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Bereikbaarheid van het Pastoresteam
Mw. Ch. v.d. Walle, teamleider
pastoraal werkster, (eerstaanspreekbare pastor 
voor Boschkapelle, Hengstdijk, Stoppeldijk, 
Kloosterzande, Lamswaarde en Terhole.
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, 
toerusting volwassenen.

W. Poppe, marist, 
eindverantwoordelijke pastor.
(eerstaanspreekbare pastor voor Clinge, 
Graauw, Nieuw Namen)
Zandstraat 10, bus 6, 4561 SC Hulst.
tel. 0114-37146 / 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 / 06-10711191
e-mail: joop.reurs@zeelandnet.nl
Bijz. aandachtsveld: vorming en toerusting, 
liturgie; vormsel (deels)

TEN GELEIDE
Stille nacht, ja, de herdertjes lagen bij nachte 
en het was rustig. De engelen zongen: nu 
zijt wellekome en de herders dachten: wat 
krijgen we nou? Drie wijzen uit het Oosten 
kwamen ook eens kijken. Kerstmis. De 
geboorte van Jezus in die armoedige stal. 
Arm en rijk waren uitgenodigd.

Laatst hoorde ik een liedje van Guus 
Meeuwis “Op straat”. Misschien niet bij u 
bekend, maar het gaat erover dat we eens 
om ons heen moeten kijken en we zullen 
merken dat het ons nog niet zo slecht 
vergaat. Kijk eens naar die arme drommel 
met zijn boodschappenwagentje, met daarin 
al zijn bezittingen, dan heb jij het nog niet 
zo slecht. Kijk eens naar die man of vrouw 
in die invalidewagen, en die oude man, of 
vrouw, die nog alleen in de wereld staat. 
Dan heb jij het nog niet zo slecht. En wij 
maar zeuren, dat we niet rond kunnen 

komen. We hebben aan alles tekort. Is dat 
zo?  Laten we blij zijn met wat we hebben.. 
Denk hier eens over na met Kerstmis. Vrede, 
gezelligheid, iets over hebben voor een ander. 
Naastenliefde!!

De redactie van de Kerkkoerier wenst u allen 
een heel fijn Kertfeest en voor 2009 alle 
goeds, vooral gezondheid en liefde.

We zitten weer in de laatste maand van het 
jaar. Voor sommigen onder ons de gezelligste 
van het jaar, maar voor anderen misschien een 
maand die ze het liefst zouden overslaan. Voor 
hen is december een tijd van herinneringen die 
pijn doen, een tijd van opgeklopte commercie 
en van kunstmatig opgewekt doen. Toch kan 
december ook een tijd van bezinning zijn. Drie 
aspecten van opnieuw beginnen vallen als het 
ware in deze maand samen: de dagen die weer 
gaan lengen; vervolgens de komst van God op 
aarde en de overstap naar een nieuw jaar.

Deze drie aspecten zijn niet zomaar bij elkaar 
geraapt, maar in de loop van de geschiedenis 
aan elkaar verbonden, juist en vooral omdat 
ze bij elkaar horen. Het eerst wat ons toevalt, 
is dat nieuwe bijna onzichtbare begin in de 
natuur, de overgang naar lichtere tijden die zo 
belangrijk is voor alles wat leeft, ook voor ons 
mensen die beschikken over allerlei kunstmatige 
bronnen van licht en warmte. Het tweede wat 
ons toevalt, is bijna net zo onzichtbaar ondanks 
alle opgeklopte poespas er om heen: dat kleine 
kind in de kribbe dat ons komt vertellen van 
de liefde van God voor de mensen. Het is dat 
anderen ons op Hem wijzen anders zouden 
we zo over Hem heen kijken. En het derde 
wat ons toevalt is het nieuwe jaar, met nieuwe 
kansen, met nieuwe mogelijkheden om er iets 
van te maken, wat onszelf betreft maar ook 
naar anderen toe. Met wat goede wil kun je in 
deze aspecten het drietal GELOOF, HOOP 
en LIEFDE ontdekken. De hoop die ontstaat 
door het nieuwe leven in de natuur en voor ons; 
het geloof dat ontstaat dankzij het kindje in de 
kribbe dat ons vertelt over Gods onuitputtelijke 
liefde voor ons mensen, en daar niet alleen over 
praat, maar het ook voorleeft tot aan de dood 
op het kruis, en dat ons oproept die liefde ook 
aan elkaar waar te maken, elke dag opnieuw die 
God aan ons geeft.

Als je deze decembermaand zo weet te beleven 
dan kan het niet anders dan een feestmaand 
zijn, en dat niet dankzij het overvloedige eten, 
de cadeautjes of de commercie. Wanneer je 
het zo beleeft, kun je iets proeven van wat zo 
mooi in dat oude advent- en kerstlied wordt 
verwoord “Nu daagt het in het oosten, het licht 
schijnt overal”.

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van d’eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zij die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten-
begroeten ’t morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Dat dit ook aan u mag gebeuren. 
Dat wens ik u van harte toe.

Pastor Joop Reurs, pater Marist

DECEMBER
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DOOPROOSTER JANUARI T/M JUNI 2009
doopdatum tijd en plaats catechese vergaderplaats voorganger
18 januari 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 06 januari pastorie Hulst W. Poppe
25 januari 14.00 uur Kloosterzande
 15.30 uur Boschkapelle 13 januari sacristie Kloosterzande J. Reurs
08 februari 14.00 uur St. Jansteen
 15.30 uur Lamswaarde 3 februari pastorie St. Jansteen Ch. v.d. Walle
15 februari 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 03 februari  pastorie Hulst W. Poppe 
01 maart 14.00 uur Clinge
 15.30 uur Koewacht 17 februari parochiezaal Clinge J. Reurs
15 maart 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 03 maart  pastorie Hulst Ch. v.d. Walle
22 maart 14.00 uur Hengstdijk
 15.30 uur Kloosterzande 10 maart sacristie Kloosterzande W. Poppe
03 mei 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 21 april pastorie Hulst 
17 mei 14.00 uur Kloosterzande
 15.30 uur Stoppeldijk 05 mei sacristie Kloosterzande 
24 mei 14.00 uur Graauw
 15.30 uur St. Jansteen 12 mei pastorie St. Jansteen 
07 juni 14.00 uur Heikant
 15.30 uur Terhole 26 mei pastorie Hulst

VASTGESTELDE  
KERSTVIERINGEN IN 2008 

KERSTAVOND voorganger:
18.30 uur - St. Jansteen (gezinsviering) S. de Koning
19.00 uur - Hulst (gezinsviering) Ch. v.d. Walle
19.30 uur  - Graauw J. Reurs
20.00 uur - Heikant J. v.d. Heijden
21.00 uur - Hengstdijk S. de Koning
20.00 uur - Lamswaarde (met fanfare) W. Poppe

KERSTNACHT
21.00 uur - St. Jansteen W. Brand
21.30 uur - Koewacht Ch. v.d. Walle
22.00 uur - Hulst J. Reurs
22.00 uur - Kloosterzande W. Poppe

EERSTE  KERSTDAG
09.30 uur - Stoppeldijk J. Reurs
09.30 uur - Terhole W. Poppe
11.00 uur - Boschkapelle J. Reurs
10.30 uur - Clinge J. v.d. Heijden
10.30 uur - Hulst Ch. v.d. Walle
10.30 uur - Kloosterzande S. de Koning
10.30 uur - Koewacht W. Brand
10.30 uur - Lamswaarde  eigen werkgroep
11.00 uur - Nieuw-Namen W. Poppe
11.00 uur - St. Jansteen  eigen werkgroep

TWEEDE  KERSTDAG
10.30 uur - Kloosterzande W. Poppe
10.30 uur - Hulst J. Reurs

Vanuit ons Bisdom wordt in 
2009 een reis naar Lourdes 
georganiseerd.
- met de bus: 20 tot 28 mei
- met de trein: 21 tot 28 mei
- met het vliegtuig: 22 tot 27 mei

Heeft u interesse, dan kunt u 
informatie verkrijgen bij:
 Lonneke Allaerts, 
Regiocoördinator Lourdesreizen 
VNB. 
Tel 0114-315309

GAAT U MEE NAAR LOURDES?

ST, SSTT, SSSTTT...,
Stil, Steven niet storen bij de laatste loodjes... Dat lijkt een bij mij passend 
beeld in december 2008. Na een jaar stage in de regio Oost-Zeeuws-
Vlaanderen is het einde daarvan in zicht. In de zomer is het vormselproject 
afgerond. Ik ben nog gestart met de voorbereidingen voor de Vastenaktie 
van 2009, maar draag die werkzaamheden over aan een vrijwilliger. Voor 
een p.i.o., priester-in-opleiding, zoals ik door familieleden wel wordt 
genoemd, is kennismaking met de theorie én de praktijk van de sacramenten 
belangrijk. Vanaf mei wordt er volop getrouwd en kon ik daarom meelopen 
bij de huwelijkscatechese en de voorbereidingsgesprekken die de pastores 
met de huwelijksparen hebben. Het aanwezig kunnen zijn bij het huwelijk 
vind ik dan een prachtige afsluiting. Hoewel op zich geen sacrament zal 
het voorgaan in uitvaarten voor mij te zijner tijd een steeds terugkerende 
activiteit zijn. Naast de theorie op de opleiding Bovendonk volg ik met 
veel interesse diverse avonden van de cursus die de a.s. gebedsleiders voor 
uitvaarten uit onze regio deze maanden van de pastores krijgen. Allerlei 
onderwerpen komen nog eens langs vanuit de praktijk: naast de liturgie de 
betekenis van dood en verrijzenis in ons geloof en de verwijzing daarnaar 
in Schrift en de traditie. Natuurlijk horen daar ook bij de gesprekken met 
de nabestaanden voorafgaand aan een uitvaart. Het doopsel is het eerste 
sacrament dat we als gelovige ontvangen. Dat kan en gaat het hele jaar 
door. De ouderparen die hun kindje willen laten dopen, komen onder 
leiding van de pastor die in de doopviering voorgaat een aantal weken 
tevoren bij elkaar en praten over het waarom, wat en hoe van dit mooie 
sacrament. Naast het heiligende, zuiverende van het dopen zelf, geniet 
ik van de vele symbolen en riten die de doop omgeven: de zegen, de 
naamgeving, het water, de zalving en het licht. Een enthousiasmerende 
start van het leven van een kind, van óns in de palm van Gods hand! 
Stil lijkt het dus toch niet te zijn...  en dat hoefde ook niet op de KBO-
Bezinningsdag van Hengstdijk, Ossenisse, Stoppeldijk en Boschkapelle 
op 22 oktober. Zo’n 150 ‘jonge ouderen’ troffen elkaar een hele dag voor 
gesprek en ontmoeting, met zang en muziek en een viering. We werden 
wel stil rondom de icoon van ‘Maria van Altijddurende Bijstand’, die was 
overgebracht uit de kerk van Boschkapelle. U kent die vast, want Ze hangt 
in steen ook naast vele huisdeuren in de regio. Maria draagt Jezus als jong, 
klein kind op haar arm en kijkt zelf naar ons. Haar blik straalt kracht en 
kalmte uit, maar ik zie ook droefheid en medelijden, mogelijk om wat er 
met Hem zal gebeuren. Ze laat ons stil worden rondom Hem, die geboren 
is, geboren wordt, steeds opnieuw, in onze harten, deze dagen.

Steven de Koning, Stagiair
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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
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Het was een “fijne” avond in Kloosterzande. 
Marinus van den Berg, pastor en 
rouwbegeleider in Rotterdam, gaf een 
lezing in Curamus Woonzorgcentrum te 
Kloosterzande. Marinus kan het je zo fijn 
vertellen. Vandaar het woord “fijne” avond. 
Marinus begon met te zeggen: kom op voor 
jezelf. Hij had een soort landschap getekend, 
landschap van de rouw. Aan de ene kant de 
tijd die nodig is om te rouwen en jezelf weer 
te vinden, aan de andere kant de basis: werk, 
psychologische zaken etc. In het midden een 
hart, verdeeld in vier segmenten: intimiteit, 
arbeid, levensbeschouwing en relaties. 

Waar het in feite om gaat is datgene wat 
je ervaart als er iemand, die je lief is je 
ontvalt. Hoe en waar maakt niet uit. Het 
overkomt je en je moet er wat mee. Als je 
lang treurt om een overledene vind je niet 
altijd begrip. “Het moet maar eens over 
zijn na een bepaalde tijd”. Tijd? Welke tijd? 
Hoe lang? Hoe kort? Voor de een is dat een 
paar maanden, voor een ander jaren. Ook 
gebeurt het vaak dat iemand na een paar 
weken, of maanden de draad weer op kan 
pakken, maar na een jaar merkt dat het 
rouwproces dan pas goed begint. Als je lang 
voor iemand hebt gezorgd, die na maanden 
of misschien na jaren is overleden kun je 
verstrikt raken in je eigen wereldje. Je komt 

in een doolhof terecht. Je dwaalt maar rond. 
Veel te veel tijd. Eenzaamheid, alleenzijn. 
Hoe ga ik er mee om? De mensen vragen je 
“Gaat het?” “Ja, hoor” is het antwoord, maar 
eigenlijk wil je zeggen, nee ik ben in een diep 
gat gevallen en hoe moet ik er nu uit. Wie 
kan me daarbij helpen? Begin bij de basis. 
Opstaan, ontbijt verzorgen, krantje lezen, op 
tijd een bakje koffie en een goede maaltijd 
bereiden. Dat is ook niet eenvoudig, maar 
begin met die regelmaat. Ga voor jezelf na 
met wie je goed over je verlies kunt praten. 
Dat zijn lang niet altijd je familieleden, dat 
kan evengoed een vriend, of vriendin zijn, je 
buurvrouw, een pastor. Word je op je werk 
begrepen? Ook dat is zeer belangrijk. Vaak 
verliest iemand niet alleen zijn partner, maar 
ook nog eens zijn baan. Hij, of zij kan het 
even niet opbrengen zijn werk optimaal te 
doen. Je bent niet zo’n gezellige collega als 
voor het gebeurde. Begrijpelijk toch! Maar 
daar is niet altijd begrip voor. En dan volgen 
er frustraties en wordt de makkelijkste weg 
gekozen. De weg van iemand links laten 
liggen. Je hoort er op een of andere manier 
niet meer bij. Je voelt je alleen en gaat weg, 
of je wordt ontslagen. Ja, ook dat gebeurt. 
Zo werden er veel voorbeelden aangedragen 
over hoe je met verlies omgaat en wat je er 
mee kunt. Het was een goede lezing. De 
avond was goed bezet.

Marinus van den Berg heeft ook veel boeken 
en boekjes geschreven over het omgaan 
met verlies. Ook zijn er van zijn hand veel 
gedichten verschenen. Een ervan heeft hij 
voorgelezen.

Liesbeth Verboven

DE MENSEN DIE GESTORVEN ZIJN

De mensen die zijn gestorven
De mensen van wie ik zoveel heb georven
Zij wonen in mij
Zij zijn nog vaak dichtbij.

Zij lijken soms verdwenen
Zij lijken soms vergeten
Onverwacht spreken ze me aan
Onverwacht inspireren ze mijn gaan.

De mensen die gestorven zijn
Ze huizen nog in mijn zijn
Ze zijn de schatten die niet vergaan
Ze helpen me vruchtbaar voort te gaan.

De mensen die zijn gestorven
De mensen van wie ik zoveel heb georven
Ze verrijken mijn bestaan
Ze voeden mijn hoop in een zinvol 
voortbestaan.

KOM OP VOOR JEZELF

De Provinciale Raad van Kerken in Zeeland heeft 
een herstart gemaakt. Ze hoopt (met hulp van 
velen) van betekenis te zijn voor de oecumene 
in Zeeland. 

Een van de manieren waarop de provinciale 
raad de oecumene in Zeeland wil stimuleren is 
het organiseren van een OECUMENISCHE 
ZEEUWSE KERKENDAG op ZATERDAG 
16 MEI 2009 IN MIDDELBURG. Het gaat 
om een kerkendag zoals de ‘de Raad van Kerken 
in Nederland’ al diverse malen opzette. Een 
feestelijke dag met gezamenlijke vieringen bij 
opening en afsluiting; daar tussen workshops, 
een markt van de mogelijkheden en vindplaatsen 
van hoop (marktkramen met informatie over 
vernieuwende mogelijkheden voor kerken). 
Kortom een opzet die harten wint en inspireert, 
die ons bemoedigt als leden van een kerk, als 
burgers in de samenleving en als mensen die zich 
onderdeel weten van een wereldwijde oecumene. 
Er is al wat geregeld. Van de provincie Zeeland 
mag gratis het Abdijplein gebruikt worden. Daar 
zal de opening en sluiting zijn. Ook zal hier de 
hele dag de markt van de mogelijkheden worden 
gehouden. Er is optie op de Abdijkerken. De 
binnenstad van Middelburg is 16 mei 2009 het 
domein van de kerkendag. In diverse kleinere 
zalen van nabij gelegen kerkgebouwen worden 
workshops en andere activiteiten gehouden.

Graag houden we u op de hoogte van de verdere 

voorbereiding. We hopen natuurlijk dat u de 
datum van de kerkendag nu al gaat reserveren. 
Om de organisatie van de dag in goede banen 
te leiden is de provinciale raad op zoek naar 
mensen die willen meehelpen. Die hulp kan 
op verschillende wijzen gegeven worden. We 
hebben enkele (bevlogen) mensen nodig die de 
voorbereiding van de dag verder ter hand willen 
nemen. Liefst vanuit alle delen van Zeeland en 
vanuit de verschillende kerken. Zij kunnen de 
projectgroep-in-wording ondersteunen. Vanuit 
deze groep wordt het programma van de dag 
ontwikkeld en uitgevoerd. Het gaat om klussen 
die vooral in het nieuwe jaar, tot 16 mei, wat tijd 
zullen vragen. We zoeken ook medewerkers om op 
de kerkendag zelf de zaak te runnen, b.v. mensen 
aan de poort die drukwerk uitdelen, collectanten, 
mensen die de weg wijzen, die sprekers opvangen, 
die geluidsinstallaties verzorgen, enz. enz. Behalve 
op een taakverdelingsavond vooraf vraagt dit 
alleen op de avond van 15 en de grote dag van 
16 mei  inzet. 

Wilt u zich aanmelden voor een van deze 
functies? Meldt u aan bij Martien de Jonge, secr. 
Prov. Raad van Kerken Zeeland, emailadres: 
dejongcol@antenna.nl . Hij zal u ook graag meer 
informatie geven.

Namens de provinciale raad van kerken Zeeland
Geerten Kok (gespreksleider)

OECUMENISCHE KERKENDAG ZEELAND STIL MAAR, 
WACHT MAAR

De winter is gekomen.
De bladeren zijn 
van struiken en bomen.
Het is stil en triest
als er sneeuw ligt 
en het vriest.
Het lijkt alsof ze diep
in gedachten
op betere tijden wachten.

Dan wordt het 
weer lente
en alles is weer mooi.
Ze staan weer in bloei,
hun lentetooi. 
en tonen ons hun 
praal en pracht
Het was dus niet voor niets, 
die lange nacht. 

Adrie de Jonge
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Vanaf maandag 8 december start er een cursus 
van vijf bijeenkomsten voor vrijwilligers uit 
parochiebesturen, parochievergaderingen 
en pastoraatsgroepen die inzichten en 
vaardigheden wil aanreiken over hoe vorm 
te geven aan een geloofsgemeenschap. Deze 
cursus wordt gegeven binnen de eenjarige 
route die eerder dit jaar is gestart, maar 
vrijwilligers die met name interesse hebben 
in dit onderdeel kunnen vanaf 8 december, 
voor vijf bijeenkomsten aansluiten bij de 
cursistengroep. De vijf bijeenkomsten 
kennen globaal de volgende inhoud. 
Bijeenkomst 1 gaat over het spanningsveld 
tussen individuele vrijheid en toch je 
willen binden. Kan dat vorm krijgen in 
een geloofsgemeenschap waarin God ter 
sprake komt? In bijeenkomst 2 wordt er 
kennis gemaakt met gemeenschappen in het 
Nieuwe Testament. Met welke vragen liepen 
die gemeenschappen rond en zijn dat geen 
vragen die we ook vandaag herkennen? In 

bijeenkomst 3 gaat het over hoe je binnen 
een geloofsgemeenschap kunt werken, via 
een cyclus en/of via een project. Welke 
voor- en nadelen heeft dat? Bijeenkomst 
4 en 5 staan in het teken van hoe je als 
geloofsgemeenschap kunt netwerken en het 
besef dat jezelf ook in een netwerk zit. 
Daarnaast wordt er gekeken naar je PR als 
geloofsgemeenschap. 
De eerste twee bijeenkomsten worden 
verzorgd door Jos van Genugten, de andere 
bijeenkomsten door Twan van den Bos. 
Beiden zijn werkzaam binnen de pastorale 
dienstverlening van het bisdom. De data van 
de bijeenkomsten zijn: 8 en 15 december 
2008, 5, 12 en 19 januari 2009. Kosten 
35 euro. Locatie: dekenaal centrum Het 
Markiezaat, Rec. Hellemonsstraat 1 te 
Roosendaal. Aanvang: 19.45 u. Einde: 
uiterlijk 22.00 u. Voor opgave of vragen kan 
men zich melden tot Twan van den Bos, 
tvdbos@bisdombreda.nl

CURSUS BOUWEN AAN VERBANDEN LEZERS VAN DE 
KERKKOERIER

Het is al meer dan 46 jaar geleden dat ik, 
na mijn priesterwijding, vanuit de parochie 
Hulst vertrokken ben naar Burkina Faso. 
Toen waren er nog veel parochies in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen. Dat aantal is sterk 
verminderd. De bisschop heeft me gevraagd 
om een nieuwe parochie te stichten in 
ons bisdom, in de Parochie van Dori. 
Iets over deze ontwikkeling in Dori, dat 
een nieuw bisdom is sinds drie jaar. We 
hebben vijf parochies in ons bisdom. Een 
zesde parochie zou dan nu gesticht moeten 
worden: GORGADJI op 56 kilometer 
van Dori. Dit jaar hebben we zes nieuwe 
priesters gekregen in ons bisdom, maar 
dat zijn allemaal priesters uit andere 
bisdommen.(“Fidei Donum” priesters als 
jullie die term kennen) Ze verbinden zich 
voor drie jaar om in dit bisdom te werken en 
kunnen er later nog drie jaar boven op doen. 
Twee priesters, die hier drie jaar gewerkt 
hebben zijn teruggekeerd naar hun bisdom. 
Tegenwoordig moeten de jonge priesters 
bij de wijding gehoorzaamheid beloven aan 
de bisschop, maar ook dat ze klaar staan 
om naar een ander bisdom gestuurd te 
worden waar men nodig is of waar om hen 
gevraagd wordt. Op 26 oktober hebben we 
(ik schrijf op 21 oktober) de inzegening 
van de kapel in GORGADJI door een 
Canadese bisschop, die toevallig in de buurt 
is. Natuurlijk zullen we hem ook vragen om 
een handje toe te steken om het priesterhuis 
te bouwen. Iedereen kan daar aan meedoen: 
Mijn gironummer is 116 29 16 t.n.v. Willy 
Burm. Langzaamaan gaat de kerk vooruit. 
Ik had nooit gedacht dat ik nog eens 
bouwpastoor zou worden van een nieuwe 
parochie. Ik heb veel gebouwd maar nooit 
een parochie, want buiten het priesterhuis 
zijn er ook andere facetten in een parochie, 
die een parochie kunnen maken van de 
bevolking die er leeft. De bisschop heeft 
me gevraagd omdat de nieuwe parochie 
voor 80% uit dorpen bestaat waar het 
MOORE gesproken wordt. MOORE is de 
taal die ik 44 jaar gesproken heb alvorens 
in Dori benoemd te worden. Momenteel 
hebben we twee groot seminaristen, maar 
die zijn nog enkele jaren onderweg voor 
het priesterschap. In het bisdom zittten we 
nog met zes “witte paters” (missionarissen 
van Afrika) waarvan vier Europeanen van 
boven de 65 en twee jonge Congolezen die 
dus niet opvallen want ze zijn zwart. Ook 
hebben we twee jongelui die stage lopen, 
maar uit andere bisdommen komen. 

Ik wens jullie allemaal een Zalig Kerstfeest 
en Zalig Nieuwjaar 2009.

Willy Burm

Verslag van de meditatiedag 27 september 2008 
in de abdij Roosenberg te Waasmunster in België. 
Georganiseerd door Pastor J.Reurs en Pastor 
N.Polet

Om negen uur ’s morgens 
zijn we met een groep 
mensen vertrokken naar 
abdij Roosenberg. We 
zijn vertrokken vanaf 
het klooster van de 
paters Maristen in Hulst. 
Deze dag van stilte en 
bezinning werd geleid 

door Ton Bun, een pater Marist. Die dag werden 
er vier meditatietechnieken aangereikt. Na elke 
meditatie kon je in de groep reageren hoe je 
de meditatie had ervaren. De eerste christelijke 
meditatie was: Psalm 25. Voor jezelf de zinnen 
intensief lezen, ze daarna voor jezelf herhalen en 
dan op je in laten werken. 

De tweede meditatievorm begon met een 
klankschaal. Al pratend vertelde pater Ton Bun 
hoe we stapsgewijs ons lichaam en geest konden 
ontspannen. In die meditatie kregen we ook de 
volgende vraag: Als je nu voor God zou staan, wat 
zou je dan tegen Hem willen zeggen?

De derde meditatie was een beeldmeditatie.
We kregen de opdracht te kijken naar een 
schilderij ‘de gelijkenis van de verloren zoon’ van 
Rembrandt van Rijn. We kregen de volgende 
vragen die we al kijkend naar het schilderij 
mochten beantwoorden:
• Wat zie je allemaal op dit schilderij?
• Wat doet het schilderij van de verloren zoon 

met jou zelf?
• Wat voor gebed komt er in je op?

De vierde meditatie was tijdens de 
eucharistieviering. De evangelielezing van Mt. 
21,28-32 gaat over een man die twee zonen 
had. Hij vroeg aan de eerste zoon: Mijn zoon ga 
vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader 
– antwoordde deze – maar hij deed het niet. Toen 
ging hij naar de tweede zoon en zei hetzelfde. 
Deze antwoordde: Neen, ik wil niet, maar kreeg 
later spijt en ging toch. Wie van de twee heeft 
nu de wil van mijn vader gedaan? Het was de 
bedoeling deze lezing voor jezelf te overwegen en 
ook op jezelf toe te passen. 

Op deze zon overgoten dag hebben we ook 
verschillende keren in de tuin van de abdij 
gewandeld en gezellig met elkaar gepraat. Aan het 
einde van de dag heeft er ook een eucharistieviering 
plaats gevonden. We nuttigden de lunch die we 
zelf hadden meegebracht samen met de heerlijk 
gemaakte soep, koffie of thee van de zusters van 
de abdij. Na deze fijne meditatieve dag die voor 
herhaling vatbaar is, namen we hartelijk afscheid 
van elkaar. Ook kregen we van pater Ton Bun 
een blad met info mee naar huis. Waarin hij 
o.a. schrijft: bij het mediteren ga je naar de kern 
van het bestaan en naar je eigen kern. Om in 
harmonie te komen met jezelf, met de schepping 
en met God. Om je steeds meer verbonden te 
voelen met wat van blijvende waarde is.

Corrie van den Manacker

VERSLAG VAN DE MEDITATIEDAG
27 SEPTEMBER 2008 
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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.

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.

Zondag 7 december:
Maria-vespers in de Basiliek te Hulst 
om 19.30 uur. In deze vespers zal onze 
bisschop Mgr. J.v.d. Hende voorgaan. Deze 
vesperdienst is de start voor de diocesane 
Lourdesbedevaart in mei 2009.

Woensdag 10 december:
Filmavond: The Nativity Story in de 
Vlaschaard, Nieuwstraat te Koewacht om 
19.30 uur. Aansluitend zal het bisdombeleid 
over toerusting en vorming van het 
vrijwilligerskader gepresenteerd worden 
door  dhr. van den Bos, stafmedewerker van 
de pastorale dienstverlening van het bisdom 
Breda.

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.

Zondag 14 december:
Kerstconcert door het zangkoor Congratia uit 
Terneuzen in de Catharinakerk te Hengstdijk 
om 14.30 uur.

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 15.00 uur. Entree €4.00 
(inclusief programma en 1 consumptie). 
Kaarten verkrijgbaar in de kerk of telefonisch 
onder nummer 671570 of 681552.

Zondag 21 december:
Kerstsamenzang in de Basiliek te Hulst m.m.v. 
de Cantorij, het Dameskoor Hulst en het 
kinderkoor ‘de Walnoten’ om 19.00 uur.

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

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

Zaterdag 27 december:
Eindejaarsconcert met St. David’s Minstrels 
in de prostestantse 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.

Zaterdag 27 december tot en met dinsdag 
30 december:
Tentoonstelling van kerststallen en 
kerstgroepen in de Catharinakerk te 
Hengstdijk van 13.00 uur tot 20.00 uur.

JANUARI 2009
Dinsdag 20 januari:
Oecumenische activiteit in de r.k. pastorie aan 
de Steenstraat te Hulst om 20.00 uur.

Zondag 25 januari:
Oecumenische viering in de protestantse kerk 
te Hulst om 20.00 uur.

Zaterdag 31 januari: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 uur.

FEBRUARI 2009
Woensdag 11 februari:
Circle of life: een manifestatie in de basiliek te 
Hulst waarbij in een drietal bijeenkomsten de 
vormelingen uit de verschillende clusters van 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen zich voorbereiden 
op het vormsel.

Zondag 15 februari:
Plechtige eucharistieviering uit dankbaarheid 
bij het 200 jarig bestaan van de 
Corneliusparochie te Lamswaarde, waarin 
onze bisschop Johannes van den Hende zal 
voorgaan. Tegelijkertijd zal de gerestaureerde 
kerk officieel in gebruik worden genomen. 
Deze viering begint om 10.30 uur.

Dinsdag 24 februari: 
Regionale avond rouwzorg. Lezing door 
mevrouw Lut Celie, therapeute en schrijfster 
over rouw bij kinderen en jongeren in W.Z.C 
Antonius te Kloosterzande. Deze avond staat 
open voor alle belangstellenden en begint 
om 20.00 uur. Het thema van deze avond is: 
‘Help, mijn kind rouwt (niet)!’. 

Zaterdag 28 februari: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 tot 11.30 uur.

MAART 2009
Woensdag 11 maart:
Eerste bezinningsavond in de Veertigdagentijd 
o.l.v. pastor N. Polet en pater J. Reurs in ’t 
Heike te Heikant om 20.00 uur.

Vrijdag 20 maart:
Lijdensvesper in protestantse kerk te Hulst 
om 20.00 uur.

Woensdag 25 maart:
Tweede bezinningsavond in de 
Veertigdagentijd o.l.v. pastor N. Polet 
en pater J. Reurs in WZC Antonius te 
Kloosterzande om 20.00 uur.

Zaterdag 28 maart: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 tot 11.30 uur.

APRIL 2009
Woensdag 1 april:
Derde bezinningsavond in de 
Veertigdagentijd o.l.v. pastor N. Polet en 
pater J. Reurs in de Basiliek te Hulst om 
20.00 uur.

Donderdag 9 april: 
Regionale viering van Witte Donderdag in de 
kerk van de H.Henricus te Clinge om 19.00 
uur.

Vrijdag 10 april:
Regionale viering van Goede Vrijdag in de 
kerk van de H. Cornelius te Lamswaarde om 
19.00 uur.

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



8 - Kerkkoerier

Het begrip beweging geeft goed aan in welke 
fase de RK geloofsgemeenschappen in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen zich bevinden. Niet alleen 
bereiden we ons voor op het feest van Christus’ 
geboorte; we rekenen ook af met 2008 als we 
op 31 december de overgang naar 2009 maken. 
Daarnaast maken we een overgang door van 
rijke naar schrale jaren als ik kijk naar onze 
pastorale beroepskrachten. Tussen 1 oktober 
2008 en 1 april 2009 bereiken drie van de vijf 
leden van ons pastoresteam de leeftijd van 65 
jaar. Alle drie hebben zij de wens geuit om na 
hun pensionering hun pastorale dienstbaarheid 
op een veel lager pitje te willen zetten en dat is 
goed: ook pastores hebben recht op pensioen. 
Op 5 oktober nam diaken Wim Tobé afscheid. 
Hij heeft aangegeven nog een enkele keer bij te 
willen springen om voor te gaan in vieringen, 
maar dat is eerder uitzondering dan regel. Eind 
november viert pastor Noela Polet haar afscheid 
met ons en ook zij heeft met ons afgesproken, 
dat ze wel nog enige taken mbt de rouwzorg, 
catechese en pastorale school blijft vervullen tot 
de zomer van 2009, maar dat zij haar pastorale 
taken afbouwt om zich te richten op eigen studie 
en spirituele verdieping. In april volgend jaar 
zal pater Walter Poppe ook de leeftijd bereiken 
om met emeritaat te gaan. Met hem werken we 
samen toe naar een goede overgang naar zijn 
pensioen en de overdracht van pastorale taken.

Het IPV bestuur en pastoresteam hebben deze 
overgang van pastoraal vette naar schrale jaren 
natuurlijk zien aankomen. Omdat pastores niet 
in overvloed beschikbaar zijn werken we al 
een jaar nauw samen met het bisdom om het 
pastoresteam op sterkte te houden. Het beleid van 
ons Bisdom stelt, dat wij als regio “recht” hebben 
op een team van 4 beroepskrachten : 1 priester, 
1 diaken en 2 pastorale werk(st)ers. Dat recht 
betekent niet automatisch dat nieuwe pastores 
direct beschikbaar zijn, maar het betekent wel, 
dat bestuur en Bisdom er alles aan doen om 
het team weer voltallig te krijgen. Bij eventuele 
benoeming wordt ook rekening gehouden met 
herschikking van taken en taakvelden en hoe deze 

het beste passen bij de wensen en interesses van de 
individuele teamleden. Parallel aan de zoektocht 
naar nieuwe pastores wordt door bestuur en 
pastoresteam ook gewerkt aan een evenwichtige 
verdeling van beschikbare pastorale krachten 
over de vele taken en vieringen binnen de 13 
IPV parochies. Het blijft nodig om catechese te 
geven, diaconale taken en de weekendvieringen 
in te vullen en uitvaarten te verzorgen, maar 
wel met minder beroepskrachten. Hierbij wordt 
in de mate van het mogelijke ook rekening 
gehouden met de bereidheid van emeriti om 
in de weekendvieringen bij te springen. Voor 
vrijwilligers is ook een prominenter rol voorzien. 
Er wordt ondermeer gewerkt aan de opleiding 
van vrijwilligers die kunnen assisteren bij het 
voorgaan bij uitvaarten.

De overgang van 5 naar 4 pastores begin oktober 
en straks de onzekere situatie die ontstaat als 
pastor Polet en pater Poppe met emeritaat 
gaan noopt ons tot weinig populaire stappen, 
zoals het verminderen van de vieringen waarin 
onze beroepskrachten voor kunnen gaan. De 
rekensom is eenvoudig: we hadden jarenlang 15 
reguliere weekendvieringen in de regio met de 5 
pastores. De vrije weekenden werden dankbaar 
gecompenseerd door onze emeriti en door 
plaatselijke liturgiegroepen. 4 Pastores kunnen 
maximaal 12 vieringen verzorgen, waarbij de 
emeriti en de werkgroepen de gaten niet meer 
kunnen vullen. Met 3 pastores..., afijn, u kunt 
zelf de conclusie trekken. Dit krimp-scenario laat 
zien hoe moeilijk het wordt om de eindjes aan 
elkaar te knopen en in alle parochies wekelijks 
een kwalitatief goede viering te houden.

In nauw overleg met de leden van de vereniging 
is de overgang naar een kleiner pastoresteam 
voorbereid. In de algemene ledenvergaderingen 
van 2008 is gesproken over criteria voor 
een zo eerlijk mogelijke verdeling van onze 
beroepskrachten en welwillende emeriti over 
de regionale vieringen. Hierbij is o.m. rekening 
gehouden met het aantal parochianen per cluster, 
het kerkbezoek in de verschillende parochies en 

de bereidheid van plaatselijke liturgiegroepen 
om in één of meerdere vieringen per maand 
een kwaliteits-viering te kunnen en willen 
verzorgen. Uiteindelijk is er op basis van de 
wensen, verlangens en mogelijkheden van de 
verschillende parochies een vieringenschema uit 
de bus gekomen waarmee we het laatste kwartaal 
van 2008 zijn ingegaan.

Het bestuur en het pastoresteam hebben een 
nieuw en kariger rooster moeten vaststellen, 
omdat het onmogelijk bleek alternatieven te 
vinden en uit te werken om het oude schema 
overeind te houden. Er moesten vieringen komen 
te vervallen en dat doet pijn, heel veel pijn. Met 
het oog op eventueel uitstel van aanwas van het 
team dienen we er rekening mee te houden, dat 
we het volgend kwartaal een nog kariger rooster 
zullen moeten presenteren . . . We vragen hiervoor 
uw begrip. Ondertussen wordt er hard gewerkt 
aan de opdracht van onze bisschop, om onze 
regio tot een sterk samenwerkingsverband van 
13 parochiegemeenschappen te maken. Elders in 
de Kerkkoerier leest u meer over de vorderingen, 
die onze projectgroep maakt. Het IPV bestuur 
ondersteunt het werk van de projectgroep van 
harte en ziet uit naar de resultaten van hun 
inventarisatie van meningen en ideeën in de 
verschillende clusters. Verder is de financiële 
onderbouwing van de IPV voor 2009 weer 
goedgekeurd door de ledenvergadering. Elders 
in de Kerkkoerier staat een samenvatting van de 
begroting afgedrukt.

De Kerst staat weer gemarkeerd op onze 
kalenders. Een periode met vrije dagen en 
gezelligheid binnen de gezinnen of met familie 
en vrienden. Door de adventsperiode bereiden 
we ons voor op de komst van het licht van de 
wereld. In de Kerstnacht krijgt dat zijn bekroning 
als we de geboorte van Jezus gedenken. Het IPV 
bestuur wenst u vreugdevolle kerstdagen en een 
zegenrijk 2009 toe.

Jaap Klok, 
penningmeester en wnd secretaris IPV OZVl

REGIO IN BEWEGING

PLANNINGEN EHC 2009 VAN DE DEELNEMENDE PAROCHIES:
 Catechese Catechese Kennismakingsviering Eerste H. Communie Nakomviering
 Door Chantal van de Walle  Door Chantal  Aanvangstijd: 10.30 uur
 Aanvangstijd: 19.30 uur  

Kloosterzande 13 januari 15 maart 21 mei 20 juni
Stoppeldijk/B’kapelle 29 januari 22 maart 10 mei 
St. Jansteen 19 februari 28 maart  17 mei 30 mei 
  samen met Heikant  samen met Heikant
Heikant 19 februari  19 april 
Koewacht 29 maart 24 mei 21 juni
Clinge 9 februari 4 april  21 juni
  samen met Graauw
Graauw 9 februari  14 juni 12 juli 
    samen met Clinge
Hulst 20 + 22 januari 17 mei 7 juni 5 juli
Hengstdijk 29 januari 16 mei 5 juli
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Naar aanleiding van het feit dat de Paters 
Maristen op 1 december 2008, 10 jaar in het 
gebouw aan de Zandstraat nr. 10 te Hulst 
wonen, werd besloten de deuren voor het 
publiek open te zetten. Ieder in deze regio 
weet dat voorheen de St. Clemens (M)ULO 
en later de MAVO was gehuisvest in het 
gebouw. De Maristen hebben na een grondige 
verbouwing het gebouw van binnen een 
heel ander uiterlijk gegeven.  Mensen uit de 
omgeving hebben (hadden) geen idee wat er nu 
precies van geworden was, velen hebben jaren 
les gegeven in het gebouw, zijn er naar school 
geweest, kortom de gedachte leefde dat er wel 
belangstelling was voor een “open huis”.

In de week van 13 tot en met 19 oktober was 
het Missieweek en in het weekend van 18 en 
19 oktober kreeg het missiewerk aandacht. 
Het leek een goed idee deze gelegenheid aan te 
grijpen om te laten zien dat Maristen niet alleen 

in parochies werkzaam zijn, maar dat er, zij het 
een kleine groep, ook nog in missiegebieden 
wordt gewerkt. Op de tentoonstelling die 
werd gehouden waren allerlei voorwerpen uit 
het missiegebied van de Salomonseilanden 
te zien, fotoalbums lagen ter inzage, er werd 
een presentatie gehouden over het werken op 
de eilanden en twee oud-missionarissen pater 
Jan Volkers en pater Jan Giesselink waren 
aanwezig om uitleg te geven. De Maristen uit 
Nederland werken, en hebben gewerkt, in de 
Salomonseilanden en in de omgeving van Papua 
Nieuw-Guinea. Momenteel loopt er een project 
dat wordt geleid door br. Joris van de Zant, 
een broeder Marist, in de Salomonseilanden, 
voor het bouwen van een trainingscentrum 
voor gehandicapte jongeren en dan vooral 
bedoeld voor dove kinderen. Broeder Joris 
is met het bouwen van trainingscentra al 
succesvol geweest in de Salomonseilanden en 
wil zich nog een keer inzetten voor deze, vaak 
vergeten, groep jongeren. Over dit project 
was een presentatie te zien, waarin br. Joris 
uitleg geeft over het project. De jongeren 
krijgen er les in lezen en schrijven, jongens 
zullen worden geschoold in technische vakken, 
u moet dan denken aan timmeren, leren 
boten bouwen, landbouwonderwijs. Meisjes 
worden onderwezen in het maken van kleding, 
ziekenverzorging, koken ed. Dit project werd 
tijdens de tentoonstelling onder de aandacht 
gebracht, want er is geld nodig om dit centrum 
te kunnen bouwen. De lokale overheid ziet nog 
niet veel in het onderwijzen van gehandicapten. 
Br. Joris is helemaal afhankelijk van wat hij 
ontvangt uit giften van kerken, stichtingen en 
particulieren.

De Maristen hebben br. Joris een startkapitaal 
gegeven, zodat een begin kan worden 
gemaakt met de bouw van huisvesting voor 
de stafmedewerkers. Bedoeling is dat er nog 
leslokalen, studentenhuizen, een eetzaal en 
dergelijke worden gebouwd. Met andere 
woorden: er is nog veel geld nodig en elke gift 
is van harte welkom. De tentoonstelling was 
een groot succes. In het weekend hebben we 
ruim vierhonderd mensen mogen begroeten, 
de sfeer was heel warm en de belangstelling 
groot. Tijdens de tentoonstelling hebben we 
geld opgehaald voor het project van br. Joris, 
de opbrengst was €800,=!! Dank aan ieder, uw 
bijdrage komt op een heel goede plek terecht. 
Indien er belangstelling is, willen we jullie 
op de hoogte houden van de ontwikkeling 
van het project. Mochten mensen nog nadere 
informatie willen, dan kunnen zij terecht 
bij mw. L. Cornelis, administrateur bij de 
Paters Maristen, tel. 0114-373109. Giften 
zijn uiteraard ook van harte welkom en deze 
kunnen worden gestort op rekeningnummer 
1578.01.039 t.n.v. Ned. Provincie Paters 
Maristen o.v.v. gift project br. Joris.

TENTOONSTELLING PATERS MARISTEN 18 EN 19 OKTOBER

IPV BEGROTING 2009
Het is een goed gebruik om de inwoners van de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen enig inzicht te geven in de financiële handel en wandel van 
de Interparochiële Vereniging. In onderstaand schema is de begroting voor 2009 weergegeven. Ter referentie zijn de begroting van het huidige 
boekjaar (2008), alsmede de resultaten van het vorig boekjaar (2007) afgedrukt.

LASTEN begroting 2009 begroting 2008 resultaat 2007
Persoonskosten 237.500 255.000 245.852
Kosten onroerend goed: 1.000 1.000 1.000
Kosten eredienst 2.000 2.000 1.500
Kosten pastoraal 20.000 15.500 15.136
Verplichte en vrijwillige bijdragen 500 500 0
Beheerskosten 15.000 16.000 15.763
Voordelig saldo 0 0 48.913
  276.000 290.000 328.165

BATEN begroting 2009 begroting 2008 resultaat 2007
Bijdrage parochies & instellingen 265.000 283.000 298.438
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 1.000 1.000 1.278
Functionele inkomsten 10.000 6.000 28.449
  276.000 290.000 328.165

Ruim 85% van de begroting is 
gereserveerd voor salariskosten 
van de pastores en secretariële 
medewerker. Door het vertrek 
van pastor Tobé nemen de 
persoonskosten enigszins af. 
Echter om onze pastores zo 
effectief mogelijk de pastorale 
taken te laten uitvoeren, wordt 
overwogen onze secretariële 
ondersteuning uit te breiden en 
daarvoor is weer budget nodig. 
De kosten pastoraal zijn bedoeld 
om de KerkKoerier en om de 
regionale viering van het Vormsel 

te bekostigen. Beheerskosten omvatten huur, porto, telefoon en representatie. De parochies dragen maandelijks een hoeveelheid geld af, 
zodat we de begroting rond krijgen. De parochies op hun beurt zijn afhankelijk van hun parochianen, die door hun bijdragen de plaatselijke 
gemeenschap financieel steunen. Om die reden wordt het komende jaar uw bijdrage aan de Aktie Kerkbalans weer van harte aanbevolen. 

Jaap Klok, penningmeester IPV OZVl
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Begin september was u 25 jaar werkzaam in 
het pastoraat. Eerst als pastoraal werker, later 
ook als diaken. Een groot gedeelte daarvan 
heeft u doorgebracht bij ons in Oost Zeeuws-
Vlaanderen. Het is een bijzondere mijlpaal, die 
we niet ongemerkt voorbij mogen laten gaan. 
De IPV heeft u inmiddels al gefeliciteerd en 
wij als redactie willen u graag een keer voor het 
voetlicht plaatsen. 

U bent werkzaam in het pastoraat. Dat is een 
taak die op veel manieren in te vullen is. Wat is 
uw drijfkracht in het werk?
Op 1 september 1983 ben ik als pastoraal 
werker door de Bisschop aangesteld voor 
de parochie H. Willibrordus te Hulst. Na 
jaren in die functie te hebben gewerkt, in 
Hulst, later in Zundert/Klein-Zundert en 
vervolgens in kring Noord heb ik gekozen 
voor het ambt van diaken. Elf jaar geleden 
ben ik in de kerk van de H. Martinus te 
Kloosterzande gewijd. Nu ben ik geestelijk 
verzorger bij de stichting Curamus. Dat 
doe ik vanuit mijn diaken zijn, binnen de 
Katholieke Kerk, met instemming van de 
bisschop. Mijn drijfkracht is: de mensen 
voor wie ik pastor mag zijn. Als ik zie hoe 
veel kracht die mensen hebben, vaak onder 
moeilijke, verdrietige omstandigheden, dan 
motiveert dat mij om vanuit het christelijke 
geloof een stukje met hen op weg te kunnen 
gaan. Daarbij is het geloof van mensen en 
mijn geloof, gevoed door het evangelie, 
een belangrijke waarde. Je ziet wat geloven 
doet met mensen, hoe bijbelse verhalen in 
het doen en laten van mensen om ons heen 
werkelijkheid worden. In hun manier van 
leven, beleef je naastenliefde. Zulke mensen 
zijn voor mij het bewijs dat God bestaat. 

De weg naar het pastoraat begon eigenlijk 
al in mijn jeugd. Je begint als misdienaar, 
later word je lector en vervolgens word 
je gevraagd ook kosterswerkzaamheden te 
verrichten. Van het een komt het ander; 
onze vrijwillig(st)ers weten daar alles van. 
Alles wat je doet is verweven met het 
kerkgebeuren. Toen het moment kwam dat 
ik een studiekeuze moest gaan maken met 
het oog op het werk wat ik later zou willen 
gaan doen, dacht ik: “Waarom zou ik niet 
in de kerk kunnen blijven werken!?” Vanuit 
Oosterhout, de plaats waar ik geboren en 
getogen ben, ging ik theologie  studeren 
in Tilburg. Eigenlijk wist ik al vanaf het 
begin dat ik in het parochiepastoraat wilde 
gaan werken. Dat was niet voor al mijn 
medestudenten zo. Anderen vonden hun weg 
b.v. in het onderwijs, het maatschappelijk 
werk of in bedrijven bij personeelszaken. 
Met theologie kun je veel kanten uit.

Pastoraat kan op verschillende manieren vorm 
krijgen. In de loop der jaren heeft u daar 
ervaringen in opgedaan. Kunt u daar eens wat 

over vertellen? Wat waren impulsen om van 
werksituatie te veranderen?
Het parochiewerk is zeer gevarieerd. Je hebt 
als pastor contacten met jong en oud. Toen 
ik in Hulst begon, ging ik elke week naar de 
katholieke basisscholen om les te geven. Dat 
kon toen nog; vandaag de dag is dat met de 
huidige bezetting in zo’n groot gebied niet 
meer haalbaar. 
Er was toen al veel aandacht voor jongeren. 
Dat gebeurde met pater Reurs, die toen 
jongerenpastor was voor heel de regio. Het 
was ook de tijd van een groeiende aandacht 
voor diakonie, o.a. via de werkgroepen Kerk 
en Samenleving. 
Vanuit Hulst ben ik met mijn gezin een 
kleine vier jaar in Klein-Zundert gaan wonen 
en werken. Daarna zijn we teruggekomen 
naar Oost-Zeeuws-Vlaanderen en ben 
ik gaan werken in kring Noord, samen 
met pater ter Braak. In die jaren was het 
gebruikelijk om regelmatig van werkplek te 
veranderen en nieuwe ervaringen op te doen. 
Maar  al die tijd bleef ik werkzaam in het 
parochiepastoraat. 
Een ingrijpende verandering was de keuze 
voor het instellingenpastoraat. Die kreeg 
vorm toen ik de overstap maakte naar De 
Blaauwe Hoeve (Curamus). In de regio was 
in de loop der jaren veel veranderd. We 
kenden vele wisselingen in het pastoresteam 
en op een gegeven moment was ik eigenlijk 
de enige nog die een stukje voorgeschiedenis 
in de streek had. Zo kwam ik vanzelf meer 
op de stoel terecht van teamleider en kreeg 
ik heel veel werk van organisatorische aard. 
Daar ben ik eigenlijk het type niet voor. Ik 
probeer wat dat betreft soms toch teveel 
om het iedereen naar de zin te maken en in 
zo’n grote regio moet je ook keuzes durven 
maken, knopen durven doorhakken, ook 
al weet je dat niet iedereen daar blij mee 

zal zijn. Ik werd steeds ongelukkiger achter 
mijn bureau en voelde dat ik in het pastoraat 
dichter bij de mensen wilde staan, samen met 
mensen belangrijke levensmomenten vanuit 
hun geloof wilde delen. Ik solliciteerde naar 
de vacature voor geestelijk verzorger. Zo 
kwam ik als diaken in dienst van Curamus, 
Dit alles in overleg met de bisschop, want 
ik heb hem immers bij mijn diakenwijding 
gehoorzaamheid beloofd.  Als puntje bij 
paaltje komt beslist hij over mijn werkplek. 

Hoe zou u uw huidige werk willen noemen? 
Ouderenpastoraat? 
Uiteraard zijn onze bewoners/cliënten vaak 
ouderen. Maar toch heb ik niet alleen 
te maken met oudere mensen. Eigenlijk 
ontmoet ik mensen van alle leeftijden: in de 
kring van familie en vrienden van bewoners 
en bij de vele collega’s binnen Curamus. 
Binnen onze organisatie hechten we veel 
waarde aan wat we noemen ‘multidisciplinair 
werken’. Dat betekent dat iedereen binnen 
Curamus een wezenlijke bijdrage levert aan 
het welzijn van onze bewoners. We werken 
goed samen, we weten dat we elkaar prima 
kunnen aanvullen. De functie geestelijk 
verzorger is voor ons breder dan pastor. 
Als mensen bij ons komen wonen, of voor 
revalidatie dan krijgen zij altijd te maken 
met allerlei levens- en zingevingsvragen. 
Dat staat los van het feit of ze wel of niet 
(christelijk) gelovig zijn. Binnen de dienst 
geestelijke zorg willen wij rond die vragen 
er zijn voor de mensen. Het antwoord op de 
vragen die op hen afkomen kunnen ze alleen 
zelf geven, maar wij kunnen hen wel helpen 
door goed te luisteren en met hen hun 
gevoelens en gedachten te verkennen en te 
ordenen. En, nogmaals, dat willen wij doen 
samen met en voor alle bewoners, ongeacht 
hun religieuze achtergrond.

INTERVIEW MET PASTOR VAN GELOOF
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Stichting Curamus bestrijkt toch het hele gebied 
hier in Oost Zeeuws Vlaanderen?
Ja, we hebben binnen de stichting diverse 
locaties: De Blaauwe Hoeve te Hulst, De 
Lange Akkers te Koewacht, wzc Antonius te 
Kloosterzande. Maar er zijn of komen nog 
meer locaties in de streek. Zo hebben we in 
de binnenstad van Hulst al De Korenmarkt  
en komt er als het goed is ook een locatie in 
St. Jansteen. Je zou kunnen zeggen dat we 
met de dienst geestelijke zorg van Curamus 
als het ware een eigen parochie vormen in 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 

Uw werk in Curamus doet u niet alleen. Er zijn 
nog meer beroepskrachten en ook vrijwilligers. 
Is er een gericht samenwerkingsverband?
Ik werk samen met mevrouw Henny Ferket-
de Koning als pastoraal werkster en de heer 
Jo de Bruijn als ondersteunend medewerker.  
Daarnaast hebben we alle hulp van de 
eerwaarde heer I. De Kesel, een Belgische 
priester. En in wzc Antonius staat ook 
emeritus-pastoor Verster altijd klaar om een 
helpende hand toe te steken. Zowel in Hulst, 
Kloosterzande als Koewacht hebben we ook 
een flinke groep trouwe vrijwillig(st)ers, 
vooral rond liturgie. Met elkaar willen 
we graag aan onze bewoners/cliënten de 
mogelijkheid geven om hun geloof te vieren. 
Zoals in de parochies zo is het ook binnen 
Curamus: we kunnen de vrijwillig(st)ers 
niet missen en zijn blij dat ze met ons willen 
samenwerken. In Kloosterzande en Hulst 
beschikken we over een mooie kapel. In 
Koewacht is er elke week een viering in het 
restaurant. 

Wat is eigen aan uw manier van werken en 
omgaan met mensen?
Dat is eigenlijk iets wat je aan de mensen 
zou moeten vragen en niet aan mij! Ieder 
mens is zoals hij/zij is en gaat vandaar uit 
ook met andere mensen om. Ik houd vooral 
van eenvoud. “Doe maar gewoon”, dat past 
het beste bij mij. Liefst niet te moeilijk of te 
hoogdravend. Uiteindelijk zijn we allemaal 
maar gewoon mensen die elkaar hard nodig 
hebben en altijd van elkaar kunnen leren. 

Voor mij is het een uitdaging me telkens 
weer in te leven in die ander. Iedere mens  
gaat immers op zijn eigen manier om met 
allerlei levensvragen. Het is belangrijk  om 
dat aan te kunnen voelen en waar mogelijk 
mensen te helpen om een beter zicht te 
krijgen op de manier waarop zij dat doen. 
In de laatste fase van het leven mag ik als 
geestelijk verzorger mensen nabij zijn. In 
korte tijd bouw je dan een vertrouwensband 
op met de zieke, maar ook met de naasten. 
Ik voel me dan altijd heel klein en ben 
telkens weer uiterst dankbaar dat ik op zulke 
momenten zo dicht bij mensen mag komen. 
Eigenlijk ben je toch een ‘vreemde’, een 
’indringer’ op een heel intiem en ingrijpend 
moment van het leven. Elke keer weer ben 
ik getroffen door het feit dat mensen je 
aanwezigheid op prijs stellen, waarderen, 
toelaten.

Wij vinden het jammer dat we u niet meer in 
de parochies zien, zoals vroeger. Toch staat uw 
werk er niet helemaal los van? 
Ik voel me nog altijd erg betrokken bij de 
regio. Je mag niet vergeten dat ik uiteindelijk 
in alle parochies van de regio heb gewerkt. En 
met name de parochie Hulst en de parochies 
in kring Noord ken ik heel goed. In de jaren 
voordat ik naar Curamus ging heb ik ook 
de andere parochies leren kennen en heb 
me daar altijd erg welkom geweten. Maar je 
kunt niet alles: meedraaien in de parochies 
en volledig inzetbaar zijn in Curamus. Dat 
heb ik wel even geprobeerd, maar toen 
ben ik mezelf flink tegengekomen. Met 
een ernstige burn-out ben ik bijna een jaar 
thuis geweest. Nu ben ik gelukkig weer aan 
het werk, maar voorzichtigheid is geboden.  
De problemen in de regio zijn structureel.  
Die zullen door mijn eventuele bijdrage 
niet worden opgelost. De verhouding met 
het pastoresteam is goed. We weten dat we 
op elkaar een beroep kunnen doen als het 
nodig is. Het lijkt me dat de regio nu, met 
‘n beperkt aantal pastores, eerst zelf een weg 
moet vinden. Als die weg uitgestippeld is, 
kan altijd besproken worden in hoeverre mijn 
inbreng eventueel wenselijk en waardevol is. 

Ook binnen Curamus is de betrokkenheid 
met de parochies sterk; de meeste van onze 
bewoners komen immers uit de parochies 
en veel familieleden van hen wonen daar . 
Nee, je kunt Curamus niet los zien van de 
regio. Volgens mij staan de dienst geestelijke 
zorg van Curamus en I.P.V./pastoresteam 
gezamenlijk voor de opdracht om aan de 
mensen in de regio een zo goed mogelijk 
pastoraal aanbod te doen. We zijn geen 
eilandjes. Samenwerken met behoud van een 
stuk eigenheid lijkt mij belangrijk. 

De Blaauwe Hoeve, wzc Antonius en De 
Lange Akkers geven ook een apart blad uit. 
Graag zouden we zien dat u af en toe ook 
kopij aanlevert voor Kerkkoerier. Het schept 
verbondenheid naar onze parochianen toe. Het 
kan gaan over zorg in het algemeen of over een 
onderwerp dat op een bepaald moment actueel 
is. De  redactie van Kerkkoerier ziet met 
belangstelling uw bijdrage tegemoet.
Inderdaad, daar heb ik ook wel eens aan 
gedacht. De bereidheid van onze kant is er 
zeker. Overigens kan het ook andersom. In 
onze ‘Huiskrant’ kunnen ook stukjes uit de 
regio worden opgenomen. Onze bewoners 
zijn zeker geïnteresseerd in artikelen over 
ontwikkelingen in de regio, het afscheid van 
een pastor, de komst van een nieuwe pastor 
of ontwikkelingen als het voorgaan door 
leken in uitvaarten. 

Pastor van Geloof wilt u nog iets toe voegen aan 
dit interview?
Dit is voor mij een mooie gelegenheid om 
alle mensen eens extra te bedanken voor de 
altijd goede en plezierige contacten die ik in 
de regio mag hebben. Ik vind het heel fijn 
om in deze regio pastor te mogen zijn. Ik 
hoop dat dit nog vele jaren zo mag blijven. 

Dank je voor uw medewerking aan dit 
interview. Hierdoor kwam u weer een beetje 
dichter bij de parochianen, die trouw de 
Kerkkoerier lezen. Dank voor de zorg die u 
dagelijks aan mensen geeft.

Josephine Hamelinck
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NEr zijn heel veel mensen, schijnt het, in onze 
dagen die geneigd zijn om tijd te besteden aan 
wat wij vroeger  bezinning noemden. 
Al enige tijd geleden heeft men in Azië 
ontdekt, dat men kan mediteren ongeacht 
welk geloof men wel of niet aanhangt. De 
bedevaart naar Oosterse goeroes mag dan 
wel wat afgenomen zijn, maar je kunt het 
nu ook in eigen land leren of proberen. Is 
meditatie, contemplatie of hoe je het ook 
wil noemen, dan iets nieuws? Natuurlijk 
niet. In het westen waren er al mensen die 
zich uit het openbare leven terugtrokken om 
een contemplatief leven te leiden. Vanaf de 
eerste eeuwen zijn er mensen die, ver van het 
drukke leven, in afzondering en stilte, God 

zoeken. De opgedane ervaringen van dit 
kluizenaarsleven werden verder ontwikkeld 
in de vele middeleeuwse kloosters door 
vrouwen en mannen. Nog steeds zijn er te 
midden van onze drukke wereld oorden van 
stilte en rust, waar meditatie en contemplatie 
mogelijk zijn. Maar voor bepaalde mensen 
is dat soort teruggetrokken leven niet wat ze 
zoeken. Zij willen mediteren zonder God. 
Omdat ze niet in God kunnen of willen 
geloven. Maar de vraag is: kun je wel echt 
mediteren zonder God. In de stilte, van 
buiten en van binnen, ontmoet je toch 
iemand of iets? Het risico is, dat je alleen 
met jezelf bezig bent of dat je alleen leegte 
overhoudt. 

Mensen hebben behoefte om in stilte na 
te denken over dingen die de stoffelijke 
zaken te boven gaan, maar dan niet als 
intellectuele bezigheid. Is het een soort 
dromen, een zoeken naar geestelijke rust, 
of is het wat Augustinus eens zei:”mijn hart 
zoekt rust”?. Die rust vindt het bij God. 
Waar is dan die God? Die God is in ons 
hart. Echt mediteren is God zoeken, die 
veel dichter bij ons is dan we denken. Soms 
hebben we een steuntje nodig: b.v. iets uit 
het evangelie. 

W.F. van Olffen.

SPIRITUEEL
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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 0115-649801

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
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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!
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Zoals ieder kalenderjaar wordt er in 
januari een beroep op u allen gedaan om 
de Aktie Kerkbalans te steunen. Het is 
traditie om direct, na de voor iedereen 
dure decembermaand, aan te kloppen 
voor een kerkbijdrage. Kerken, parochies 
en geloofsgemeenschappen zijn voor hun 
inkomsten afhankelijk van haar leden en 
de hoogte van de toezegging wordt jaarlijks 
aan het begin van het jaar met elkaar 
overeengekomen.

Jaarlijkse Kerkbalansaktie 
In januari 2009 houden de gezamenlijke 
kerken van Nederland de Aktie Kerkbalans 
onder het motto: ‘Een kerk is van blijvende 
waarde.’ Ook onze 13 RK parochies 
kunnen het geld niet missen om een vitaal 
parochieleven waar te maken. Het is eigenlijk 
net als bij u thuis : er is geld nodig voor het 
huishoudboekje en de uitgaven en inkomsten 
moeten in balans zijn. 

Waar draait het in onze parochies om? 
Heel voornaam is, dat we er voor zorgen 
dat de plaatselijke gemeenschappen levendig 
blijven. Daarnaast moeten er geldmiddelen 
beschikbaar zijn om onze pastores van een 
salaris te voorzien. Op de derde plaats komt 
het kerkgebouw, de plaats waar we graag 
warm en droog zitten om liturgie te vieren.

Concreter is het wellicht als we voorbeelden 

noemen. Denkt u eens aan de catechese en de 
voorbereidingen van het viering van Doop, 
Eerste Communie, Vormsel en Huwelijk en 
aan alles wat er nodig is om die vieringen 
te houden, de aankleding en onderhoud 
van de kerkgebouwen, het opleiden van 
vrijwilligers, die naar de toekomst toe een 
steeds grotere verantwoordelijkheid zullen 
gaan dragen in pastoraat, catechese en 
diaconaat. Wat dacht u van de vrijwilligers, 
die het ziekenbezoek in het Ziekenhuis De 
Honte verzorgen en ook aan de mannen en 
vrouwen die momenteel worden opgeleid 
om voor te gaan bij uitvaarten. 

Verder zijn er initiatieven rond jeugd met 
vieringen voor kleuters en peuters of voor 
het gezin. Op sommige plaatsen hebben we 
tienergroepen of een kinder- of jongerenkoor. 
Ook de volwassenen-koren maken kosten. 
Denk ook aan de zorg voor de wekelijkse 
vieringen op zaterdag en zondag en aan al 
datgene wat er komt kijken wanneer we het 
afscheid vieren van een parochiaan.

Een levendige gemeenschap kost gewoon 
geld. En als we het belangrijk vinden dat de 
parochie fit blijft, dan moeten we daar iets 
voor over hebben. Ook de kerk moet daarom 
een beetje zakelijk zijn. Veel wordt tegen een 
minimum aan kosten en dankzij de inzet 
van vrijwillig(st)ers gedaan. Wanneer door 
ieder huishouden van jong tot oud voor 

zo’n €100,- per jaar wordt deelgenomen 
aan de Aktie Kerkbalans, dan hebben we 
een gezonde financiële basis voor iedere 
geloofsgemeenschap. Door iets te sparen 
kunnen op termijn ook wat uitgaven als 
kerkreparaties worden bekostigd.

Kortom: er is geld nodig. Daarmee houden 
we onze kerk van mensen overeind. ‘Een 
kerk is van blijvende waarde. Daar geef je 
voor.’ Laat uw parochie niet in de kou staan: 
Steun de Aktie Kerkbalans.

Jaap Klok, penningmeester IPV OZVl

AKTIE KERKBALANS 2009

‘Eén in Gods hand’ - 
dat is het thema van 
de Week van gebed 
voor de eenheid van 
de christenen in 
2009. De Raad van 
Kerken stelt als elk 
jaar een Nederlandse 

vertaling en bewerking van het materiaal 
voor deze gebedsweek ter beschikking. De 
gebedsweek 2009 vindt plaats in de week 
van 18 – 25  januari.

Het materiaal voor de Week van gebed komt 
dit jaar uit Korea. Het land is in tweeën 
gesneden sinds 1953. ”Het is spannend 
om met Koreaanse bril naar het thema van 
de eenheid te kijken. Want er zijn weinig 
landen waar vragen van gescheidenheid en 
eenheid zo pregnant een rol spelen als op 
dit schiereiland”, aldus ds. Klaas van der 
Kamp, algemeen secretaris van de Raad van 
Kerken. “Als christenen hopen en wachten 
we op de dag dat God de verdeelde partijen 
samenbrengt”, zeggen de Koreanen in een 
toelichting op het materiaal. De Week van 
gebed voor de eenheid wordt ondersteund 
met een verscheidenheid aan materiaal. In 

de brochure is een orde van dienst voor 
een oecumenische viering opgenomen, plus 
meditaties en gebeden voor de acht dagen 
van de gebedsweek. Ook bevat het boekje 
een informatieve tekst over Korea. Een 
aantal van deze boekjes worden ook in onze 
kerk(en) beschikbaar gesteld.

Evenals vorig jaar hebben de Raad van 
Kerken en de Evangelische Alliantie de data 
voor de Gebedsweek op elkaar afgestemd. 
Voor het eerst is dit jaar ook gekozen voor 
een gezamenlijk thema.

Plaatselijke activiteiten
Ook in onze regio OZVL. willen we als 
kerken aandacht schenken aan deze week 
van gebed voor de eenheid der christenen. 
Zo zal er een oecumenische gespreksavond 
worden gehouden op dinsdag 20 jan. 
’09 over het thema ‘Éen in Gods hand’. 
Ook zal daar voluit aandacht zijn voor 
de huidige oecumenische situatie waarin 
we als kerken landelijk en plaatselijk ons 
thans bevinden. Deze avond vangt aan om 
20.00 uur, locatie: Pastorie Steenstraat 22 
te Hulst en zal worden afgesloten met een 
meditatief moment. Voorts zal er op zo. 25 

jan. ter afsluiting van deze gebedsweek een 
oecumenische dienst worden gehouden in 
de Hof te Zande Kerk te Kloosterzande. 
Hoewel op dit moment nog niet bekend is 
of er – wegens de geringere bezettingsgraad 
van rk. pastores - een rk. pastor samen met 
ds. Overduin daarin voor zullen gaan, zijn 
in deze dienst ook rk. partners van prot. 
gemeenteleden naast andere belangstellenden 
van harte welkom. De dienst vangt aan om 
10.00 uur. De leden van het oecumenisch 
overlegorgaan van de rk. parochies alhier en 
de prot. gemeente Oosthoek heten u van 
harte welkom als betrokken medegelovigen 
in deze week van de eenheid. 

Informatie kunt u bekomen bij ds. Overduin 
en zr. Polet, die tot 1 december ook deel 
uitmaakt(e) van dit overlegplatform. Vanaf 
deze plaats willen wij haar van harte bedanken 
voor alle inzet die zij de afgelopen jaren heeft 
betoond voor het goede werk binnen de 
oecumenische contacten, ten behoeve van 
de kerkgemeenschappen. Wij hopen dat er 
binnen afzienbare tijd een opvolger voor 
haar zal gevonden worden.

TOELICHTING BIJ GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID 
DER CHRISTENEN JANUARI 2009
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VOOR DE JEUGD

KERSTVERHAAL

Klop, klop, klinkt het op de staldeur. “Wie is daar”, roept 
Jozef. “Wij zijn herders. Is hier een kindje geboren dat 
Jezus heet?” Ja, dat klopt” antwoordt Jozef “Komen jullie 
op kraamvisite?” “Graag” zegt de herder, “we hebben 
alleen geen cadeautjes bij ons.” “Geeft niets hoor”zegt 
Maria. “Wel stil zijn, want Jezus is net gaan slapen”.

MET ALS THEMA: 
MARIA

Waar: R.K. kerk te Clinge
Wanneer: zondag 1 februari 2009
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!

Er wordt een bijdrage van €1,- per kind gevraagd
 als vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Dit dier en zijn begeleider staan elk jaar bij de kerststal in de kerk van 
Terhole. Hij heeft maar een bult. Is dit een dromedaris, of is het juist een 
kameel? Als je dit gedichtje leest, dan weet je het wel.

Hé, kijk daar es,
zei de dromedaris.
Zie je die kameel?
Die heeft een bult teveel.

Een bult teveel?
Zei toen de kameel.
Dat is gekkigheid.
Jij bent er juist een kwijt!

KERSTMIS
Het is nacht
De herders houden de wacht
Bij hun kudde schapen.
Toch liggen de meeste te slapen
En zijn aan het dromen
Een engel zingt Nu zijt wellekome
Er is een kindje geboren in een stal
En als ik op de schapen passen zal
Willen jullie dan gaan kijken.
Waar het is zal wel blijken 
Uit het licht dat jullie voor zal gaan
En bij de stal blijft stille staan.
Neem ook een schapenvacht
Want het is erg koud vannacht.
Het kindje zal je dankbaar zijn.
Maria en Jozef vinden het fijn
Dat jullie op visite komen
En vertellen van jullie dromen.
De herders vragen naar zijn naam
Jezus, zeggen Jozef en Maria saam.
Ze maakten muziek en bleven nog wat.
Omdat de engel bij de schapen zat.

L.V.

KLEURPLAAT
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December is verhalenmaand. Als we de verhalen 
rond de heilige Nicolaas buiten beschouwing laten, 
staat het kerstverhaal centraal. Hét kerstverhaal 
is het kerstevangelie. Er zijn twee varianten. 
Lucas 2 - de armoe rond de stal, het kindje in 
de kribbe en de herdertjes die bij nachte lagen. 
Dat is het verhaal in de westerse kerken. Het 
oosten geeft voorrang aan Mattheüs 2 - de drie 
wijzen, de ster, de wrede Herodes die het licht 
niet kon verdragen, de heilige familie in een huis 
en niet in een stal. Het aardige is dat op iconen 
de wijzen vaak worden afgebeeld niet rond een 
wiegekind, maar rond de troon waarop Christus 
majesteitelijk zit, soms daarnaast op een kleinere 
troon Maria. Dus niet het concrete verhaal, zoals 
in het westen, maar de betekenis, de mystiek, 
het geloof. Dat verschil hangt er ook mee samen 
dat in het oosten het oeroude Verschijningsfeest 
(Epifanie - bij Syrisch-orthodoxen doop van Jezus 
genoemd) op 6 januari met veel luister gevierd 
wordt. Dan gaat het niet om een kindje, maar om 
de roeping van een gedoopte man.

Bij ons wordt op 25 december de geboorte als 
een soort midwinterfeest gevierd. Pas in de vierde 
eeuw kwam de betekenis van kerstfeest op als een 

christelijke omvorming van het Romeinse feest 
voor de onoverwinnelijke zon, waar de keizer mee 
bedoeld werd. Daar zat een politieke kant aan: niet 
de keizer maar Christus is onze onoverwinnelijke 
zon van de gerechtigheid. Hét kerstverhaal is dus 
een bijbelverhaal, dat met name in het westen de 
eeuwen door in allerlei vormen verteld en verbeeld 
is: spelen op de markt, de levende kerststallen die 
we aan Franciscus van Assisi te danken hebben, 
de kerststallen thuis en in kerken.

Alternatieve verhalen
In de tijd van de romantiek, rond 1850, komt het 
alternatieve kerstverhaal op. Ik heb me afgevraagd 
welke sociaal-culturele achtergronden dat heeft, 
maar ik kon daarover niets vinden. Misschien kan 
één of andere promoven dus dat eens uitzoeken 
in de faculteit OO = Onnut Onderzoek. 
Waarschijnlijk hebben we het oudste alternatieve 
kerstverhaal aan Charles Dickens te danken, A 
Christmas Carol, met in de hoofdrol de gierige 
Scrooge. Zonder Scrooge is kerst geen kerst, 
las ik ergens. Aan de basis van de kerstverhalen 
staat ook Hans Andersen met de tranentrekker 
Het meisje met de zwavelstokken. In feite waren 
dat door hun schildering van de armoe en het 

onrecht maatschappijkritische verhalen, al bleef 
het harde protest achterwege. De meesten van 
u hebben als kind net als ik tranen gelaten bij 
de kerstverhalen van Van der Hulst of Anne 
de Vries. De vaste ingrediënten waren: armoe, 
kou, sneeuw, kinderen met hun neusjes tegen de 
etalageruit, moeder die op kerstavond naar de 
hemel ging, een dronken vader, een verloren zoon 
die zich bekeerde, een brand...

Kerstverhalen te over. Er is veel kaf onder het 
koren. Door een overdaad aan sentimenten, 
kerstcliché’s, een scheut moraal of vroomheid 
ontstaan voorspelbare verhalen die een goedkoop 
soort warmte verspreiden dankzij een flink pak 
sneeuw in het verhaal. De meeste bundels met 
moderne kerstverhalen hebben weinig of niets 
meer met hét verhaal te maken. Ook de armoe is 
verdwenen. Ze gaan over ons soort rijke mensen, 
met kerstdiners en reizen. De verhalen uit mijn 
jeugd pasten bij de gewoonte van moeders uit 
het arbeidersmilieu en de kleine middenstand om 
hun kinderen mee te slepen naar verschillende 
kerstfeesten: de zondagsschool, het Leger der 
Heils, de Evangelisatie - want overal kregen ze een 
sinaasappel, wat kleding en een kerstboekje. 

OVER KERSTVERHALEN

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

‘Wat een mooie adventskrans heb jij daar op 
tafel staan,’ zegt Renske, een kennis, tegen 
mij. ‘Dankjewel. En ik vind het altijd weer een 
bijzonder proces om - op weg naar kerst - elke 
week een extra kaars aan te kunnen steken.’

Renske mompelt wat en dan ineens verstrakt 
haar gezicht. Ze kijkt weg en zegt even later: 
‘We hebben gisteren mijn broer begraven. Hij 
stierf aan een hartstilstand op zijn werk. Ik 
ben intens verdrietig en het zit me zo hoog. 
We kregen na afloop van zijn afscheidsdienst 
allemaal een glas champagne in onze handen 
gedrukt, moesten niet rouwen om zijn dood, 
maar het glas juist heffen op zijn leven. Op 
leven wat hij in mijn ogen helemaal niet deed. 
Nog een paar jaar, dan zou hij met de VUT 
gaan en dan zouden hij en mijn schoonzus 
gaan genieten. Natuurlijk respecteer ik de wens 
van zijn vrouw en kinderen. Maar ik kan er 
niet over uit en heb geen druppel champagne 
gedronken. Ik kon het niet. Echt niet. Mijn 
broer was altijd onderweg. Zelfs in vakanties 

zat hij met zijn laptop op schoot en toen hun 
kinderen klein waren, snauwde hij dikwijls: 
“Nu even niet”. Wat vind jij hier nu van?’

‘Natuurlijk is het niet aan mij om hierover te 
oordelen. Maar ik begrijp je gevoelens goed. 
Ik zie ook behoorlijk veel uitstelgedrag om me 
heen. Las pas ook dat er tijdens begrafenissen 
steeds minder gerouwd wordt om de doden en 
steeds vaker getoost op het leven. Je mag volgens 
mij wel dankbaar zijn voor het leven van de 
overledene, maar dan wel in de juiste volgorde. 
Men regisseert de dood in toenemende mate. 
Er komen mede door de secularisering meer 
en meer rituelen, maar er moet wel ruimte 
blijven voor emotie die je bij jezelf en de ander 
registreert. Ik moet denken aan mijn oudste 
neefje die me een tijdje geleden vroeg of ik het 
al had gehoord van de oma van zijn vriendje die 
bij hem in groep zes zit. Ik zei: “Ja, verdrietig 
hè, dat zij gestorven is. En hoe is het nu met 
je vriendje, moest hij huilen?” “Nee, maar 
hij keek wel donker. En hij heeft een gedicht 

voorgelezen in de kerk. Zijn oma kwam hem 
elke woensdag uit school halen, dan gingen 
ze naar de visboer en aten ze kibbeling. En nu 
zijn oma dood is, eet hij elke woensdagmiddag 
kibbeling met zijn opa”. Prachtig! Die jongen 
sloeg geen stapje over. En is dat geen advent: 
stap maar in het donker, doorvoel je pijn en 
tranen maar en ervaar dat het stapje voor 
stapje lichter wordt. Dat God je licht schenkt 
en mensen die je helpen om de kurk weer van 
jouw levensfles te kunnen halen, zonder je 
dierbare die je dagelijks mist ooit te vergeten. 
Advent is wachten en verwachten, maar nooit 
passief. Integendeel. Het is hard werken. Maar 
juist door de confrontatie met de dood en met 
andere vormen van verlies aan te gaan, kun je 
ervaren dat er leven is vóór de dood!’

Renske valt stil, kijkt van de adventskrans naar 
mij en zegt. ‘Dankjewel. Ik zie nu pas hoe mooi 
hij eigenlijk echt is.

R. H.

ADVENT

LANGS DE ZIJLIJN
Advent: ‘stap maar in het donker, doorvoel je pijn en tranen 

en ervaar dat het stapje voor stapje lichter wordt.’

KINDJE WIEGEN IN DE KERK 
TE STOPPELDIJK

Zoals elk jaar vieren we met kinderen en belangstellenden op Tweede 
Kerstdag om 10.30 uur de geboorte van Jezus.
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER NOORD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

De afgelopen maanden zijn wij geconfron-
teerd met een ingrijpende verandering 
rondom de weekendvieringen in onze regio. 
Wij hebben u daarover uitvoerig geinformeerd 
middels een brief, die toegevoegd was in 
de vorige Kerkkoerier. Het gevolg was dat 
bijna alle parochies (op een na), minder 
weekendvieringen kunnen aanbieden. Vele 
reacties hebben ons bereikt, deels negatief, 
deels ook begripvol. Het zijn vooral de trouwe 
kerkgangers die moeite hebben met deze 
inkrimping. Deze mensen vragen toch om 
een houvast in de beleving en inhoud geven 
aan hun kerk-zijn. Dat deze “houvasten” 

onder druk komen te staan is voor velen 
een moeilijk te accepteren gegeven. Door 
de inkrimping van het aantal pastores is niet 
alleen de invulling van het basispastoraat een 
knelpunt, maar ook de ondersteuning van de 
verschillende werkgroepen in de parochies. 
Een en ander vertaalt zich in een soort 
vacuüm, waarover wij ons, als kerkbestuur 
grote zorgen maken. Hoe het verder moet 
is onlangs uiteengezet door de projectgroep 
van de I.P.V. waarvoor alle contactpersonen 
waren uitgenodigd. We hopen dat er spoedig 
duidelijkheid komt omtrent een eventuele 
uitbreiding van het pastoresteam.

VRIJWILLIGERS
Vele vrijwillgers hebben zich het afgelopen

jaar weer ingezet om onze parochie 

draaiende te houden. Het lijkt allemaal 

zo simpel, maar dat is het zeker niet.

Als we zien, dat er (gelukkig!) nog vele 

mensen zijn in onze parochie die het de 

moeite waard vinden om enkele uren per 

week, maand de dagelijkse bezigheden 

meer inhoud te geven als vrijwillger, dan 

geeft dat moed om verder te gaan. We 

leven in een veranderende maatschappij, 

niets is meer zeker en vanzelfsprekend. 

Daarom is het juist zo belangrijk om iets 

te betekenen voor de leefgemeenschap 

waarvan we allen deel uit maken. We 

kunnen natuurlijk altijd nog mensen 

gebruiken. Al die mensen waarop we 

afgelopen jaar konden rekenen: bedankt 

voor jullie inzet en betrokkenheid.

Het einde van 2008 nadert en dan kijkt men 
altijd even terug. Wat hebben we een naar 
jaar achter de rug als geloofsgemeenschap 
van Lamswaarde. We hebben definitief 
afscheid moeten nemen van 3 vrijwilligers. 
Fons vd Poel, jarenlang uitvoerder op ons 
kerkhof, ook op de vrijwilligersavonden liet 
hij zich niet onbetuigd, altijd bereid tot 
helpende hand voor de parochie. George de 
Maat eveneens vaste kracht op het kerkhof, 
zelfs nog in de periode dat hij al in Hulst 
woonachtig was. Als laatste en zonder de 
anderen tekort te doen de vrijwilligster bij 
uitstek, Emma Leenknegt-de Booij. Emma 
wat was jij betrokken met het wel en wee van 
‘ons kerksken’. Emma, als we alle functies 
moeten opnoemen is de kerkkoerier te klein. 
Echt, we zullen je missen, vooral ook tijdens 
de erediensten, want we konden altijd met 
onze vragen bij jouw terecht. Emma, Fons 
en George bedankt en mogen jullie een 
voorbeeld zijn voor anderen, rust zacht. 

Ook hebben we afscheid genomen van onze 
kindernevendienstenwerkgroep, aan werklust 
van jullie heeft het niet gelegen. Ook de 
frequentie van 1x in de maand was voor jullie 
niets teveel. Jammer dat het niet gedragen 
werd en dat jullie door gebrek aan deelname 
moesten stoppen. Lia, Monique en Esther, 
wij hopen dat we jullie nog in een andere 
werkgroep mogen terugzien en bedankt voor 

jullie betrokkenheid in de kindernevendienst 
en in onze parochie. Afscheid nemen doet 
altijd pijn en deze pijn is ook voelbaar bij 
het maandelijks sluiten van onze kerk op de 
3de zondag van de maand. Het kerkbestuur 
ziet geen andere uitweg, terwijl we veel dank 
verschuldigd zijn aan onze gebedsgroep met 
de voorgangers George en Marita die alles 
in het werk stellen om het sluiten tot één 
zondag te beperken, bedankt daarvoor. 

Als we dan toch aan het afscheid nemen 
zijn, maakt het kerkbestuur bekend dat 
Alex Hendriks te kennen heeft gegeven aan 
zijn laatste jaar als vice voorzitter te zijn 
begonnen. Alex zal de restauratie en 200 jaar 
bestaan van onze parochie helpen afwerken, 
maar voelt zich genoodzaakt er verder een 
punt achter te zetten. Door de kerkelijke 
perikelingen van de laatste tijd en drukte op 
het eigen bedrijf is de rek er een beetje uit 
en Alex is niet de persoon om er maar een 
beetje bij te hangen. Alex wil nog wel als 
vrijwilliger in onze parochie meefungeren en 
zal samen met het kerkbestuur kijken waar 
men van zijn diensten gebruik kan maken. 
De restauratie vordert en als dit schrijven 
uitkomt is waarschijnlijk de aannemer 
vertrokken, althans buiten. Het lijkt dan aan 
de buitenkant dat we klaar zijn, maar het 
werk verplaatst zich naar binnen. We zijn 
nu druk met de voorbereidingen, plannen 

maken met prioriteiten. De werken omvatten 
stukadoren en schilderen. Op 15 februari 
2009 hopen we de kerk terug officieel in 
gebruik te nemen. Noteer alvast in uw 
agenda Mgr. J. van den Hende, Bisschop van 
het Bisdom Breda, zal voorgaan in de viering 
die tevens de opening van 200 jaar Parochie 
is. 200 jaar parochie, de voorbereidingen 
zijn in volle gang. Zo wordt er hard gewerkt 
aan het maken van een boek wat medio 
september 2009 zal worden uitgegeven. Ook 
is er een vergadering uitgeschreven richting 
alle verenigingen van ons dorp dit om te 
proberen van 200 jaar parochie een echt 
dorpsfeest te maken. U zult er de komende 
tijd vast nog meer van horen. 

Zoals u hebt kunnen lezen zijn in het 
afgelopen jaar drie vrijwilligers overleden. 
Vooral in de kerkhofgroep komt men nu 
handen tekort. Echter het is niet alleen de 
kerkhofwerkgroep die om mensen verlegen 
zit, eigenlijk is er voor iedereen die iets wil 
doen in onze parochie wel wat te vinden. 
Of het gaat om poetsen of kerkbestuur, of 
het gaat om gebedsgroep of caritas, ook hier 
staat de gezelligheid voorop.

Het kerkbestuur.

OUDEJAARSVIERING
Traditiegetrouw is er op oudejaarsdag, ‘s middags om 15.00 uur, in de parochiekerk van 
Kloosterzande een speciale viering verzorgd door de gebedsdienstgroep. Deze viering is 
in samenwerking met de werkgroep kindernevendienst en uiteraard zullen de kinderen 
bijzondere aandacht krijgen. Het thema is “afscheid nemen van het oude jaar”.
Deze viering wordt spectaculair afgesloten met vuurwerk en als tractatie is er voor iedereen 
een lekkere oliebol. Iedereen die, ook uit andere parochies, deze viering wil bijwonen is 
van harte welkom.

De gebedsdienstgroep

LAMSWAARDE
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In september j.l. was het 25 jaar geleden 
dat Tilly van Sikkelerus-de Kort haar eerste 
treden zette op de trap naar het oxaal 
in onze parochiekerk. Zij wilde graag het 
parochiekoor komen vesterken en dat 
heeft ze maar liefst 25 jaar volgehouden. 
Een geweldige prestatie,die natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij mocht gaan. Op de 
eerste dinsdag van september hebben we 
haar kunnen verrassen na de wekelijkse 
repetitieavond. Tijdens een gezellig samenzijn 
ontving zij, temidden van haar familie en 
medekoorleden, de zilveren speld van de 
Gregoriusvereniging. 

Tilly, namens onze parochie, hartelijk dank 
voor je inzet en we hopen dat we nog lang 
op je mogen rekenen!

DE MANNEN 
VAN HET KERKHOF

Elke vrijwilligersgroep heeft niet alleen 
zijn eigen bezigheden, maar ook zijn eigen 
specifieke karakter. Een van die groepen is 
de kerkhofgroep. Voorwaar een serieus 
stel, dat elke dinsdagochtend, bij redelijk 
goed weer, gewapend met kapper en rijf, 
vanuit alle richtingen op het kerkhof 
aanlandt. Zeker zo rond Allerzielen is 
er veel werk aan de winkel. Alvorens 
de werkzaamheden te beginnen, worden 
eerst de laatste bijzonderheden van het 
dorp doorgenomen. Daarna volgt een 
korte instructie door de voorman, zodat 
iedereen op een verantwoorde manier 
aan de werkzaamheden kan beginnen. 
Opvallend daarbij is, dat er flink aangepakt 
wordt. Het is hun eer te na! “Het moet 
er netjes uitzien” is hun motto. Maar... 
ondertussen worden er heftige discussies 
gevoerd over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Zelfs verhalen uit verre, 
exotische oorden zijn schering en inslag. 
De fantasie speelt soms ook een rol hierbij, 
maar toch het verhoogt de gezelligheid 
en het plezier in het werk. Na afloop 
wordt er gezamenlijk koffie met een... 
gedronken in de sacristie. Daar worden 
sommige, veelal sterke, verhalen, nog eens 
overgedaan, voor degenen die tijdens de 
werzaamheden wat gemist hadden. 

Ja, ja die mannen van het kerkhof, 
een gezellige club en het moet gezegd 
worden, ons kerkhof ligt er altijd netjes 
bij! Bedankt,mannen! Overigens, zin om 
mee te doen? Ze kunnen nog versterking 
gebruiken!

KERSTVIERING 
IN OSSENISSE

Op zondag 14 december wordt weer de 
jaarlijkse kerstviering “Rondom de Kerststal” 
gehouden in het verenigingsgebouw Hof ter 
Nesse te Ossenisse. De viering begint om 
14.00 uur. Iedereen is van harte welkom en 
de toegang is gratis.

In de komende 
wintermaanden 
o r g a n i s e e r t 
stichting de 
KIK, die haar 
eenjarig bestaan 
viert, een aantal 
s f e e r v o l l e 

concerten in de middeleeuwse Hof te Zande 
kerk te Kloosterzande. Mooie muziek in een 
eeuwenoude omgeving en u kunt daar bij zijn. 
Zie kerkelijke activiteiten, blz. 7. 

Zondagmiddag 11 januari 2009 Kamerkoor uit 
Hulst o.l.v. Jo Ivens; muziek uit de Renaissance, 
de klassieke tijd, de Romantiek en de moderne 

tijd. Aanvang 15.00 uur. Entree €5.00 incl. 
programma.
Programma’s (tevens toegangsbewijs) kunt u 
voor aanvang van de concerten kopen in de 
Hof te Zande kerk, Willem de Zwijgerlaan te 
Kloosterzande of telefonisch reserveren onder tel.
no. 0114-671570. U kunt ook donateur worden 
van Stichting de KIK voor het jaar 2009. U 
betaalt dan €15.00 (meer mag ook!) en krijgt 
25% korting op drie concerten naar keuze. 
Bankrekening 142138371 t.n.v Penningmeester 
Stichting de KIK. Voor informatie belt u met 
Dhr. G. Groenewegen, tel: 0114-671570.

Wij danken onze sponsors die het mogelijk maken 
dat we deze concerten kunnen laten uitvoeren.

Beste mensen,

Graag wil ik iedereen bedanken die zich heeft 
ingezet voor onze parochie. U als vrijwilliger 
helpt de kerk draaiende te houden in deze 
moeilijke tijd. Teruglopen van professionele 
beroepskrachten, minder vieringen, inkomsten 
en kerkbetrokkenheid. Het is daarom zeer 
te waarderen dat u zich blijft inzetten voor 
onze parochie. Als bestuur hopen we dat we 
volgend jaar weer van uw diensten gebruik 
kunnen maken. Afgelopen voorjaar is het 
bericht geplaatst dat we zouden proberen enkele 
parkeerplaatsen te realiseren voor de kerk. 
Aangezien er een parkeerverbod is tegenover 
de kerk kan het lastig zijn voor sommigen om 
een weekendviering bij te wonen of een bezoek 
te brengen aan het kerkhof waar dierbaren 
begraven liggen. Momenteel is aan enkele 
aannemers gevraagd een offerte uit te brengen. 
Wij hopen dat als alles meezit dit binnen 
afzienbare tijd gerealiseerd kan worden. Aan 
alle gevers die onze parochie een warm hart 
toedragen: bedankt voor uw gave bij de aktie 
kerkbalans of anderszins. In januari a.s. is de 
nieuwe start van aktie kerkbalans. Graag wil 
ik hierbij Uw aandacht vragen om de parochie 

geldelijk te steunen. De samenwerking van de 
besturen in cluster Noord loopt goed. Ongeveer 
elke maand is er een bijeenkomst roulerend 
per parochie, waar alle voorkomende zaken 
besproken worden. Naar de toekomst toe zeker 
een goede zaak. Samen staan we sterker. In het 
kader van “de duizend gezichten van Uw volk “ 
waar vanuit het bisdom sturing wordt gegeven 
aan de reorganisatie van alle dekenaten, IPV’s 
en parochies, is in onze IPV een stuurgroep 
geformeerd die volgens een stappenplan werkt 
aan een parochie nieuwe stijl die in 2010 
gerealiseerd moet zijn. Alle vrijwilligers die 
zich hiervoor inzetten succes toegewenst. Ook 
Caritas is gevraagd zich te bezinnen op nauwe 
samenwerking of samengaan in het gebied van 
onze IPV. Bij het schrijven van dit stuk is hier nog 
niet veel over bekend, er was begin november een 
dekenale bijeenkomst waar hierover gesproken 
kon worden met medewerkers van het bisdom. 
Hoe dit alles afloopt voor de Parochiële Caritas 
Terhole weten we dus nog niet.

U allen een voorspoedig 2009 toegewenst door 
Uw kerkbestuur.

Jen Brooymans

WARME WINTERCONCERTEN IN KLOOSTER

JUBILEUM
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Destijds vroeg kapelaan Van Lierop 
ons om misdienaar te worden. Het 
betrof Albert Dierick, Etienne van 
Damme, Frank van Mossevelde, 
Walter van Acker en Arnold Kips. 
Wij stemden daarin toe en zijn 
misdienaar geweest van 1952 tot 
1956.

Voor Pasen en Kerstmis moesten 
we al zes weken van tevoren 
oefenen met de kapelaan om alle 
handelingen perfect te kunnen 
uitvoeren. Zo moesten we ook de 
klok luiden, hetgeen niet helemaal 
ongevaarlijk was. Het gebeurde wel 
eens dat er iemand het touw niet 
durfde los te laten en dan mee naar 
boven werd gehesen. Ook mochten 
we wel eens van de wijn proeven, 

wat natuurlijk heerlijk was. En 
toen de communie werd uitgereikt 
moesten we ons vaak inhouden 
om niet in de lach te schieten, 
want iedereen stak z’n tong uit 
naar de priester. Enkele keren per 
jaar trokken we met kapelaan Van 
Lierop erop uit naar Oostakker. De 
kapelaan op de solex en wij op de 
fiets er achteraan. Hier werden we 
dan getrakteerd op friet en cola. 
Dat waren onvergetelijke dagen.

Enkelen van ons zijn later weer 
misdienaar geworden. Op de foto 
is ons huidige team opgenomen: 
Gerard van Rumste, Frank van 
Mossevelde, Jo de Caluwé, Arnold 
Kips, Gerard van der Sijpt, Jo Smet 
en Miel Rombaut (v.l.n.r.)

“Veranderingen zijn nodig voor een betere 
toekomst van onze kerk in de regio”

De regionale projectgroep heeft in oktober 
in clusterverband de parochies bezocht om 
alle belanghebbenden, bestuursleden en 
vertegenwoordigers van de verschillende 
vrijwilligersgroepen, te informeren over de 
noodzaak om te komen tot een intensieve 
samenwerking van alle parochies in de regio 
Oost Zeeuws-Vlaanderen. (De presentatie 
daarover is te vinden op de website van het 
IPV: http://www.ipv-ozvl.nl.)

In een sterk veranderde maatschappij, waarin 
andere culturen en geloven integreren, zal ook 
de positie van de Rooms Katholieke kerk in 
de samenleving mee veranderen. Daarnaast 
hebben we te maken met een zorgelijke 
situatie in onze kerken die veranderingen 
noodzakelijk maken. De betrokkenheid 
met de kerk vermindert en daarmee neemt 
het aantal kerkgangers af. Het verlies van 
pastorale beroepskrachten zal moeten worden 
aangevuld, maar met een geringe instroom 
van nieuwe pastorale krachten zal dat niet 
eenvoudig zijn. Er wordt meer en meer een 
beroep gedaan op vrijwilligers, maar ook het 
vrijwilligersbestand neemt af en vergrijst. 
We zijn maar moeilijk in staat om jongeren 
en jonge gezinnen bij de voortgang van ons 
pastoraat te betrekken.
Ook financieel wordt het steeds moeilijker 
om de eindjes aan elkaar te knopen. Met 
stijgende uitgaven, vooral ten aanzien van het 
onderhoud van de kerken en vermindering 
van de inkomsten uit de actie Kerkbalans, 
wordt het gat in de begroting van de 

parochies steeds groter. “Hoe nu verder?” 
Het bisdom heeft in januari 2007 met de 
vaststelling van het nieuwe diocesane beleid 
voor de komende 10 jaar, onder de titel “In 
de duizend gezichten van Uw volk” daar 
een eerste aanzet toe gegeven. Vervolgens is 
in maart 2007 het bisdom Breda opnieuw 
ingedeeld in regio’s, waarbij we ons gelukkig 
mogen prijzen dat de Bisschop onze regio 
Oost Zeeuws-Vlaanderen, zoals we al een 
aantal jaren in IPV-verband opereren, 
onveranderd heeft gelaten. In de hoofdlijnen 
van dit nieuwe diocesane beleid is vastgelegd 
dat: de samenwerking tussen de parochies 
in de regio geïntensiveerd moet worden; de 
pastorale beroepskrachten gaan werken als 
één regionaal team, wat in onze regio al het 
geval is; dat er meer vitaliteit gebracht moet 
worden in de lokale parochiekernen en dat 
er een duidelijke erkenning moet zijn van de 
positie en de taak van de vrijwilligers. Dit alles 
is beschreven in 5 beleidsterreinen, te weten: 
Pastoraat, onderverdeeld in liturgie, catechese 
en diaconie. Vervolgens Personeel, waarin 
het pastoresteam en het vrijwilligersbeleid 
zijn ondergebracht. Financiën, waarin het 
regionaal financiële beleid is vastgelegd, tot 
slot Gebouwen en Bestuur. De intensieve 
en bestuurlijke samenwerking zal in 2010 
gerealiseerd moeten zijn. Daarvoor is door 
het IPV-bestuur een projectgroep opgericht, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
5 clusters. Deze projectgroep gelooft er 
heilig in dat met de hulp en optimale 
betrokkenheid van de belanghebbenden en 
geïnteresseerde vrijwilligers uit de parochies 
er een breed draagvlak zal worden geschapen 
om dit samenwerkingsverband in onze regio 

te realiseren en tot een succes te maken. We 
hebben van de Bisschop de gelegenheid en de 
ruimte gekregen om mee te denken en mee 
te praten over de toekomst van onze kerk 
in de regio. Laten we met elkaar deze kans 
grijpen en de ons gegeven ruimte maximaal 
benutten om de geloofsgemeenschappen / 
parochiekernen in de regio zoveel mogelijk 
hun eigen gezicht te laten behouden. De 
regionale projectgroep wil samen met 
u, binnen de gestelde grenzen, invulling 
geven aan die samenwerking, waarbij we 
ons moeten realiseren dat we niet iedereen 
gelukkig kunnen maken.

Op alle hierboven genoemde beleidsterreinen 
zullen werkgroepen worden gevormd, 
waarvoor de projectgroep uw medewerking 
vraagt. Indien u in een van deze gebieden 
geïnteresseerd bent om mee te denken en 
mee te beslissen, geeft u zich dan op bij de 
leden van uw kerkbestuur. Begin 2009 zullen 
deze werkgroepen aan de slag gaan voor een 
periode van ongeveer 9 maanden, met als 
resultaat per werkgroep en beleidsterrein 
een beschrijving van het omvormingsproces 
van de bestaande situatie en praktijk naar 
de nieuwe gewenste situatie, met behoud 
van al het goede waar we nu al in IPV-
verband profijt van hebben. Laat deze kans 
op zelfbeschikking niet voorbij gaan en geef 
u op! 

Jack Beckers
Lid van de regionale projectgroep voor 
Cluster-zuid. 

HERINNERING VAN EEN MISDIENAAR

UIT DE REGIONALE PROJECTGROEP
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Wat gedenken we eigenlijk met Kerstmis? 
Wat heeft zich meer dan 2000 jaar geleden 
afgespeeld? Zou niet iedereen dat moeten 
weten? Het geboorteverhaal van Jezus op 
video, dat is wat de film ‘The Nativity 
Story’ van Mike Rich voorstelt. Het 
R.K. Kerkbestuur Koewacht stelt u in de 
gelegenheid gezamenlijk van die aangrijpende 
verfilming van de geboorte van Christus, de 
oorsprong van het Christendom, te genieten. 
De film duurt 1uur en 30 min, is Nederlands 
ondertiteld en is in Israël op authentieke 
plaatsen opgenomen.

Filmavond: woensdag 10 december om 
19.30 uur in de Vlaschaard, Nieuwstraat 98, 
Koewacht

Vorming & Toerusting
Tevens komt dhr. Twan van den Bos namens 
het Bisdom Breda iets vertellen over het 
begeleiden en opleiden van mensen die 
als vrijwilliger in onze kerk allerlei taken 
verrichten. Onze Bisschop, Mgr. van den 
Hende, hecht er grote waarde aan dat 
mensen die pastorale en andere taken in de 
kerk op zich nemen daar goed voor worden 
toegerust en opgeleid. Dhr. Van den Bos zal 
komen uitleggen wat het Bisdom daarvoor 
te bieden heeft.

Iedereen is welkom en de toegang is geheel 
gratis. Het Kerkbestuur rekent op Uw 
belangstelling.

HEMELWAARTS
Onder aanvoering van vliegenier George 
van der Sijpt gingen vrijwilligers van 
het kerkbestuur Koewacht tijdens de 
herfstvakantie de hoogte in. Met behulp 
van een hoogwerker, die beschikbaar was 
gesteld door de fa. Eijcke-Hoogendoorn 
(waarvoor onze dank), wilden we de 
verfoeide vochtplekken te lijf gaan. Na 
deskundig  gemanoeuvreer door George 
konden we na een tijdje hemelwaarts 
stijgen. Na enkele schietgebedjes in de 
wiebelende bak werden de borstels en 
ragebol ter hand genomen. Enkele uren 
later konden we met veel voldoening ons 
werk veilig vanaf de grond gadeslaan. En 
we zagen dat het goed was...

De bouwkundige staat van de kerk in St. 
Jansteen is erg slecht en vraagt om aandacht. 
Al jaren is het dak van het kerkgebouw 
een bron van zorg. In het verleden waren 
er diverse lekkages, met alle gevolgen van 
dien. In overleg met de specialisten van 
de afdeling Bouwzaken van het Bisdom 
is een herstelplan gemaakt voor het dak. 
Stapsgewijs zijn de laatste jaren leitjes van 
telkens een dakvlak vervangen. Hierdoor 
is er momenteel geen lekkage meer in de 
kerk. Maar het herstelplan van het dak is 
nog niet af; momenteel is ongeveer eenderde 
van het totale dakoppervlak vervangen. 
Het herstel van de rest van het dak is 
erg kostbaar. Bovendien zijn er vorig jaar 
ongeveer 50 stukken steen uit de montanten 
van de ramen losgekomen. Montanten 
zijn de stenen tussenstukken in de glas-in-
loodramen. Door deze stenen “zuiltjes” in 
de ramen lopen dwarse stalen stangen. Die 
stangen zijn noodzakelijk voor de stevigheid 
van het glas-in-lood. Deze stangen zijn gaan 
roesten waardoor ze uitzetten, zodat uit 
de stenen zuiltjes stukken hardsteen zijn 
gesprongen.   

Dan zitten er boven het priesterkoor nog 3 
gebrandschilderde ramen, waarvan van het  
middelste raam zowel aan de buitenzijde als 
de binnenzijde (in de kerk) uit de montanten 

stukken zijn gesprongen. Hierdoor is het 
kostbare raam instabiel. Momenteel is dit 
raam - in afwachting van herstel - provisorisch 
gespalkt. Restauratie van de montanten maar 
vooral van het gebrandschilderde raam is 
bijna onbetaalbaar. Alleen al het herstel van 
de montanten van alle ramen kost ongeveer 
een half miljoen euro. Verder zijn er vele 
scheuren in het gebouw, bijvoorbeeld in het 
achterste deel van de kerk waar het links en 
rechts lijkt alsof de toren loskomt van het 
kerkgebouw. 

Ook hebben we te maken met achterstallig 
schilderwerk (sommige ramen en goten zijn 
geheel verveloos), houtrot en de slechte 
conditie van de stenen en de voegen. 
Door regen en vorst op de poreuze voegen 
en stenen zijn hele stukken steen aan de 
buitenkant van het gebouw losgekomen 
en zijn de voegen over grote geveldelen 
verdwenen. Feit is dat wij ons als bestuur 
hardop afvragen hoe het met het onderhoud 
van het kerkgebouw nu verder moet. Door 
de afname van het kerkbezoek en door de 
steeds mindere bijdrage van de parochianen 
aan de kerkbalans hebben we minder 
inkomsten. De subsidieregelingen zijn 
veranderd. Reorganisatie van de parochies 
hangt boven ons hoofd. Het Bisdom dat 
ons altijd daadkrachtig bijstond met het 

JONGERENKALENDER
Zondag 14 december 19.00 uur, Kerk St. Jansteen: Tiener Kerstviering.

Woensdag 24 december 18.30 uur, Kerk St. Jansteen: Kerstmis gezinsviering. 

Zaterdag 24 januari 19.00 uur, Kerk St. Jansteen: Presentatie vormelingen.

Met vriendelijke groet,

Omer Calle.

geven van advies heeft momenteel een 
terughoudende houding. Kortom tijd voor 
bezinning! Wij zullen ons moeten gaan 
afvragen of de investeringen in het gebouw 
nog in verhouding staan met het gebruik van 
het kerkgebouw en de eventuele opbrengsten. 
Wij roepen daarom iedereen op die denkt 
een bijdrage te kunnen leveren of mee wil 
denken aan een oplossing, zich te melden bij 
het parochiebestuur.
 
Vriendelijke groeten,
Jacques Smulders.

HET GAAT NIET GOED MET HET KERKGEBOUW IN ST. JANSTEEN!

FILMAVOND KOEWACHT 
‘THE NATIVITY STORY’ IN DE VLASCHAARD
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De mosselen smaakten op 4 oktober weer 
prima op de jaarlijkse mosselavond ten 
bate van de Heikantse kerk in café du 
Commerce. De organisatie onder leiding van 
Jet Verdurmen was ook nu weer vlekkeloos. 
Eddy van Acker verving dit jaar Jen Francken 
als spreekstalmeester en ook hij kweet zich 
van deze taak met verve. Op het eind van 
de avond werd meegedeeld dat weer zo’n 
duizend euro kon worden bijgeschreven op 
de rekening van de Stichting tot Behoud van 
de Heikantse Kerk. Dit lijkt misschien niet 
veel, maar dank zij deze inkomsten en door 
de inzet van een vrijwilliger is het mogelijk 
gebleken om de sacristie op te knappen, 
en zo zal binnenkort ook de hulpsacristie 
worden opgeknapt. De Theresiabedevaart 
op 7 oktober is ook dit jaar weer succesvol 
verlopen. Zoals u wellicht weet is deze 
traditie, die stamt uit de jaren dertig, in 
1994 nieuw leven ingeblazen De organisatie 
telde ook dit jaar tot haar vreugde weer meer 
deelnemers. 

We hebben pas ook de Heikantse kermis 
achter de rug. Daarbij zijn ook de doden 
herdacht in de gebruikelijke viering 
op kermismaandag, dus een week voor 
Allerzielen. Waarom dit tijdens de kermis 
gebeurt? Wellicht omdat de Heikantse 
kermis erg laat valt, in het weekend van de 
laatste zaterdag van oktober, dus vlak voor 

Allerheiligen en Allerzielen. Niet alleen veel 
mensen die in Heikant wonen maar ook veel 
oud-Heikantenaren nemen een dag verlof 
op de kermismaandag. Zo kunnen zij naar 
de “mis voor de overledenen”, het graf van 
hun dierbaren bezoeken en daarna een keer 
bij de familie op de koffie. Of zij gaan naar 
het café, of ’t Heike en misschien ’s middags 
naar de schietingen “op de liggende wip”. De 
bloemen blijven immers toch wel minstens 
een week goed, tot Allerzielen. Zo kun je dus 
in Heikant twee vliegen in een klap slaan. 
En nog steeds zit de Heikantse kerk vol 
tijdens deze speciale kermisdienst. Ook de 
dienstdoende pastor Chantal van der Walle 
bleek hierdoor aangenaam verrast.

Verder is in ‘t Heike een bijeenkomst geweest 
over de toekomst van de kerk in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen. De Inter-Parochiële 
Vereniging (IPV) zoekt vrijwilligers om bij 
te dragen aan diverse werkgroepen die zich 
moeten buigen over de manier waarop in de 
toekomst de beschikbare middelen het beste 
ingezet kunnen worden. (Misschien iets voor 
u, zo’n werkgroep?) Het is immers een 
publiek feit dat in onze parochies het geld en 
de pastores schaars zijn, aan kerkgebouwen 
is er echter geen gebrek. Persoonlijk denk ik 
dat het goed is om te zorgen voor een goede 
en eerlijke verdeling, maar het zou nog veel 
beter zijn als we er in zouden slagen om meer 

mensen enthousiast te maken voor het geloof 
en het bijhorend kerkelijk leven. Daardoor 
zouden alle andere problemen automatisch 
ook een stuk kleiner worden. Zoals u hebt 
kunnen lezen in diverse bladen is er door het 
IPV besloten om vanwege het geringe aantal 
pastores in de kleine parochies elke maand 
één zondagsdienst te laten vervallen! Het is 
echter dan nog steeds wel mogelijk om een 
aangepaste woorddienst te houden die door 
de plaatselijke mensen georganiseerd dient te 
worden. Er is door de plaatselijke groep voor 
de liturgie besloten om in Heikant één keer 
per maand (de 4de zondag) zo’n woorddienst 
te organiseren zodat op geen enkele zondag 
de deur van de kerk in Heikant dicht blijft!

Voor alle duidelijkheid: een woorddienst is 
dus geen H. Mis en ook geen Woord- en 
Communiedienst, maar een moment van 
bezinning, van samen bidden en ook samen 
zingen, echter zonder overweging en zonder 
communie. Ook al wordt het anders dan u 
gewend bent, het blijft een zinvol gebeuren. 
Het is iets nieuws, waaruit misschien wel iets 
moois kan groeien. U bent en blijft dus alle 
zondagen van harte welkom in de Heikantse 
kerk, op het vaste tijdstip van 9.00 uur!

Karel Martinet

NIEUWS UIT HEIKANT

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

Antoinette Maenhout, bij velen beter 
bekend als zuster Maenhout die jarenlang 
in de wijkverpleging werkte, is binnenkort 
40 jaar lid van het Dameskoor in Clinge. 
Omdat Antoinette naast het zingen ook nog 
vele andere taken als vrijwilligster in onze 
parochie heeft gedaan en nog steeds doet, 
ging ik bij haar even langs voor een babbel.

“Veertig jaar lid van het Dameskoor is 
inderdaad waar’ zegt ze; ‘maar de liefde 
voor het zingen is al veel vroeger begonnen. 
Als 8-jarig meisje zong ik reeds mee in een 
kinderkoortje. Enkele jaren later ging ik bij 
het schoolkoor van meester de Waal wat 
nadien werd overgenomen door zijn zoon 
Anton. Ondertussen volwassen geworden 
en nog steeds gaan zingen met veel plezier, 
herinner ik me vooral de zondagen wanneer 
ons koor ‘s middags het lof van op het 
hoogzaal verzorgde. In 1967 werd het 
Dameskoor in de parochie opgericht door 
pastoor Fick en dhr. Jo van Vlieberghe. Toen 
werd alles een beetje meer officieel.” Tot op 
heden is Antoinette nog steeds trouw lid van 
dit koor maar eveneens van het parochieel 

gemengd koor ‘St. Cecilia’ beiden momenteel 
onder leiding van Marcel Mangnus.

Maar hoe ben je eigenlijk op andere terreinen 
parochievrijwilligster geworden? “Na mijn 
opleiding voor verpleegkundige in het 
ziekenhuis van Tilburg en de wijkopleiding in 
Sittard, werd ik benoemd 
in Hulst waar ik jaren 
werkzaam ben geweest 
tot aan mijn pensioen. 
Door mijn werk als 
wijkverpleegkundige 
kwam ik wel eens 
in contact met de 
toenmalige kapelaan 
uit Hulst, pastoor Jo 
van der Heyden. Toen 
deze werd aangesteld 
als pastoor in Clinge, 
waar ik woonachtig was, 
werd ik in 1980 door 
hem gevraagd om deel 
uit te maken van een 
‘lectorengroepje’. Samen 
met o.a. Eduard Bonte 

en Maatje Koens kregen wij les van pastoor 
van der Heyden en Gerard Broeckhuyzen uit 
Breda. Vanaf die tijd mochten wij, als leken, 
helpen de lezingen te verzorgen. Maar daar 
bleef het niet bij; in 1982 werd ik samen met 
Eduard gevraagd om een cursus te volgen tot 
het verzorgen van een avondwake.

VRIJWILLIGSTER VAN HET VROEGE UUR!
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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!

SPECIALE VIERINGEN
IN ONZE PAROCHIE

Op woensdag 24 december 2008, kerstavond, om 17u. een 
gezinsviering geheel in het teken van Kerstmis. Mevr. Lilian 
van Esbroeck zal hierin voorgaan. Kinderkoor ‘de Klingkertjes’ 
en het volwassen koor o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
samen met Jessica van Esbroeck zullen het muzikale gedeelte 
verzorgen. Het wordt een gezellig samenzijn voor groot en 
klein.

Op zaterdag 14 februari 2009 om 19u. een carnavalsviering.

Deze gezinsviering zal bijgewoond worden door prins carnaval 
en de leden van de Raad van Elf.

Ik vergeet nooit hoe wij op het einde van deze opleiding (1984) 
in de Blaauwe Hoeve  door de docenten werden beoordeeld of we 
hiervoor wel degelijk geschikt waren. Streng dat ze daar waren; er 
werd zelfs gekeken naar onze houding en of we wel gepaste kleding 
droegen... Momenteel neemt het aantal avondwaken sterk af. Maar 
wordt er bij een overlijden toch nog naar gevraagd, dan sta ik samen 
met Jo van Vlieberghe nog steeds klaar. Ik weet nog precies voor wie 
ik de allereerste avondwake verzorgde. In die 24 jaar heb ik ongeveer 
400 overledenen ‘naar de hemel gebracht’.”

Toch denk ik dat er nog meer is waarvoor u zich heeft ingezet; 
klopt dat? “Inderdaad! Gedurende al die jaren was ik 30 jaar actief 
bij de scouting in Clinge, heb ik 3 jaar in de parochieraad gezeten 
en was ik 12 jaar lid van de plaatselijke caritasvereniging. Drie 
jaar was ik cantor tijdens de weekendvieringen en eveneens 3 jaar 
maakte ik deel uit van de groep die bij mensen in het ziekenhuis op 
ziekenbezoek ging. En voor het vluchtelingenwerk heb ik me zo’n 
13 jaar lang ingezet.
Met al deze activiteiten ben ik gestopt maar het zingen in beide 
koren, af en toe een avondwake verzorgen en vooral deel uitmaken 
van de lectorengroep, hoop ik nog lange tijd te kunnen doen. In 
deze vele jaren als vrijwilligster heb ik veel ervaring en levenswijsheid 
opgedaan; al dit werk heb ik steeds met hart en ziel en vol 
overtuiging gedaan.”

Antoinette, bedankt voor dit gesprekje en namens de parochie van 
harte gefeliciteerd met je 40-jarig jubileum. Nog heel, veel gezonde 
jaren toegewenst.

Annemie de Loos-Brijs



22 - Kerkkoerier

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER MIDDEN Hulst

Even wachten bij het zijportiek van de 
basiliek... mensen gaan nat van regen en wind 
naar binnen... een kind glipt tussen ons door 
de warme ruimte in van de basiliek. Daar is 
het al een drukte van belang. Veel plaats is 
er niet meer, zelfs de zijbeuken zijn deels al 
bezet. Het ensemble van de harmonie speelt 
nog enkele lastige maten door, koorleden 
zoeken hun plaats op, de dirigent bespreekt 
nog een en ander met de organist... Wat 
een sfeer: kaarsen branden, de kerstbomen 
zijn gezet, er hangt iets van spanning in 
de lucht, zo dadelijk gaat het beginnen... 
Samen aloude kerstliederen zingen, luisteren 

naar koorzang, instrumentaal spel  en 
declamaties... voor zovelen - jong en oud 
- vormt de kerstzangavond het echte begin 
van de Kersttijd. Komt u ook? Van harte 
welkom! Kerstzangavond 2008: zondag 21 
december 19 uur in H.Willibrordusbasiliek 
te Hulst m.m.v. Kinderkoor De Walnoten 
o.l.v. Sandra den Exter, Dameskoor van 
de Basiliek o.l.v. Marina Stockman, 
Cantorij der Basiliek o.l.v. Anton de Kort; 
een instrumentaal ensemble uit de Kon. 
Stedelijke Harmonie en organist Jo Ivens. 
Toegang gratis; inzameling voor een goed 
doel.

KERSTZANGAVOND 2008

Na eerdere concertreizen, waarbij ondermeer 
de Westminster Cathedral te Londen, de 
Notre-Dame in Parijs en de kathedralen 
van Straatsburg, Haarlem en Lille werden 
bezocht, maakte de Koorstichting Cantorij 
der Basiliek in het weekeinde van 13 en 14 
september opnieuw een concertreis naar 
Parijs. Op het programma stonden twee 
optredens: het opluisteren van de misviering 
in de prachtige St. Eustache en het verzorgen 
van een concert in de beroemde Madeleine. 
De weergoden waren het koor zeer 
genegen, het was een prachtig weekeinde 
wat resulteerde in duizenden Parijzenaars 
en toeristen in de stad. De inspirerende, 
immens hoge gothiek van de St.Eustache 
vormde zaterdagavond een perfect decor 
voor de laat-Romantische muziek van 
Bruckner ter opluistering van een stemmige 
viering. Zondagmiddag was het zover: na 
een intense voorbereiding stond het koor 

voor de “meester-proef”, het verzorgen van 
een concert in het kader van Les Dimanches 
Musicaux in de Madeleine. Reeds ruim 
tevoren stroomde het grote kerkgebouw 
vol totdat zelfs de staanplaatsen bezet 
waren. Voor een uiterst aandachtig publiek 
bracht het koor onder leiding van Anton de 
Kort een programma met muziek van o.a. 
componisten die in de Madeleine werkzaam 
waren geweest, zoals Liszt en Fauré. Aan dit 
concert werd ook meegewerkt door jeugdige 
sopraan Lies Vandewege en organist Jos 
Vogel. Een minutendurende ovatie getuigde 
na afloop hoezeer het optreden door het 
publiek werd gewaardeerd. Daarna was het 
snel de bus weer in om moe, maar zeer 
voldaan, de terugreis naar Hulst aan te 
vangen. Zo kon opnieuw een hoogtepunt 
toegeschreven worden in de historie van het 
koor

CONCERTREIS CANTORIJ DER BASILIEK

“KINDJE WIEGEN”

Ook dit jaar, staan wij, de 
werkgroep “kindje wiegen” weer 
in de startblokken om op maandag 
25 december eerste kerstdag om 
15.00u het heuse kerstspel op te 
voeren samen met de kinderen en 
een echte Jozef, Maria en kindje 
Jezus. We nodigen jullie allemaal 
uit om te komen kijken, luisteren 
en meezingen!! Dus papa’, 
mama’s, opa en oma’s, schrijf 
deze datum alvast in uw agenda!!! 
Op maandag 25 december is de 
basiliek vanaf 14.30u open en u 
bent allen weer van harte welkom. 
Wij hopen u allen weer te zien. 
Tot Dan!!!

De werkgroep “kindje wiegen”

EEN BEETJE AFSCHEID
November 1995 word ik benaderd door 
de werkgroep “kindje wiegen” of we 
samen met onze zoon Jochem mee willen 
doen als Jozef, Maria en kindje Jezus in 
het kerstspel voor kinderen door kinderen. 
Naderhand krijg ik de uitnodiging naar 
de evaluatie te komen. Van het een komt 
het ander en na 11 jaar actief lid van 
deze groep te zijn geweest slaat na de 
evaluatie van 2007 de twijfel van ‘t blijven 
deelnemen een beetje toe en begint het 
idee te rijpen er na de evaluatie van 2008 
mee te stoppen. Een beetje afscheid is 
in gang gezet en de werkgroep wordt 
uitgebreid met 2 enthousiaste leden. 
Langs deze weg wil ik u allen die ‘t werk 
zo leuk en gewaardeerd hebben gemaakt, 
hartelijk bedanken voor de afgelopen 
tijd, de werkgroep veel plezier en succes 
toewensen voor de toekomst en u zult 
mij allen nog zien want zoals ik al  zei 
is het “een beetje afscheid”, mijn ander 
vrijwilligerswerk loopt gewoon door.

Hartelijke groeten Anja Vermast

Het thema van deze twaalfde muzikale studiedag 
was “beeld en gelijkenis”. Na ontvangst met koffie 
en thee en het begroeten van de, veelal voor elkaar 
bekende, deelnemers opende zuster Wivinia, 
voorzitter van de koorkring Zeeuws-Vlaanderen 
de studiedag. Mgr. J. van den Hende, bisschop 
van het bisdom Breda en Dhr. Jan Schuurmans 
namen de uitleg in de centrale werkwinkel op 
zich. Een afwisseling van bezinning en liederen 
rond het laatste avondmaal, de voetwassing, het 
kruis, de stilte van de zaterdag en het nieuwe licht 
van Pasen. Kortom de ‘Driedaagse van Pasen’. 
Met nieuwe ogen kijken naar de oude psalmen. 
Altijd op weg zijn naar Pasen, naar de kern van 
ons geloof. Wat gezegd wordt vanuit het Oude 
Testament moet ook  vanuit óns hart komen. In de 
Goede Week vooral aandacht voor de voetwassing, 
buigen voor iemand, zoals Jezus deed, wat een 
vervolg krijgt in onze zorg voor de ander. En zo 
op weg naar Pasen. Mooi was de zinspeling van 

de bisschop:Jezus wast ons niet de oren, maar de 
voeten. (een doordenkertje.) Bij het zingen van de 
psalmen en andere liederen ging het vooral om de 
klemtoon, de woorden in tekst en muziek tot een 
eenheid brengen. 

De werkwinkels, die daarna volgden werden 
geleid door Anton de Kort: stemvorming; Marcel 
Mangnus: orgel; Jan Schuurmans en Myriam de 
Jong-Smits: Palmzondag, Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag; Nico Peterse: liederen voor Pasen 
en Paastijd. Iedere deelnemer aan deze dag volgde 
2 werkwinkels naar keuze. De leiders zorgden 
ervoor dat het niet bleef bij luisteren alleen. Ieder 
kreeg de kans actief mee te doen. De middag werd 
besloten met een korte viering, waarin een woordje 
van bezinning door Geerten Kok en veel zang. Het 
was een leerzame en plezierige dag. 

Josephine Hamelinck.

CONTACTDAG ZEELAND 8-11-2008 TE SLUISKIL
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Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil 
werkzaamheden verricht, buiten een vast 
dienstverband. De werkzaamheden zijn 
onbetaald. Een vrijwilliger werkt vrijwillig Vrij 
en uit eigen wil. Er zijn verschillende soorten 
vrijwilligers. De volgende indeling wordt 
wel gemaakt. De Nieuwe- en de Klassieke 
vrijwilligers. De Klassieke vrijwilliger  is iemand 
die jarenlang in dezelfde organisatie een taak 
blijft vervullen. Zijn of haar motivatie wordt 
ontleend aan sociale aspecten. Je wilt iets doen 
voor je omgeving, je wilt iets doen voor een 
ander! De vrijwilliger blijft bij de organisatie 
omdat de andere vrijwilligers vrienden zijn. 
Deze vorm van vrijwilligerswerk komt nog  veel 
voor maar verschuift langzaam naar een andere 
soort vrijwilliger. De Nieuwe vrijwilliger Deze 
gaat eerder shoppen en informeert wat er 
precies gedaan moet worden. Hij of zij kiest en 
zoekt  een soort werk waar zijn belangstelling, 
kennis en kunde naar uitgaat.  Van groot 
belang is inzicht te krijgen hoeveel tijd deze 
taak  in beslag neemt. In een tijd waarin 
mensen efficiënter met hun kostbare tijd om 
moeten gaan, is dat een vanzelfsprekende 
ontwikkeling. 
 
Geluk in vrijwilligerswerk 
Het bestuur van de H.Willibrordusparochie 
heeft vrijwilligerswerk hoog in haar vaandel 
staan. Het bestuur is ervan overtuigd dat 
zonder  vrijwilligers het niet mogelijk is  “onze 
parochiegemeenschap” draaiende  te houden. 
We zeggen niet alleen dat vrijwilligerswerk 
belangrijk is we voegen de daad bij het woord 
en stellen naast onze volledige steun ook 
financiën beschikbaar om het vrijwilligerswerk 
bekendheid te geven, aantrekkelijker en 
functioneler te maken. 

Hoe brengen we “dit werk” onder uw 
aandacht.  

Vrijwilligersmarkt: onlangs is in de Basiliek  
een vrijwilligersmarkt gehouden, georganiseerd 
door het Stichting Welzijnswerk Ouderen. 
Vele organisaties waren vertegenwoordigd. De 
bezoekers konden een keuze maken uit de 
vele soorten “werk” dat daar in de aanbieding 
was. Gelukkig hebben een aantal mensen 
zich opgegeven om onze vrijwilligersgroep te 
versterken. Daar zijn we heel erg blij mee.

Actie vrijwilligers: Het parochiebestuur 
stelt voor 2009 en 2010 een flink bedrag  
beschikbaar voor de ontwikkeling van het 
vrijwilligerswerk.  Aan alle vrijwilligersgroepen 
wordt door middel van een brief, welke in dit 
kerstnummer is opgenomen, de oproep gedaan 
om wensen, en ideeën voor hun werkgroep 
kenbaar te maken. Bovendien wordt op de 
vrijwilligersavond van zaterdag 10 januari 2009 
in de Lieve hier ook aandacht aan besteed. 
Tenslotte zal daarna door een persoonlijke 
brief aan de werkgroepen hiervoor aandacht 
gevraagd worden.  Op deze manieren wil het 
bestuur de ontwikkeling van dit noodzakelijke 
werk stimuleren. Het mag niet zo zijn dat 
“vrijwilligerswerk” niet kan doorgaan omdat er 
geen middelen zijn. 

Aandacht geven aan vrijwilligers
Vrijwilligerswerk is niet vanzelfsprekend. Zo 
is er onlangs een 20 jarig jubileum geweest 
van de bezorgers van de Kerkkoerier in  
Hulst.. Van 1988 tot 1994 heette het de 
informatieblad de Basiliekkroniek. Van 1994 
tot 2003 de Zuidkrant en van 2003 tot 
heden de Kerkkoerier.  20 jaar lang hebben 
vrijwilligers dit kerkblad rondgebracht. Het is 
een groep van 72 medewerkers, ’n coördinator 
en 8 distributeurs die de Kerkkoerier 
rondbrengen  In 68 wijken worden jaarlijks 
4x 5000 Kerkkoeriers rondgebracht. Het 
parochiebestuur is deze vrijwilligers bijzonder 

dankbaar en heeft daar onlangs op een 
bijzondere manier aandacht aan besteed. 

Wat heeft het parochiebestuur te bieden. 
Als u belangstelling heeft voor vrijwilligerswerk 
vragen wij u eens met een van onderstaande 
“vrijwilligers” te bellen. Kom gerust op de 
pastorie kijken en drink een kopje koffie mee.  
Na een telefoontje bent u van harte welkom.  

Wat kunnen wij u bieden!
- Goede samenwerking met het bestuur.
- Goede samenwerking met de collega’s 
vrijwilligers
- U kunt uw talenten ontplooien.
- U hebt “een baanzekerheid”. We zijn heel 
erg blij met u.
- U mag zelf uw werktijden bepalen 
- Plezier met collega’s 

Wij denken dat ‘n vrijwilliger niet alleen 
het kapitaal is, maar ook nog de rente 
vertegenwoordigt. Rente met een hoog 
rendement bovendien.  
Waar krijg je dat nog tegenwoordig?

U kunt  via telefoon of mail contact opnemen 
met : 
Jan Rubbens, 0114319012, 
rubbens@zeelandnet.nl
Tercy Maes, 0114635637
tersymaas@zeelandnet.nl
Hans van der Zijden, 0114322596
jfmvdzijden@hetnet.nl

Wij zijn er helemaal klaar voor! 

Namens het parochiebestuur
Hans van der Zijden 
Beheer

VRIJWILLIGER IN (DE BASILIEK) HULST.



Afscheidscadeau van ruim €4.000,-
Begin oktober heb ik als diaken afscheid 
genomen van het pastoraat. Er is toen 
de mogelijkheid geboden om mij en mijn 
echtgenote in staat te stellen een bedrag 
te overhandigen voor een project met 
Bulgaarse kinderen uit de havenstad 
Bourgas, waarmee we regelmatige 
contacten hebben onderhouden en blijven 
doen. We mogen een totaalbedrag van 
ruim €4.000,- gaan overhandigen. Het 
geld zal besteed worden aan uitbreiding 
van een kinderbibliotheek en aanschaf 
van kindvriendelijke materialen. Ook de 
inrichting van nieuwe kamers staat op de 
lijst, waardoor meer kinderen onderdak 
zullen krijgen en in staat gesteld worden 
om normaal onderwijs te volgen.

Dit bedrag geeft de leiding van het huis meer mogelijkheden om aan deze kinderen met 
een achterstandssituatie bijzondere zorg en aandacht te schenken, opdat zij een gewone 
plaats zullen innemen in het maatschappelijke leven van de toekomst. Een groot cadeau 
is hiermee geschonken, waarvoor we heel, heel veel dank zeggen. Dat doen we ook voor de 
vele spontane reacties, de medewerking voor de organisatie, de inspanningen en de inzet 
voor ontvangst van familie, gasten en kerkgangers op zondag 5 oktober. Dat geldt niet in 
mindere mate voor de geschenken zoals de schitterende boekwerken, de aangename flessen 
drank, bloemen en vooral niet te vergeten de tientallen veelal fraaie kaarten en brieven van 
alle kanten en parochies in de regio met oprechte en gemeende wensen, dankbetuigingen 
en bemoedigingen, die we hebben mogen ontvangen. Daarbij horen ook de waardebonnen 
en uitnodigingen voor verrassingsbezoeken, die we hebben mogen krijgen. Het laat ons 
terugkijken op warme en hartelijke contacten, die in de achter ons liggende jaren in de 
regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen zijn opgebouwd.

Nogmaals van harte oprecht dank-je-wel.

Wim Tobé



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
    /NLD ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


