
om mij nader aan u voor te stellen. 

Mijn naam is Nelly Janssen – de Kooning, 64 
jaar jong, gehuwd, moeder en trotse oma van 
drie kleinkinderen. Mijn naam zal voor menigeen 
niet onbekend zijn vanwege mijn jarenlange 
betrokkenheid - als secretaresse - bij het functioneren 

van het Dekenaat Zeeland. Als geboren en getogen 
Zuid-Bevelandse heb ik er recent, samen met mijn 
man, voor gekozen om ons (dichter bij de kinderen 
en kleinkinderen) in het Oost-Zeeuws-Vlaamse 
land te vestigen. In juli 2007 hebben wij ons stulpje 
in de Willem Barentszlaan 8 te Hulst betrokken en 
dit huis tot ons nieuwe thuis gemaakt. Wij voelen 
ons hier welkom, het leven in de meest Vlaamse 
stad van Nederland bevalt ons prima! 

Tot slot: als lid van de redactie van de ‘Kerkkoerier’ 
wil ik graag mijn steentje bijdragen aan een goede 
communicatie van alles wat er reilt en zeilt dichtbij 
en veraf in kerk en wereld. 

Alle goeds en hartelijke groet, 
Nelly Janssen – de Kooning

LEZERS VAN DE ‘KERKKOERIER’
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
VOOR DE JEUGD

Op 1 november vieren we het feest van 
Allerheiligen. Allerheiligen zullen jullie 
zeggen: wat voor een feestdag is dat? We 
merken er niets van. We moeten gewoon naar 
school. Jaren geleden was dit een officiële 
feestdag. ’n zogenaamde zondag. We gingen 
naar de kerk, er werd gezongen en de litanie 
van alle heiligen werd voorgelezen. Heiligen 
zijn mensen die in hun leven heel veel goeds 
hebben gedaan. Daarbij schakelden zij hun 
eigen belang meestal uit.  De katholieke 
kerk besloot dan na hun dood, meestal op 
voorspraak van mensen die deze personen 
heel goed gekend hebben, de Paus te vragen 
hen zalig te verklaren Daarna volgde vaak een 
heiligverklaring. Ook nu nog worden veel 
heiligen aangeroepen, bijv. heilige Antonius 
voor als je iets kwijt bent. De heilige Blasius 
zou mensen met keel-aandoeningen kunnen 
genezen, of tenminste hun lijden verlichten. 
En zo zijn er nog veel meer. Misschien 
herinneren jullie nog de heiligverklaring 

van pater Damiaan, een Belgische pater 
die heel veel goed werk heeft gedaan in de 
lepradorpen op Hawaï in Amerika. Hij deed 
zoveel goed werk, dat de Paus besloten heeft 
deze man heilig te verklaren.

Op 2 november is het Allerzielen. Dan 
gedenken we alle mensen, die gestorven 
zijn. Je ziet dan ook veel mensen een extra 
bezoek brengen aan het kerkhof om daar 
hun familieleden of vrienden een bezoek te 
brengen, een bloemetje neer te leggen, of een 
lampje aan te steken. Dit om te laten weten: 
we zijn jullie niet vergeten, we denken 
nog iedere dag aan jullie, maar vandaag op 
Allerzielen doen we dat eens extra. In de 
meeste kerken wordt er dan ook een dienst 
gehouden en worden de mensen die het 
afgelopen jaar zijn overleden nog eens extra 
herdacht. 

Liesbeth Verboven

NIEUWE WEBSITE: LISA EN DAAN
Sinds kort is er op initiatief van het bisdom van Den Bosch een nieuwe website voor 
kinderen. De website lisaendaan.nl wil een laagdrempelige kennismaking met en/of 
verdieping in het katholieke geloof aanbieden aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 
jaar. Door middel van spellen, verhalen en ervaringen van (fictieve) leeftijdsgenoten 
komen de kinderen spelenderwijs meer te weten over ‘wat er in de kerk gebeurt’. Ook wil 
deze website informatie geven over activiteiten die voor deze leeftijdsgroep georganiseerd 
worden. Kinderen en de veiligheid op internet is een veelbesproken thema. 

Lisaendaan.nl is een veilige internet-omgeving, waar het uitdrukkelijk níet mogelijk is 
dat kinderen contact leggen met anderen, om ongewenste situaties te voorkomen. De 
vraagmodule is zo opgezet dat vragen nooit direct op de website verschijnen, maar terecht 
komen bij de moderator van de website.

Wist je dat je met je vijf vingers zo kunt 
bidden? Je begint met je duim. Die ligt het 
dichtst bij je. Daarmee begin je je gebed 
en bidt voor iedereen van wie je houdt. 
Dan komt de wijsvinger. Daarmee kun je 
aanwijzen en dat is een verstandige vinger. 
Hiermee kun je bidden voor je school, je 
leraren, medescholieren, zij hebben allemaal 
ook jouw steun nodig in het gebed om 
zodoende goed les te geven en goed met 
elkaar om te gaan. 
Je middelvinger is je langste vinger. Het 
herinnert ons aan leiders bijv. koningin, 
president, directeuren. Ook zij hebben een 
steuntje van God nodig.
Je ringvinger is je zwakste vinger volgens de 
pianoleraar. Bidt daarom met deze vinger 
voor alle zwakken in onze samenleving. 
Tot slot is er nog ons pinkje. De kleinste 
vinger van je hele hand. Deze herinnert 
je te bidden voor jezelf, zodat je een goed 
mens mag zijn en blijven. Terwijl je bidt 
voor die andere vier groepen zul je merken 
dat je daardoor ook voor jezelf mag en kunt 
bidden. 

Uit het engels vertaald 
Bron: Voice Katolika - The Solomons

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Handen heb je om te geven

Van je eigen overvloed.

En een hart om te vergeven

Wat een ander jou misdoet.

Open uw oren om te horen,

Open uw hart voor alleman. 

HANDEN HEB JE OM TE GEVEN...

JE VIJF VINGERS

Handen heb je om te geven... 
Van je eigen overvloed.
Dit is het begin van een heel bekend liedje, waarvan je de woorden vast wel begrijpt. 
Het hele coupletje vind je verder op dit blad. Kun je het zingen?

Met je handen kun je ontzettend veel. Er zijn veel uitdrukkingen en spreekwoorden, waar 
hand of handen in voorkomt. Dikwijls hebben ze een mooie betekenis.
- Veel handen maken licht werk. Het betekent als je samenwerkt lukken de dingen wel.
- De handen uit de mouwen steken. Je pakt stevig aan. 
Maar niet zo leuk is dit: 
- Een gat in je hand hebben. je geeft teveel geld uit.
- Als je hem een vinger geeft, neemt hij je hele hand. Dit is als je hem iets geeft, wil hij 

alles hebben. 

Weet jij nog een paar spreekwoorden? En je papa en mama?
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In de puzzel zitten veel woorden verborgen, die je hebt kunnen lezen in de jeugdpagina. 
Van boven naar beneden, van beneden naar boven, van links naar rechts, van linksonder 
naar rechtsboven, enz. Zoek ze maar en streep ze door. Sommige letters worden twee keer 
gebruikt. Er zijn 15 woorden te zoeken. Je ziet ze hier onder staan. Vind je ze allemaal? Dat 
is knap. 

bidden - pastor – papa – handen – hart - vergeven - alleman - daan – vinger - overvloed 
– mouwen - lisa - elkaar - misdienaar - kaars

PUZZEL JE MEE?
EEN STUKJE HEMEL

Als een kleinzoon van 19 jaar,
bij een afscheid je met zijn lange 
slungelige lichaam verrukt
in zijn armen drukt.
Dat is een stukje hemel.

Als een kleinzoon van 22 jaar 
je belt en meldt:
opa, het is voor elkaar,
het is gelukt. 
Dat is een stukje hemel.

Als je dochter je belt 
en meldt 
de waarden van het positieve denken, 
welke weg je in kan zwenken. 
Dat is een stukje hemel;. 

Als een protigée
je ‘s nachts om vier uur belt 
en meldt:
meneer Spier, het is gelukt,
Ik ben er door.
Je was weer eens mijn luisterend oor.
Dat is een stukje hemel.

Als je je partner weer terugziet
Op een video
En je voelt: 
dát was geluk, 
dat was zó... !
Dat is een stukje hemel. 

Als je de liefde voelt van je familie, 
je vrienden en vriendinnen, 
mensen die je om jezelf beminnen.
Dat is een stukje hemel.

Als een hond die op zijn laatste pootjes 
loopt,
met moeite heft hij nog een poot 
en bedelt om een koekje.
Ik denk nog even: je wordt zo dik, zo 
zwaar, 
maar voor hem is dat geen bezwaar 
en je hoort hem denken: jongen, wat moet 
je,
we weten beiden: ik ga naar het einde; 
kom gun mij een prettige dood, 
een lekker koekje, geen gewoon stuk 
brood.
Een dankbare blik, 
hij zou nog met een pootje willen wuiven 
en tevreden zie ik hem naar zijn plaatsje 
schuiven.
Ook dat is een stukje hemel.

Conclusie: 
De hemel is geen onbereikbaar oord, 
een stukje hemel hebben wij zelf aan 
boord. 

Christiaan Spier 

DOOPROOSTER T/M DECEMBER 2008 

doopdatum tijd en plaats catechese vergaderplaats voorganger

19 okt 14.00 uur Hulst

 15.30 uur Hulst 07 oktober pastorie Hulst N. Polet

09 nov 14.00 uur Hulst

 15.30 uur Hulst 07 oktober pastorie Hulst J. Reurs

16 nov 14.00 uur Kloosterzande 

 15.30 uur Stoppeldijk 04 nov kerk Kloosterzande W. Poppe

16 nov 14.00 uur St. Jansteen 

 15.30 uur Graauw 04 nov pastorie St. Jansteen Ch. v.d. Walle

23 nov 14.00 uur Clinge 

 15.30 uur Heikant 11 nov parochiezaal Clinge J. Reurs

23 nov 14.00 uur Koewacht

 15.30 uur Lamswaarde  11 nov pastorie Hulst N. Polet



12 - Kerkkoerier

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 0115-649801

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420

H
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- 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!



Kerkkoerier - 13

Op zondag 25 mei j.l. verzamelden zich 
om 14.00 uur ongeveer 40 mensen bij 
de Mariakapel op de begraafplaats aan de 
Glacisweg te Hulst met het doel voor de 
eerste maal op de fiets een tocht te rijden 
langs de Mariakapellen in Hulst, Clinge 
en Kapellebrug. Tot een half uurtje voor 
vertrek kletterde de regen nog uit de lucht, 
maar Maria had andere pijlen op haar boog 
en boog het weer om naar een weliswaar 
bewolkte lucht, maar het bleef wel droog.

Pater Joop Reurs en Cecile van Tiggelen, 
de organisatoren van deze tocht, waren 
tevreden dat zelfs mensen die zich 
aanvankelijk al afgemeld hadden, nadat de 
regen opgehouden was toch nog bij de eerste 
Mariakapel verschenen. De deelnemers 
kwamen vanuit Hulst, Sint Jansteen, Clinge 
en Koewacht. De mensen uit Kloosterzande 
zagen het begrijpelijkerwijze niet zitten om 
al te vertrekken in de regen en bleven 
daarom thuis. Na een inleidend praatje van 
pater Joop Reurs werd het eerste van vijf 
boekjes uitgereikt, waaruit een Marialied 
werd gezongen en een Tientje van de 
rozenkrans werd gebeden. Na een tweede 
Marialied werden de deelnemers op pad 
gestuurd met de opdracht tijdens de tocht 
met elkaar te bespreken wat Maria voor 
iedereen betekent.

Het inmiddels doorgebroken zonnetje leidde 
de deelnemers over de Liniedijk en via de 
Hoogestraat naar de Tournayputten, waar 
een eerste halte werd gehouden. Hier werd 
het tweede boekje uitgereikt met de opdracht 
om aan de hand van de daarin afgebeelde 
tekeningen van bijbelse gebeurtenissen na 
te gaan welk beeld de deelnemers het meest 
aansprak. Vanaf deze plek ging de tocht 
naar het Belgische De Klinge en vandaar 
aansluitend via het terrein van De Sterre naar 
de kapel in de bossen achter het voetbalveld 
van Clinge. Hier werd halt gehouden voor 
een bespiegeling over de eigenschappen van 

Maria aan de hand van het derde boekje. Er 
werd wederom een Marialied gezongen en 
een Tientje van de rozenkrans gebeden. Met 
de opdracht na te gaan bij welke eigenschap 
van Maria iedereen zich het beste thuis 
voelde ging de tocht verder, voor de tweede 
maal naar De Klinge en via de Hulststraat 
de waterleidingbossen in. Hier werd nog 
eenmaal halt gehouden en werd het vierde 
boekje uitgereikt met de opdracht na te gaan 
wat de tocht voor ieder persoonlijk betekend 
had. 

Via Interjute en de Kapelstraat liep de tocht 
ten einde bij de kapel van O.L. Vrouw 
ter Eecken. Daar stond de koffie al klaar 
en werd de cake aangesneden en verdeeld. 
Het vijfde boekje werd uitgereikt tijdens de 
afsluitende plechtigheid in de kapel. Na het 
openingslied werd nog een Tientje van de 
rozenkrans en de litanie van Maria gebeden. 
Vervolgens deelde een aantal deelnemers hun 
bevindingen mee over de afgelopen tocht. 

Met het slotlied “Te Lourdes op de bergen” 
werd de middag afgesloten. Inmiddels had 
Maria haar claim op het weer opgegeven 
en viel de regen met bakken uit de hemel. 
Bijgevolg diende de kapel nog even als 
schuilgelegenheid. Onder een waterig 
zonnetje kon iedereen weer huiswaarts 
keren. Alle deelnemers waren het erover eens 
dat deze middag een zinvolle verdieping is 
geworden en zeker voor herhaling vatbaar 
is. Volgend jaar gaat de Mariaroute daarom 
weer door en wel op zondag 17 mei. Noteer 
deze datum alvast.

Paul Prince

MARIAROUTE verslag

In de Algemene Ledenvergadering van 
het I.P.V. regio Oost Zeeuws-Vlaanderen 
van 16 juni 2008 is de heer P(aul) H.J.M.  
Prince uit Sint Jansteen met algemene 
stemmen benoemd in het IPV-bestuur als 
vertegenwoordiger van de Cluster Zuid. 
Paul is gedurende ruim 35 jaar werkzaam 
geweest bij de gemeente Hulst, waarvan 
de laatste jaren als chef van de afdeling 
Financiën. Bij de gemeentelijke herindeling 
van 1 januari 2003 heeft hij gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid tot vervroegd 
uittreden. Sedertdien heeft hij zich op 
diverse terreinen van de samenleving als 
vrijwilliger ingezet en met name voor de 
kerk. Sedert medio 2004 is hij voorzitter 
van het bestuur van de Interparochiële 
Caritas-instelling St. Jansteen / Heikant. 
Daarnaast is hij penningmeester en aktief 
lid van het St. Gregoriuskoor St. Jansteen, 
verbonden aan de R.K. Kerk van de H. 
Johannes de Doper. Hij is oprichter en 

pleitbezorger van de vereniging “Vrienden 
van de Kapel van O.L. Vrouw ter Eecken” 
te Kapellebrug. Deze vereniging, opgericht 
op 2 mei 2006 bij gelegenheid van de 
inwijding van het vernieuwde torenklokje 
van de kapel, kent momenteel - ondanks 
haar nog korte bestaan - reeds 78 vrienden 
en geeft elk kwartaal een Vriendenbrief 
uit, waarin wetenswaardigheden m.b.t. de 
kapel worden vermeld.

PAUL PRINCE, 
NIEUW LID IPV–BESTUUR REGIO OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER OOST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Op 21 augustus 2008 –dit jaar dus – is 
het 60 jaar geleden dat Pastoor Frans 
Vermeulen overleden is. Hij stierf in de 
pastorie te Nieuw-Namen waar hij meer 
dan 25 jaar had gewoond. Hij is slechts 69 
jaar oud geworden. Enkele jaren voor zijn 
overlijden vierde hij met grote luister zijn 
zilveren pastoorsjubileum. Het was kort na 
de tweede wereldoorlog. De voorbereiding 
voor die feestdag begon nog in de tijd dat 
de vliegende bommen onze streek onveilig 
maakten. Kapelaan Georges Temmerman 
was medebewoner van de pastorie tijdens de 
laatste levensjaren van Pastoor Vermeulen. 
Hij richtte de verkenners en welpen op en 
ook de andere verenigingen en organisaties 
kregen nieuw leven. Niet lang na dit zilveren 
Jubileum is Pastoor Vermeulen overleden. 
Volgens de overlevering zou zijn lichaam 
begraven zijn in de lege grafkelder van de 
eerder overleden Kapelaan Stams afkomstig 
uit Dongen. 

In het ‘liber’ van de parochie heeft Pastoor 
Willemse – voorganger van Pastoor 
Vermeulen- het volgende opgetekend.
“Ons land werd geteisterd door eene 
epidemische ziekte, de spaanse griep, die 
heel Europa aantastte en duizenden ten 
grave sleepte. Ook Nieuw-Namen lag van 
deur tot deur vol zieken en helaas mijn 
brave en ijverige Kapelaan Jan Stams was 
binnen acht dagen een lijk door allen diep 
betreurd op 24 november 1918... Het lijk 
van de overledene werd enige weken later 

van uit den grafkelder overgevoerd naar 
Dongen..”). Het lege stenen graf is dan jaren 
later bestemd voor de overleden Pastoor 
Vermeulen. De graftombe werd aangepast, 
maar na zestig jaren was deze aan vervanging 
toe en diende er ingegrepen te worden 
indien men dit graf wilde behouden. Enkele 
parochianen hebben hiervoor hun steentje 
bijgedragen. Jaimie Waem, grafdelver van 
de parochie te Nieuw- Namen tekende de 
ontwerpschets hiervoor . Het is een liggend 
kruis geworden, met levende bloemen en 
planten erom heen. De kelk- een symbool 
voor een priestergraf – is hersteld en op een 
korte zuil aangebracht. De oorspronkelijke 
tekst is gebleven.

Het nieuwe grafmonument is in de maand 
juli 2008 geplaatst.

E. H. Pastoor van der Heyden.

Jaimie Waem

VAN HET 
KERKBESTUUR 

CLINGE
Afgelopen jaar is de ledenadministratie 
en de financiele administratie geheel 
vernieuwd. Vanuit de Bisdommen 
is een nieuw programma aangeboden 
(“Navision”) en de parochie van Clinge 
heeft daarop ingehaakt. Voor het 
werken met de nieuwe systemen zijn 
verschillende mensen op cursus geweest. 
De oude programma’s zijn geconverteerd 
en onlangs is de status bereikt dat we 
kunnen zeggen dat we “bij” zijn. Er 
zijn nog enkele kleine probleempjes en 
onduidelijkheden. Mogelijk wordt u 
benaderd om gegevens te verstrekken als 
dat nodig blijkt te zijn. 

Het ligt in de bedoeling om op termijn ook 
de kerkhofadministratie te automatiseren. 
Groot voordeel is dat de diverse 
administraties met elkaar verbonden zijn. 
Hierdoor hoeft een aantal gegevens slechts 
één maal te worden ingevoerd.
 
De ledenadminstratie geeft veel inzicht en 
mogelijkheden om de parochianen in te 
delen (bijvoorbeeld op communicanten of 
vormelingen, maar ook op vrijwilligers). 
De financiële module geeft veel inzicht in 
de financiële status van de parochie. Ook 
is het opmaken van het jaarverslag sterk 
vereenvoudigd.

VRIJWILLIGERSAVOND 
PAROCHIE CLINGE

Een parochie zonder vrijwillig(st)ers 
is zoals reeds meerdere malen gezegd: 
ONDENKBAAR! Daarom wil het 
kerkbestuur, als blijk van dank, alle 
vrijwillig(st)ers dit jaar weer een gezellige 
avond aanbieden en wel op zaterdag 
29 november a.s. Iedereen zal hiervoor 
een persoonlijke uitnodiging met meer 
informatie ontvangen. Houd deze datum 
alvast vrij!

GRAFMONUMENT PASTOOR VERMEULEN

De symboliek van de duif heeft verschillende 
betekenissen. In de christelijke kunst is ze 
meestal een symbool van de heilige Geest. 
Verder kennen we de vredesduif. Minder 
bekend is dat ze ook de menselijke ziel 
symboliseert. 

Witter dan sneeuw
Wanneer Prudentius in een gedicht rond 
400 de marteldood van de heilige Eulalia 
beschrijft, ziet hij haar ziel uit haar mond 
opstijgen als een duif, witter dan sneeuw, 
in een snelle vlucht naar de sterren. 
Uitdrukkelijk noemt hij de witheid die de 
reinheid, onschuld en zondeloosheid van de 
heilige symboliseert. 

Gregorius de Grote vertelt over de dood 
van Scholastica, de zuster van de heilige 
Benedictus: “Toen hij in zijn cel stond en 
omhoogkeek, zag hij de ziel van zijn zuster 
die haar lichaam had verlaten, in de gedaante 
van een duif binnengaan in de verborgen 

verblijven van de hemel.” Ook andere 
heiligenlevens vermelden dit verschijnsel.

Zielenvogel
Dit beeld was al enigszins in de klassieke 
oudheid bekend. Daar werd namelijk 

gesproken over 
de zielenvogel die 
bij het sterven 
van een mens 
het lichaam 
verliet. In de 
oude christelijke 
kunst, vooral in 
de mozaïeken 

van Ravenna, zijn witte duiven in struiken of 
bomen te zien. Of ze drinken uit een schaal 
met water. Dit is een toespeling op het water, 
waarvan Jezus zegt dat Hij het geven zal als 
bron van eeuwig leven (vgl. Joh 4,14). 
De duiven betekenen de gelukzalige zielen 
van de overledenen in het hemels paradijs. 
Ook wordt er een duif of vogel voorgesteld 

in een kooi. Het symboliseert de ziel die in 
het lichaam zit opgesloten, maar bij de dood 
naar hemelse sferen zal ontvluchten. 

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

WITTE DUIF
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER MIDDEN Hulst

Mevr. Marja Verstraaten bezorgde al vanaf 
1996 het parochieblad. (Basiliekkroniek, 
Zuidkrant, Kerkkoerier). Zij had een wijk 
van 55 en een wijk van 59 exemplaren 
onder haar beheer. Ze stopt met dit werk, 
maar blijft gelukkig nog actief voor de 
parochie met deelname in de werkgroepen 
Kerkbalans en Vastenactie. Een delegatie 
van de werkgroep distributeurs Kerkkoerier 
en het parochiebestuur Jo Otjes en Jan 
Rubbens toog op 18 augustus j.l. naar de 
Moervaartstraat in Hulst. Ook Roos, de zus 
van Marja, voegde zich bij dit gezelschap. Er 
ontspon zich een ge-animeerd gesprek over 
kunst en cultuur in de Gemeente Hulst, de 
parochie en haar historie, gemeenschappelijke 
kennissen uit de NOP en over De Graauw 

en Langendam uit vroegere tijden. Neen, er 
was geen tijd om een uiltje te knappen,maar 
wel werd tijd genomen een mooie foto te 
schieten van haar drie (knappe) uiltjes in 
haar tuin of zijn het toch vier (wijze) uiltjes 
in haar tuin.? Marja was duidelijk in haar 
nopjes met de taartjes en de bloemen.

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

Elk jaar is het de gewoonte om in het 
weekend na 15 augustus, Maria ten 
Hemelopneming, in processie naar ons 
mooi gerestaureerde Mariakapelletje aan 
de Zoutlandsedijk te gaan. Ondanks het 
onzekere weer, brak na de dienst van half elf 
toch de zon door. Het was goed te ervaren 
dat toch nog een zestigtal mensen de moeite 
namen om in de processie mee te gaan. 
Onderweg begonnen enkelen spontaan het 
rozenhoedje te bidden. Aangekomen bij het 
kapelletje stonden een aantal muzikanten 
van onze harmonie klaar om de korte viering 
muzikaal te ondersteunen. Ook hun inzet en 
bereidwilligheid hierbij aanwezig te willen 
zijn, stellen wij zeer op prijs. Met de inzet 
van “Te Lourdes op de bergen”, begonnen 
de aanwezigen spontaan mee te zingen. 

Pater Poppe hield een korte overweging en 
ging in op de betekenis, die Mariakapelletjes 
kunnen hebben in het dagelijkse leven van 
mensen.Vaak zie je mensen hier zomaar even 
stil staan om daarna hun weg te vervolgen.
Hij wees in dit verband ook op het bestaan 
van de kapelletjes fietstocht in onze regio. 
Na het bidden van de Marianoveen, staken 

de drie misdienaars ieder een noveenkaars 
aan die bij Maria werden neergezet. Na het 
Fatimalied ging iedereen met een tevreden 
gevoel weer huiswaarts. Hartelijk dank 
aan allen die meegewerkt hebben aan deze 
Mariaprocessie!

het kerkbestuur

Op eerste Pinksterdag j.l. ontving Mevr.L. 
Jansen-Boeding uit handen van burgemeester 
F. Mulder van de gemeente Hulst een konink-
lijke onderscheiding. Zij werd benoemd tot 
lid in de orde van Oranje Nassau. Mevr. 
Jansen-Boeding is ruim dertig jaar kosteres 
in onze parochiekerk. Vele weekendvierin-
gen, alsmede talloze uitvaarten, dopen en 
huwelijken heeft zij al die jaren begeleid in 
haar uitvoerende en vooral verzorgende taak. 
Zij is begaan met het wel en wee van onze 
parochie. Als lid van de parochieraad denkt 
zij mee in het beleid van de parochie. Ook is 
zij  lid van de werkgroep gebedsdiensten en 
als vrijwilliger voor de aktie kerkbalans heeft 

zij grote ver-
diensten. Op 
alle momen-
ten van de 
dag kun je 
haar in de 
kerk aan-
treffen. Er 
wordt niets 
aan het toe-
val overgela-

ten en ruim van te voren staat alles klaar. 
Een van de hoogtepunten is het plaatsen 
van het bijzonder mooie Mariabeeld in de 
meimaand en op 15 augustus voor in de 

kerk. Kortom, Lidwien is een van de vele, 
bijna onmisbare, vrijwilligers, waar we als 
parochiegemeenschap trots op zijn. Maar... 
zij is ook bescheiden van aard. Zij was dan 
ook zeer verrast, maar wel erg blij, toen zij op 
het eind van de Pinksterviering naar voren 
werd geroepen en de onderscheiding kreeg 
opgespeld. Een mooi, maar ook ontroerend 
moment. Samen met haar familie genoot zij 
van deze bijzondere aandacht.

Lidwien, proficiat! Je hebt het verdiend!

Namens het kerkbestuur,
Jo Collet (vice-voorzitter)

OP DE KOFFIE BIJ MEVR. VERSTRAATEN

IN PROCESSIE

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR MEVR. L. JANSEN-BOEDING
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Op zondag 29 juni hielden de leden en 
hun partners van ons koor hun jaarlijkse 
fietstocht en barbecue. We zijn deze dag 
begonnen met het opluisteren van de H. 
Mis en na deze viering zijn we met meer dan 
30 deelnemers aan onze tocht begonnen. 
De weergoden waren ons goed gestemd, 
dus op dat gebied kon onze dag niet meer 
kapot. Na een aantal kilometers door onze 
eigen prachtige natuur kwamen we terecht 
in De Baeckermat te Westdorpe, waar we 
konden genieten van de koffie of thee met 
daarbij heerlijk vers belegde broodjes. Enkele 
mensen onder ons vonden dat er eerst 
een aperitiefje gedronken moest worden. Ik 
weet niet of dit door de dorst kwam van de 
kilometers tegen wind, of van de goesting, 
maar het scheen hun wel te smaken. Na de 
maaltijd hebben we een groepsfoto gemaakt 
van de deelnemers en hebben we onze 
tocht voortgezet. We vertrokken door de 
Vissersverkorting richting België en door 
de mooie polders terug richting Zuiddorpe. 
Onderweg hebben we nog een korte pauze 
gehouden om een banaantje te eten. Na deze 
korte onderbreking zijn we aangeland bij 

café Het Gemeentehuis te Zuiddorpe waar 
we onder het genot van een lekkere pint 
nog een gezellig uurtje gebleven zijn. Na het 
lessen van onze dorst zijn we langs het ‘outen 
brugsken’ richting Koewacht gereden om daar 
onze honger te stillen met een gezamenlijke 
barbecue die georganiseerd was in en om de 
schutterkantine. Dit was na meer dan 15 
jaar bij de Familie Matthijs gastvrij te zijn 
ontvangen toch weer even wennen. Namens 
alle leden van ons koor wil ik Elzard en Edith 
nog hartelijk bedanken voor het gebruik van 
hun accommodatie en tevens het bestuur 
en de leden van de schuttersvereniging 
bedanken voor het gebruik van de kantine. 
Na de barbecue hebben we met de hele 
club naar de voetbalfinale gekeken tussen 
Duitsland en Spanje. We hadden het liever 
anders gezien, maar dit kon onze dag niet 
meer stuk maken. Het was inmiddels knap 
donker geworden en tijd om naar huis 
te gaan om te gaan dromen dat we deze 
fietstocht en barbecue volgend jaar weer 
kunnen en mogen herhalen.

Peter Freijzer

Op zondag 25 mei 2008 was de beurt aan Koewacht voor de Eerste 
Communicantjes. Eén van deze communicantjes was Jolinda Otto. 
Jolinda is 8 jaar en is ondanks haar jonge leeftijd toch al 2 jaar misdienaar. 
Haar oudere zus Anniek (11 jaar), die inmiddels 3 jaar misdienaar is, gaf 
het voorbeeld. Het leek Jolinda erg leuk en na toestemming te hebben 
gekregen, mag Jolinda dus al 2 jaar ook de mis dienen. Het bijzondere 
hieraan is, dat zij toen nog niet had deelgenomen aan de Eerste Heilige 
Communie. Dit vond dus 25 mei jl. plaats. De mis dienen zit de familie 
in het bloed, Vader Frans Otto heeft ook 14 jaar lang de mis gediend 
in Koewacht als misdienaar en acoliet. Frans verricht nu als vrijwilliger 
verschillende taken in en rond de kerk van Koewacht, één hiervan is 
zondagskoster. Zoon Lorenzo (7 jaar) zegt: “Ik ben hulpkoster”. Wie weet, 
treedt ook hij volgend jaar in vaders voetsporen als misdienaar. 

JAARLIJKSE FIETSTOCHT EN BARBECUE 
GEMENGD KOOR ST. CECILIA KOEWACHT

MISDIENAAR JOLINDA OTTO 
NEEMT DEEL AAN EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Een redactielid vond tijdens de 
zomervakantie in de kathedraal van Sint 
Michiel en Sint Goedele te Brussel (B) de 
volgende tekst.

DE ANDER
Jou ontmoeten is voor mij nieuw leven
Jou ontmoeten is voor mij een nieuw 
begin.

Jij schenkt mij moed en zelfvertrouwen
Jij leert mij leven met een open vraag
Jij maakt mij vrij en leert mij luisteren
Jij  maakt dat ik bewust mijn zorgen 
draag.

Jij leert mij mensen te beminnen
Jij leert mij strijden voor het recht
Jij leert mij ijveren voor de vrede
Jij vraagt dat ik voor waarheid vecht.

Jij leert mij weer in stilte bidden
Bij jou vind ik opnieuw geloof
Zowel in jou als in de anderen
in mezelf en in God.

Jij leert mij breken met het verleden
Jij schenkt mij toekomst, levenszin
Jij leert mij anderen te vergeven
Jij vraagt mij dat ik bovenal bemin.

Jou ontmoeten is voor mij 
een nieuw leven
Jou ontmoeten is voor mij 
een nieuw begin.
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Op zaterdag 17 mei jl. was er in onze 
kerk een speciale gezinsviering rondom de 
uitreiking van de doopschelpen. De viering 
was voor alle dopelingen van het jaar 2007 
uit de drie parochies: Sint Jansteen, Heikant 
en Koewacht. De kinderen en hun families 
waren hiervoor uitgenodigd.

Bij het toedienen van het H. Doopsel worden 
schelpjes gebruikt die voorzien zijn van de 
naam en doopdatum van de kinderen. Na 
de viering worden deze bij de doopvont 
overzichtelijk opgesteld. Eens per jaar 
worden de schelpjes in een terugkomviering 
aan de kinderen uitgereikt. Pastor Chantal 
v.d. Walle had speciaal boekjes samengesteld 
voor deze gelegenheid. De kinderen mochten 
eerst een flesje water in een waterbekken 
gieten, waarbij de betekenis van water werd 
verduidelijkt. Het borrelende effect trok 
meteen de aandacht van de kinderen.

De opkomst was deze keer - jammer genoeg 
- niet voltallig. Het is niet eenvoudig om een 
datum te prikken die voor ieder van de jonge 
gezinnen past, maar we doen ons best. Voor 
de gezinnen die niet aanwezig konden zijn, 
is alsnog gelegenheid gegeven de schelpjes 

op te halen. Het blijft toch een mooie 
herinnering aan de opname van de kinderen 
in de kerkgemeenschap.

Ria Elegeert

Mats en zijn moeder ontvangen de schelp van 
pastor Ch. v.d. Walle.

Beste lezers van de kerkkoerier,

Sinds enkele 
maanden ben ik 
(aspirant) lid van 
het kerk-bestuur 
Sint Jansteen-
Heikant. Om die 
reden is aan mij 
gevraagd mezelf 

kort via de kerkkoerier aan u voor te stel-
len. Dit doe ik graag. Mijn naam is Tine 
Vereecken. Ik ben 46 jaar geleden geboren 
in Kloosterzande. Mijn middelbare school-
tijd heb ik doorlopen op het R.K. Jansenius 
Scholengemeenschap te Hulst waarna ik 
in Tilburg aan de Katholieke Universiteit 
Brabant mijn studie (algemene) economie 
heb afgerond.

Na enkele ‘omzwervingen’ via Oostburg 
en Hulst ben ik sinds 2000 tezamen met 
man Eric en kinderen Pieter (9) en Lianne 
(8) naar volle tevredenheid woonachtig 
te Heikant. In het dagelijkse leven ben 
ik met veel plezier en enthousiasme 

werkzaam bij De Hoop Terneuzen B.V. te 
Terneuzen als adjunct directeur en hoofd 
van het directiesecretariaat, een economisch-
juridische afdeling. 

Ondanks, of dankzij, mijn redelijk drukke 
werkkring ben ik me er erg van bewust dat op 
allerlei gebied doorlopend vrijwilligers nodig 
zijn die klaarstaan om allerhande (onbetaalde) 
werkzaamheden te verrichten op school, 
bij sportverenigingen, ten behoeve van 
kerkelijke en maatschappelijke instellingen 
etc. Daarbij komt dat, mijns inziens, het 
wonen in een dorpsgemeenschap enige 
betrokkenheid bij deze gemeenschap vraagt. 
Dit om de leefbaarheid te ondersteunen en 
te behouden.

Tijdens de voorbereiding van onze kinderen 
Pieter en Lianne op de Eerste Heilige 
Communie ben ik ook zelf weer wat meer 
stil gaan staan bij het belang van het geloof 
in ons leven. Sinds Marlies Martinet mij 
medio vorig jaar benaderde om in te vallen 
als lector in een dienst van woord en gebed 
ben ik met enige regelmaat lector tijdens 

kerkdiensten in onze kerk te Heikant. Sinds 
begin dit jaar verzorg ik ook de coördinatie 
van de misdienaars voor de vieringen te 
Heikant.

Tijdens de Stuikersfeesten op eerste 
Pinksterdag van dit jaar sprak pater J. Reurs 
me aan in verband met de vacante functie 
van vice-voorzitter van het R.K. Kerkbestuur 
Sint Jansteen – Heikant. Onder het genot 
van enkele kopjes koffie heeft hij verder 
toegelicht wat dit inhield en spraken we 
af dat ik enkele vergaderingen van het 
kerkbestuur zou bezoeken ten behoeve van 
verdere beeldvorming. Aldus geschiedde 
en al na enkele vergaderingen realiseer ik 
me dat onze lokale geloofsgemeenschap 
naast de inzet van pastores etc. drijft op 
heel veel, enthousiaste vrijwilligers. Ik zie 
het als een uitdaging hiervan onderdeel te 
mogen uitmaken en hiermee op mijn manier 
mede een bijdrage te mogen leveren aan de 
ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap.

Groeten,
Tine Vereecken

PAROCHIE ST. JANSTEEN – HEIKANT

Mensen zijn als bloemen. Bloemen zijn als mensen. 
Woorden van Pater Swinne. En hij kan het weten, want hij zorgt voor oud en jong in 
Baranquilla, Columbia èn hij kweekt orchideeën.

TERUGKOMVIERING DOPELINGEN 
IN DE KERK VAN KOEWACHT

Onze grootste angst is dat we niet volmaakt 
zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos 
krachtig zijn.
Het is het licht, niet onze schaduw, die ons 
het meest beangstigt.

We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te 
zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Jij 
bent een kind van God.

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld 
geen dienst.
Er is niets verlichtends aan je klein maken 
opdat andere mensen zich bij jou niet 
onzeker zullen voelen.
Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als 
kinderen.
Wij zijn geboren om de glorie van God die 
in ons is, te openbaren.

Die is niet alleen maar in sommige gevallen 
van ons: die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen, geven we 
onbewust andere mensen toestemming om 
hetzelfde te doen.
Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt 
onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Uit de inauguratierede 
van Nelson Mandela
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

IN MEMORIAM
Op maandag 18 augustus overleed op 
63 jarige leeftijd, geheel onverwachts 
Geert Dankaart. Geert was een zeer 
actieve vrijwilliger van onze parochie. 
Voor werk in en rond de kerk stond 
hij altijd klaar. Daarnaast was hij lid 
van het Midzomercomité en hielp hij 
ieder jaar met de organisatie en op 
en afbouw van het midzomerfeest. 
Ook bij andere evenementen 
zoals concerten, kunstweekend, 
kerststallen-tentoonstelling enz. 
was hij altijd van de partij om te 
helpen. Naast zijn werk voor de 
kerk was hij actief als toneelmeester 
bij de Scheldegalm, vrijwilliger bij 
Graauwrock en verkeersregelaar bij 
wielerwedstrijden. Altijd stond hij 
klaar om iemand te helpen en ieder 
kon een beroep op hem doen. We 
gaan Geert met zijn allen heel veel 
missen. Bedroefd hebben we op 23 
augustus afscheid van hem genomen. 
We wensen Marian, kinderen, 
kleinkinderen en familie voor nu en 
in de toekomst heel veel sterkte toe.

Kerkbestuur, 
Stichting Behoud Catharinakerk,
Midzomercomité 

Steeds vaker lees en hoor je over kerken en 
parochies die aan hun imago werken nu er meer 
en meer ontkerkelijking plaatsvindt. Maar zo 
tegenstrijdig, je hoort ook steeds  vaker mensen 
mopperen? ‘Die en die komt vrijwel nooit 
meer in de kerk. En daar heb je drie rijen lege 
kerkbanken en daar voor links van voor is het 
ook slecht bezet. En de meeste jongeren slapen 
liever uit. Pastores zijn niet meer zoals vroeger. 
Zij doet te weinig uit haar hoofd. Hij juist te 
veel uit zijn interpretatiehoofd. Zij loopt er 
nonchalant gekleed bij. Hij moet nodig eens 
naar de kapper’. 
Er wordt naar mijn mening te veel over 
uiterlijkheden gepraat en je ziet nogal eens dat 
een parochie als los zand aan elkaar hangt. Vind 
je het gek dat veel kerken leeglopen? Ik eerlijk 
gezegd niet. Elke keer als ik iets hoor over hoe 
anders het allemaal geworden is, moet ik aan 
mijn oma denken die toen ze weduwe werd eerlijk 
benoemde dat het zo stil was. Maar die ook – toen 
al haar kinderen tegelijk op vakantie waren – een 
aantal van haar volwassen kleinkinderen  belde: 
‘Trek in een pannenkoek?’ Ze kwamen allemaal 
maar wat graag. En echt niet alleen vanwege die 
pannenkoek. Ik herinner me dit nog levendig en 
val in een diepe droom. Zondagmorgen, de mist 
trekt op. De kerkklokken luiden, parochianen 
lopen samen de kerk binnen. De organist speelt 
indringend. En de pastor preekt zo inspirerend 
dat het muisstil is. Na afloop van de dienst wordt 
er inhoudelijk nagepraat. ‘Goedemorgen, hoe is 
het met u en wat heeft jou geraakt?’ Er heerst  

een serene stilte. God is hoorbaar in onszelf en 
daardoor hebben we oog voor de ander. Voor 
mensen met een lege plek in hun hart. Voor 
hen die geen (klein)kinderen hebben of kracht 
om zelf pannenkoeken te bakken en voor wie 
die deur soms dagenlang niet van het nachtslot 
komt. We hebben ook oog voor de pastores 
die bijzonder veel (onzichtbaar) werk doen. En 
voor al die vrijwilligers die zich buitengewoon 
trouw inzetten. Tijden veranderen. Kerkgang 
wordt minder vanzelfsprekend, elders in de 
maatschappij is er zoveel te beleven. Maar wie 
nog wel gaat, kiest er heel bewust voor. Er wordt 
geëxperimenteerd met moderne muziek, maar 
de essentie wordt niet vergeten: er is ruimte voor 
ieders kleur en in die veelkleurigheid vinden 
we elkaar. We ervaren dat wie gemotiveerd 
kerkganger is voor twee telt en zo vullen we 
het hart van de kerk. Minder is én wordt meer. 
Als ik wakker word, denk ik: het was maar een 
droom. Maar wacht eens even, begint geloven en 
hopen dat het echt anders kan niet bij je dromen 
blijven dromen? Ik geloof erin. Een kerk die is 
als een warme oma. Een uitnodigende kerk. Stop 
met al dat gemopper. Uiteindelijk gaat het ons 
allemaal  om hetzelfde: om verbondenheid met 
God en met elkaar. Om een gemeenschap waar 
je je welkom voelt. Meer dan welkom. Dat is 
pure hart tot hart reclame. Dan gaat werken aan 
je imago vanzelf. En hebben parochies zeker te 
weten toekomst.

RH

EEN UITNODIGENDE KERK

Elke maandagavond, behalve de 1e maandag van 
de maand: Bijeenkomst van de charismatische 
gebedsgroep om 19.00 uur in de Brouwerijstraat 
25 te St. Jansteen. 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. Elke donderdagavond het 
hele jaar door: Zin in Zen – groepsmeditatie in 
de kapel van de paters maristen, Zandstraat 10 
te Hulst van 19.15 tot 21.00 uur. Info: Edwin 
Jonkvorst. Tel. 06-12752394.
OKTOBER 2008
Maandag 6 oktober: Eucharistieviering voor 
de vrede in de kapel van O.L.Vrouw ter Eecken 
te Kapellebrug om 19.00 uur.
Dinsdag 7 oktober: Eucharistieviering in de 
kapel van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.
Dinsdag 14 oktober: Woord en 
communieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Maandag 20 oktober: Laatste eucharistieviering 
van het seizoen in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 9.30 uur.

Zaterdag 25 oktober: Kledinginzameling aan 
de tuinpoort van de pastorie in Hulst van 
10.30 uur tot 11.30 uur.

NOVEMBER 2008
Maandag 3 november: Een uur aanbidding 
in de kapel van O.L.Vrouw ter Eecken te 
Kapellebrug om 19.00 uur.
Vrijdag 28 november: Sfeervolle wintermarkt 
met diverse stalletjes, verlotingen en optredens 
Harmonie, kinderkoor en speciale attracties in 
en rond de protestantse Hof te Zande Kerk in 
Kloosterzande van 18 .00 tot 20.00 uur.
Zaterdag 29 november: Sfeervolle wintermarkt 
met diverse stalletjes, verlotingen en optredens 
Harmonie, kinderkoor en speciale attracties in 
en rond de protestantse kerk in Kloosterzande 
van 13.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag 29 november: Kledinginzameling 
aan de tuinpoort van de pastorie in Hulst van 
10.30 uur tot 11.30 uur.

DECEMBER 2008
Maandag 1 december: Eucharistieviering voor 
de vrede in de kapel van O.L.Vrouw ter Eecken 

te Kapellebrug om 19.00 uur.
Woensdag 3 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 12 december: Dichterbij muziek 
(Poëzie en muziekavond) met Hans Bouma 
(gedichten) en Pieter Overduin (piano) 
in de protestantse Hof te Zande Kerk te 
Kloosterzande om 19.30 uur. Entree €4.00 
(inclusief programma en 1 consumptie). 
Kaarten verkrijgbaar in de kerk of telefonisch 
onder nummer 671570 of 681552.
Woensdag 17 december: Adventsvesper 
in de protestantse Hof te Zande Kerk te 
Kloosterzande om 20.00 uur.
Zaterdag 20 december: Adventsconcert door 
de Cantorij der Basiliek (zang, instrumentalisten 
en samenzang) in de protestantse Hof te Zande 
Kerk te Kloosterzande vanaf 19.30 uur. Entree 
€ 4.00 (inclusief programma en 1 consumptie). 
Kaarten verkrijgbaar in de kerk of telefonisch 
onder nummer 671570 of 681552.

REGIONALE KERKELIJKE ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIES 
VAN OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN (Wijzigingen voorbehouden)
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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 woonwinkel 
ook op 

www.morres.com
Alle dagen open!

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

Het Internationale filmfestival Film by the Sea in Vlissingen is zojuist 
weer voorbij. Dit jaar was er veel aandacht voor het onderwerp 
film en religie. De cineasten hebben in hun werk het religieuze en 
sprituele op vernieuwende manier in beeld gebracht.
- Hoe ver kun je gaan in liefde, overgave en opoffering Religieuze 

woorden in eigen felle kleuren. 
- Religie en moderne cultuur
- De mens, een ongeneeslijk religieus wezen?

Defensie en armoedebestrijding in balans? is het thema van het 
Vredesweek-Symposium wat woensdag 24 september om 19.30 uur 
gehouden wordt in kerkgebouw Open Haven, Oranjeplein, Oost-
Souburg. Het gaat over de verhouding tussen de millenniumdoelen 
van de Verenigde Naties en onze defensiebegroting. De Verenigde 
Naties willen in 2015 de armoede in de wereld halveren ten opzichte 
van de situatie 1990. De kerken in Nederland en wereldwijd 
ondersteunen deze doeleinden. Draagt het Nederlandse beleid er aan 
bij deze doeleinden te bereiken? Deze avond wordt georganiseerd 
door Zeeuws Sociaal - Ethisch Beraad. (De voortzetting van het 
arbeidspastoraat en DISK.)

Bisschop Ernst gaat voor in Hulst in de Gildemis, 24 augustus 2008



Gezocht:Gezocht:

Je krijgt:Je krijgt:

Aanmelden:Aanmelden:

Meisjes en jongens met twee rechterhanden 
die:
- Een hekel hebben aan stil zitten, 
- Het leuk vinden om belletje te trekken
- Niet bang zijn om met een flinke kaars te 

sjouwen
- En wel eens een keer de pastor in de kerk 

willen helpen

- Passende werkkleding
- Goede uitleg
- 1 keer per jaar een uitstapje
- Na een paar jaar trouwe dienst een oorkonde

Voor de parochie: bij de contactpersoon: telefoonnummer:
Boschkapelle mw. C. Huygens-van Bastelaar 0114 - 671 335
Clinge Lilian van Esbroeck 0114 - 319 219
Graauw Dominique d’Haens 0114 - 635 312
Heikant Tine Pollet 0114 - 310 525
Hengstdijk Corrie de Cock 0114 - 682 156
Hulst Monique Klok-Ranke 0114 - 310 845 of 06 - 245 807 04
Kloosterzande mw. L. Janssen 0114 - 682 931
Koewacht Tini van den Bulck 0114 - 362 204
Lamswaarde J.L. Vroonland 0114 - 690 372
Nieuw-Namen dhr. J. Bosman 0114 - 345 435
St. Jansteen Betty Hemelaar 0114 - 316 740
Stoppeldijk Marlies Everaert-van Damme 0114 - 671 539
Terhole dhr. A. Beaurain 0114 - 316 516
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