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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

J. Reurs, pater, marist,
eindverantwoordelijke pastor.
(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)

Steven de Koning, diaken 
(eerstaanspreekbare pastor voor Clinge, 
Graauw en Nieuw-Namen) 
Dullaertstraat 66, 4561 KC  Hulst
Tel. 0114-317704 / 06-19804922
e-mail: sjm.dekoning@hetnet.nl 
bijz.aandachtsveld: vormsel

W. Poppe, pater, marist, 
Zandstraat 10, bus 6, 4561 SC Hulst.
tel. 0114-373146 / 06-19848410
e-mail: wapoppe@zeelandnet.nl.

Zr. N. Polet, gsm 06-57825084.

TEn GElEIDE
Koninginnedag 2009. Het heeft, zoals wij 
dan zo mooi zeggen, de Koningin behaagd U 
te benoemen tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Wij feliciteren alle dames en heren uit 
de diverse parochies met hun onderscheiding 
in de Orde van Oranje Nassau. Dankzij 
het vele werk in hun kerk, hetzij in het 
bestuur, of als vrijwilliger voor de diverse 
werkzaamheden, die nu eenmaal behoren tot 

een goed functionerende parochie, kunnen 
de parochies blijven draaien. Maar buiten 
de kerk hadden deze mensen ook nog tijd 
voor andere vrijwillige zaken zoals scouting, 
sportverenigingen, muziek en schoolbestuur. 
Hartelijk dank voor uw inzet. 

De redactie

Enkele maanden geleden luidde de titel van mijn 
bijdrage “Pasen – nieuw leven”. Dat ‘nieuwe 
leven’ kan er soms ineens zijn, vaker gaat dat 
geleidelijk en in stappen. Deze eerste zes maanden 
van 2009 zijn voor mij even zovele stappen. Ze 
zijn een voorlopige afronding van een proces 
dat zo’n veertien  jaar geleden begon. Ik noemde 
het in een eerdere bijdrage ‘een vroege roeping 
en een laat antwoord’. “Maar Gods roepstem 
hoor je niet altijd als een donderslag bij heldere 
hemel. Die moet vaak rijpen in je leven”, zoals 
onze Bisschop Mgr. J. van den Hende zegt op 
de website roepingnu.nl. Zo heb ik het al die 
jaren ook ervaren. Kleine en grote beslissingen, 
makkelijke en moeilijke keuzes vormen samen 
met gebed, steun van familie, vrienden, opleiders, 
medestudenten en velen in de stageregio’s, de 
stappen op de weg die God met mij en ik met 
Hem mag gaan. 

De laatste zes maanden zijn die stappen en de 
voortgang in de rijping van mijn roeping en mijn 
leven veelvormig en intensief geweest. Eind 2008 
en begin 2009 schreef ik mijn eindwerkstuk voor 
de Priester- en Diakenopleiding. Ik verken daarin 
wat de parochiepastor kan bijdragen aan het 
gelovig worden, zijn en blijven van mensen. Hij 
kan dat niet forceren, wel ‘arrangeren’. Hij kan 
door middel van liturgie, catechese, kerkopbouw 
en diaconie, of in andere termen door woorden, 
beelden, verhalen, gesprekken en praktische 
activiteiten mensen ontvankelijk maken voor wat 
altijd blijft ‘het geheim van God’. In maart krijg 
ik van de opleiding een positief oordeel over mijn 
stage in de regio én volgt een positief eindadvies 
aan de Bisschop. Eind april leg ik samen met 
medestudent Jan van Steenoven tegenover de 
Bisschop de Geloofsbelijdenis en een eed van 
trouw aan de Kerk af. Die Kerk is niet alleen de 
kerk van Oost Zeeuws-Vlaanderen of Nederland, 
maar onze wereldkerk! Dat heb ik me eens te 
meer beseft tijdens de aansluitende ‘Romereis’ 
, eind april en begin mei, vanwege het 25-jarig 
bestaan van ‘Bovendonk’. Daar kon ik juist iets 
van die wereldkerk ervaren bij de deelname aan 
de wekelijkse audiëntie van Paus Benedictus XVI 
op het St. Pietersplein. Zoveel mensen biddend, 
zingend en juichend om wat hen in gemeenschap 
verbindt: ons geloof in God, Christus en de 
kracht van de Heilige Geest. 
Terug in Nederland wijdt Mgr. J. van den Hende 
mij op 10 mei in de kapel van ‘Bovendonk’ tot 
diaken, ‘in kracht van de Heilige Geest’, hier in 
stilte, door handoplegging en gebed. Diaken zijn, 

op weg naar het 
pr ies terschap 
houdt niet 
alleen een 
roeping van 
Godswege in, 
waarop ik ‘ja’ 
heb gezegd, 
maar ook een 
opdracht, een 
zending. Heel 
blij ben ik met 
de beslissing 
van onze 
Bisschop om 
mij naar deze te 
regio te zenden, of anders gezegd: ‘hier te laten’. 
En tegelijk was ik  weer even weg: eind mei ging 
ik met 53 Zeeuws-Vlamingen naar Lourdes, in 
het kader van de bedevaart van het Bisdom van 
Breda, onder bezielende leiding van mw. Lonneke 
Allaerts uit Clinge en em. pastoor Weemaes. Als 
pas gewijde diaken en pastor mocht ik daar direct 
in de praktijk ervaren wat het is om ‘voor te gaan 
in dienstbaarheid’. De zes maanden zijn bijna 
om. En nog is het niet klaar..: op zaterdag 4 juli 
presenteert deken Paul Verbeek mij als lid van het 
pastorale team van deze regio. Voor mij betekent 
het in vreugde aankomen op een - voorlopige – 
bestemming. Als deze Kerkkoerier uit komt, zal 
die gebeurtenis al achter de rug zijn. Als ik dit 
alles zo opschrijf, besef ik hoeveel ik te danken 
heb aan Gods Geestkracht, maar ook aan u! De 
steun van veel mensen om me heen: de pastores 
in de regio, de vrijwilligers en al diegenen die 
voor me bidden, die me even aanspraken, een 
cadeautje gaven, die me een kaartje of mailtje 
stuurden. Zo ben ik als het ware nog steeds ‘in 
de zevende hemel’. Dat klinkt ver weg en voelt 
ook als dichtbij! Nu volgt de overgang naar 
de dagelijkse, pastorale praktijk. Ik mag u als 
pastor gaan ontmoeten in blijde en mogelijk 
moeilijke dagen, voorgaan in diverse vieringen en 
deelnemen in geloofsgesprekken, aanmoedigen 
in de opbouw van onze geloofsgemeenschappen 
in de regio. Daar kunnen we elkaar ontmoeten 
vanuit ieders eigen roeping, als antwoord op wat 
God in mijn, ons, ook úw hart heeft gelegd. Daar 
geloof ik in en vertrouw ik op. 
Ik wens u tevens een zonnige, gezegende 
zomerperiode toe!

Steven de Koning,  
 pastor-diaken

Van sTaGIaIR naaR DIakEn En PasToR…

Foto: J. Bertens 
(Bisdom Breda)
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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.

Tot en met 8 november zullen in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst de koorkerk en 
de librije open zijn op de zondagmiddagen, 
uitgezonderd op de doopzondagen 14 juni, 
6 september en 11 oktober.

JUlI 2009
Zondag 12 juli:
Zomeropenstelling Hof te Zande kerk. 
Toegang: vrij.
De tijden voor twee rondleidingen om 13.00 
en 15.00 uur. 
Vrijdag 17 juli: 
Orgelconcert door Pascale van Coppenolle 
in de Willibrordusbasiliek om 20.00 uur.
Zaterdag 25 juli: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.
Zondag 26 juli:
Zomeropenstelling Hof te Zande kerk. 
Toegang: vrij. De tijden voor twee 
rondleidingen om 1300 en 15.00 uur. 

aUGUsTUs 2009
Zaterdag 1 augustus:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.
Maandag 3 augustus:
Eucharistieviering voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.
Vrijdag 7 augustus:
Orgelconcert door Bart Rodyns in de 
Willibrodusbasiliek om 20.00 uur.
Zondag 9 augustus:
Zomeropenstelling Hof te Zande kerk. 
Toegang: vrij. De tijden voor twee 
rondleidingen om 1300 en 15.00 uur. 
Zaterdag 15 augustus:
Het tweede St.Bernardusfestijn op de 
Hof te Zande site en in de Hof te Zande 
Kerk te Kloosterande. Vele ambachtelijke 
demonstraties, muziek en dansgroepen en 
Oudhollandse spelen. Een programma voor 
‘Elck wat wils’. van 12.00 tot 18.00 uur. 
Toegang vrij.
Zondag 23 augustus:
Zomeropenstelling Hof te Zande kerk. 
Toegang: vrij. De tijden voor twee 
rondleidingen om 1300 en 15.00 uur. 
Zaterdag 29 augustus: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.
Zondag 30 augustus:
Reynaertmis in de Willibrordusbasiliek te 
Hulst om 10.30 uur i.v.m. de Hulsterse 
vestingstedendagen .

sEPTEMBER 2009
Zaterdag 5 september:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.
Zondag 6 september:
Oecumenische dienst op de Sterre te Clinge 
(Stichting Tragel, zaal: Palet) om 10.30 

uur. Voorgangers zijn pastor Chantal van 
de Walle, ds. Pieter Overduin en mevrouw 
Steglich. 
Maandag 7 september:
Een uur aanbidding in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.
Zaterdag en zondag 12 en 13 september:
Tijdens deze open monumentendagen zal 
er in de Willibrordusbasiliek te Hulst een 
tentoonstelling worden gehouden.
Zaterdag en zondag 12 en 13 september:
Open monumentendag in de Hof te Zande 
Kerk in Kloosterzande met als thema ‘Op 
de kaart’ met orgelspel, fiets en wandelroute 
in de omgeving van 10.00 tot 17. 00 uur. 
Toegang: vrij.
Maandag 14 september:
Open avond ‘Geloven nu’ voor ieder die 
geïnteresseerd is, in de pastorie te Hulst om 
20.00 uur.
Zondag 20 september:
Oecumenische dienst in de Hof te Zande 
kerk in Kloosterzande met als voorgangers: 
pastor Noëla Polet en ds. Pieter Overduin. 
De dienst begint om 10.00 uur. Leden van 
onze parochies/kerken zijn daarbij van harte 
welkom. Nadere informatie treft u aan op de 
website van het IPV en van de Protestantse 
gemeente Oosthoek (www.pgoosthoek.nl).
Zondag 20 september:
Plechtig lof b.g.v. het feest van de H.Cornelius 
te Lamswaarde 15.00 uur met als voorganger 
diaken Steven de Koning.
Dinsdag 22 september:
Openingsavond werkjaar Rouwzorg met 
een lezing door mevrouw Marie-Christine 
Adriaensen in het W.Z.C. Antonius te 
Kloosterzande om 20.00 uur. Zij spreekt 
over: ‘Als de dag van gisteren… rouwen als 
je ouder bent’.
Zaterdag 26 september: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.

REGIonalE kERkElIJkE acTIVITEITEn In DE PaRochIEs  
Van oosT-ZEEUws-VlaanDEREn (Wijzigingen voorbehouden)

‘Het nieuwe werkjaar 2009/10 komt er aan 
en de Pastorale school De Linkeroever stelt 
weer een vijftal modules voor. De bedoeling 
is vrijwilligers en geïnteresseerden een ruim 
theologisch vormingsaanbod te geven, 
waarop men naar believen per module van 
vier of vijf avonden kan inschrijven. 

De deelnemers melden zich aan via de pastores. 
Een module gaat maar door als er minimaal 
6 inschrijvingen zijn. De inschrijving zelf en 
de betaling gebeurt via het adres Pastorale 
School Zeeuws-Vlaanderen – Mevrouw S. 
den Exter-Janssen p/a Zeesluis 15 – 4561 JR 

Hulst – rekeningnr. 791.494.888 Dekenaat 
Zeeland t.b.v. Pastorale School. Nu reeds 
liggen volgende modules vast (de anderen 
volgen later!):
 
1. N.J. Polet em. pw. geeft een cursus 

Spiritualiteit (Grote figuren uit onze 
eigen Joods-Christelijke Traditie) op 17 
en 24 sept; 1 en 8 en 15 oct 2009.

2. Ignace d’Hert pr. geeft een cursus 
Sacramentenleer op 22 en 29 oct; 12 en 
26 nov en 3 dec 2009.

3. Miel Erpelinck pr. geeft een cursus over 
Paulus in de Handelingen op 14 en 21 en 
28 jan; 4 en 11 febr 2010.

 
Deze cursussen gaan door in de Emmaüskerk 
te Terneuzen en beginnen telkens om 19.30u. 
De resterende modules zullen later 
aangekondigd worden in Kerkkoerier. U 
bent uitgenodigd en van harte welkom. 

Namens de pastorale school De Linkeroever
Pastor N.J. Polet em.

nIEUws Van DE PasToRalE school  
DE lInkERoEVER 2009/10 
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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

uitvaartverzorging

“Gewoon goed”
Monuta

Rooseveltlaan 6
4536 GZ  Terneuzen

(0115) 61 28 81

Monuta
Oude Stad 23

4501 JA  Oostburg
(0117) 45 23 09

Uitvaartverzorging de Ridder bv
in samenwerking met c. Meijs

een verzorgde uitvaart 
in vertrouwde handen

kantoor:
Hulsterseweg 15, 4571 RH Axel  Schuttershof 14, 4561 CM Hulst
tel: 0115 565100 tel: 0114 313227
e-mail: aderidder@zeelandnet.nl e-mail: clmeijs@zeelandnet.nl

uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen
mortuarium Westsingel 3a, Axel

 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

Sloophandel 3wegen
Oudelandseweg 23 Terneuzen

WWW.SLOOPHANDEL3WEGEN.NL

In- en verkoop gebruikte bouwmaterialen
o.a. balken, timmerhout, deuren, stenen, dakpannen

Tevens verkoop nieuwe rachels, kepers, 
panlatten en plaatmateriaal
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Verslag van de ontmoetingsavond op 
20 maart in het kader van de eerder dit 
jaar gehouden gebedsweek eenheid der 
christenen. Georganiseerd door het 
oecumenisch overlegorgaan gemeente 
Hulst.  Doel van deze vervolgavond was: 
Vanuit de oecumene gezamenlijk nadenken 
over: “wat ons beweegt, aanwezige 
activiteiten, behoeftepeiling, mogelijkheden 
gezamenlijke aanpak.” Thema uit Ezechiël 
van de gebedsweek van dit jaar. Zr. Polet 
heeft een korte inleiding gegeven waarin zij 
vooral aandrong om niet te veel achterom te 
kijken, maar vooral vooruit te zien en waar 
mogelijk datgene wat we al samen doen te 
versterken. Ds. Overduin geeft vervolgens 
een overzicht van de huidige stand van zaken 
betreffende de oecumene.

Er ontspon zich een goed gesprek waar 
we met elkaar nagingen wat we met de 
oecumenische contacten beogen. Naast 
contact met ouderen is het belangrijk om 
met name met jongeren uit de gemeente/
parochies contact uit te bouwen en op te 
bouwen. Dit alles vanuit een houding van 
respect voor elkaars tradities. Een vraag die 
daarbij speelt is hoe je mensen kunt bereiken. 
Opties zijn: bestaande bijeenkomsten 
gezamenlijk organiseren en/of zichtbaar zijn 
op bestaande bijeenkomsten.
Met elkaar nagaan waar we elkaar kunnen 
vinden om bepaalde (bestaande en/of te 
organiseren) activiteiten beter van de grond 
te krijgen. Daarbij hoeven de kerkelijke 
structuren geen rol te spelen, want die 
kunnen belemmeren. We moeten denken 

over onze kerkgrenzen heen. We merken 
in de praktijk dat velen zich ook niets 
aantrekken van wat er landelijk of mondiaal 
speelt aan kerkelijke ontwikkelingen. Het 
gaat om de plaatselijke kansen die er zijn. 
De bijbel biedt ons de basis van de inhoud 
van ons geloof. We constateerden dat het ons 
samen bezinnen op de bijbel een uitermate 
belangrijk uitgangspunt kan zijn. Wat dat 
betreft is het prima om elkaar te attenderen 
op bezinningsmomenten in elkaars kerken. 
Ook kunnen er buiten het officiële kerkelijke 
aanbod initiatieven ontstaan. Daarbij kan 
ook worden gedacht aan samenwerking met 
andere geloofsgroepen. Het is belangrijk om 
de jongeren die je hebt vast te houden en 
andere jongeren te betrekken. Er wordt dan 
ook gedacht aan een bepaald project met de 
scholengemeenschap Reynaert. 
Er zijn ook gelovigen die geen kerk bezoeken. 
Ze hebben misschien wel een verlangen 
maar weten (nog) niet waarnaar. We kunnen 
ze helpen God te vinden. Hoe breng je 
het vuur over? Bij ontmoeting met andere 
gelovigen blijkt er meer overeenkomst te zijn 
dan je vooraf denkt. In gezamenlijk gesprek 
kom je daarachter. Wederzijds respect zal de 
voorwaarde moeten zijn. 
Binnen de PKN speelt JOP, landelijk 
en plaatselijk, een belangrijke rol in het 
gezamenlijk organiseren van jongerenwerk. 
Betreffende het bereik van gemengd 
gehuwden. Het lijkt er sterk op dat we als 
oecumene binnen de parochies en PKN 
gemeente steeds minder bereik hebben tot 
de gemengd gehuwden. We zien bovendien 
steeds minder mensen in de kerk. Misschien 

klinkt oecumene zwaar en schrikt het eerder 
af dan dat het aanspreekt. Men lijkt niet met 
oecumene bezig. 
We doen pogingen om ons op de jonge 
gezinnen te richten, omdat we zien dat 
daar toch te weinig (na doop, vormsel 
en trouwdienst) kerkelijke betrokkenheid 
ontstaat. Gezien de laatste poging (jan. 
2009) is dit toch een moeizaam gebeuren. 
Van de 37 genodigden (meest gemengd 
gehuwd), zijn een viertal personen naar 
de toerustingavond over geloven vandaag 
geweest en twee oecumenische ouderparen 
voor de kring kind en geloof.  
Een andere vraag die speelt is hoe we 
volwassenen meer kunnen betrekken in het 
meedenken met onze oecumene. 
Magda van Wienendaele geeft aan zich 
geroepen te voelen en deel te willen nemen 
in het oecumenisch overlegorgaan. Later 
meldde ook dhr. Omer Calle zich aan voor 
deze beraadsgroep oecumene. Daardoor is 
de samenstellling voorlopig althans weer op 
volle sterkte. 

De avond werd afgesloten met een kort 
avondgebed in het teken van de 40 dagentijd. 
Eerstvolgende activiteiten zijn:
De oecumenische dienst op de Sterre te 
Clinge (St. Tragel, zaal Palet) op zo. 6 sept.
aanvang 10.30 uur, voorgangers: past. 
werker Ch. V.d.Walle, ds. Overduin en mw. 
Steglich.
Zondag 20 sept. is er een oecumenische 
vredesdienst, in de Hof te Zande Kerk 
te Kloosterzande, aanvang 10.00 uur; 
voorgangers: zr. N. Polet en ds. Overduin.

BERIchTGEVInG VanUIT hET oEcUMEnIsch oVERlEG oRGaan

En dan is het 3 en 4 mei. De installatie 
van onze groep als leken voorgangers bij 
uitvaarten. Waar we een jaar geleden, de 
meeste niet echt heel zelfverzekerd ja op 
hebben gezegd, wordt na een jaar van scholing 
en stage nu de harde realiteit. We hebben een 
jaar van theorie en praktijk achter de rug 
en hoe verder we kwamen hoe meer ons 
vertrouwen groeide. De vele theorie avonden 
werden helder en begeesterend gegeven en 
zijn omgevlogen. Wij zijn het pastoresteam 
pastor N. Polet, pastor C. van de Walle, 
diaken W. Tobé, Pater J. Reurs en pater W. 
Poppe- hiervoor heel erkentelijk. We hebben 
het zeker mede aan hun inzet te danken, 
dat ons vertrouwen en “het zien zitten” zijn 
gegroeid. Van deken Paul Verbeek hebben 
we de opdracht meegekregen, ervoor te 
zorgen dat we mensen op een waardige 
en piëteitvolle manier begeleiden naar hun 
laatste rustplaats. Onze doden begraven is 
een van de zeven werken van barmhartigheid.
In onze stagetijd, hebben sommigen van 
u ons zien voorgaan in een viering samen 
met pater Poppe, pater Reurs of pastor van 

der Walle, maar binnenkort moeten we het 
zelfstandig gaan doen. Wij, als groep zijn er 
klaar voor en willen vol vertrouwen gehoor 
geven aan de opdracht van de deken. Wij 

hopen dat wij op steun en begrip mogen 
rekenen.

Els de Caluwé

InsTallaTIE lEkEn VooRGanGERs BIJ UITVaaRTEn
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Op 17 mei was het alweer de tweede 
kapelletjesroute. De weergoden waren 
ons goed gezind. Om 14.00 uur was het 
verzamelen aan de kerk te Stoppeldijk. Na 
het welkomstwoord door pater Reurs en 
Cecile van Tiggelen vertrok de fietsende 
menigte voor de geplande kapelletjesroute.

De eerste kapel werd in Vogelwaarde al 
zingend en biddend begroet. Daarna naar 
Hengstdijk met zang en een tientje van de 
rozenkrans. En zo reden wij met de wind in 
de rug naar de Mariakapel van Groenendijk 
waar nog enkele mensen ons stonden op te 
wachten om samen te bidden en te zingen. 
Gezamenlijk vervolgden we onze route naar 

Ossenisse. Daarna van Ossenisse terug naar 
Hengstdijk.  Met de wind tegen was het een 
echte bedevaart. 

In de kerk van Hengstdijk werden wij 
getrakteerd op koffie met cake. Dat ging 
er goed in. Na een korte pauze werd er 
nog de litanie van Maria gebeden en nog 
enkele Marialiederen gezongen. Het was 
in middels kwart voor vijf geworden. De 
deelnemers konden terug kijken op een 
geslaagde Kapelletjesroute. 

Het kapelletjesverslag van Theo Mahu en  
Ria Reunis.

Sinds 2001 brengt Rouwzorg elk najaar 
mensen samen in groepen. Onder deskundige 
begeleiding van het rouwzorgteam wordt  
in 8 bijeenkomsten naar elkaars verhaal 
geluisterd om zo inzicht te krijgen in 
wat verlies en rouw met je doen. Zo’n 
gespreksgroep staat open voor iedereen, 
ongeacht geloofs-overtuiging en bestaat uit 
max. 10 personen zodat er vertrouwen kan 
groeien. Daarom is het ook nodig om alle 8 
bijeenkomsten te volgen.

De eerste rouwgroep zal op 8 dinsdagavonden 
doorgaan van 19.30 uur tot 21.30 uur en 
start op dinsdag 10 november. De data zijn: 
10, 17, 24 november, 1, 8, 15 december, 5 
en 12 januari 2010.

De tweede rouwgroep is op 8 woensdag-
namiddagen van 14 uur tot 16 uur en start 
op woensdag 11 november.
De data zijn: 11, 18, 25 november, 2, 9, 
16 december, 6 en 13 januari 2010. Indien 
er voldoende vraag is, start er een aparte 
groep voor ouders, die een kind hebben 
verloren. Natuurlijk kunnen ouders ook 
aansluiten bij de avond- of namiddaggroep. 
Alle bijeenkomsten gaan door in de pastorie 
Steenstraat 22 te Hulst.

We weten dat de eerste stap zetten niet 
gemakkelijk is maar je verdriet delen, je 
begrepen voelen en leren omgaan met verlies, 
geeft houvast en grond onder je voeten. 
Rouwen hoef je niet alleen te doen. Als jij 
dit ook wilt kun je vóór 9 oktober contact 
opnemen met het rouwzorgteam:
Noëla Polet - verantwoordelijke pastor 
Steenstraat 22 Hulst, 0114/317438.
Fien Martinet - ervaringsdeskundige / 
verantwoordelijke Koewacht: 0114/364050.
Maggie Sandkuyl - maatschappelijk werkster/
regioverantwoordelijke, 0114/315149.

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

Ook in eigen parochie kan je de parochiële 
verantwoordelijke aanspreken :
Voor Hulst:
Cis Dieks: 0114/314098
Freddy de Burger: 0114/310435
Clinge:
Willeke Mandjes: 0114/314826
Graauw:
Dominique D’Haens: 0114/635312
Heikant en St.Jansteen:
Paula Nanna: 0114/311538

en/of Paul Hemelaar: 0114/310319
Hengstdijk:
Corrie de Cock: 0114/682156
Kloosterzande: 
Tiny Seij: 0114/682306
Koewacht:
Fien Martinet: 0114/364050
Lamswaarde:
Jeanne de Poorter: 0114/690477
Nieuw-Namen:
Paul de Deckere: 0114/345360
Terhole:
Barbara de Nijs: 0114/314773
Vogelwaarde - Boschkapelle:
Ronny Haerens: 0114/672026
Vogelwaarde - Stoppeldijk:
Marlies Everaert: 0114/671539

Dank en welkom in de stuurgroep! Wij 
zijn Corrie Van Doorsselaer dankbaar 
voor haar jarenlange enthousiaste inzet als 
stuurgroeplid voor de parochie Heikant. 
We zijn blij met het nieuwe stuurgroeplid 
Paula Nanna, die zelf de rouwgroep heeft 
gevolgd en nu samen met Paul Hemelaar de 
verantwoordelijkheid voor Heikant op zich 
zal nemen. Beiden wonen in St.Jansteen maar 
iedereen kan bij hen terecht voor informatie 
over de groepen en onze activiteiten.

RoUwZoRG REGIo 0114 
sTaRT In hET naJaaR wEER MET RoUwGRoEPEn

kwaRT

Ooit heeft er een man –heeft u dat al 
gehoord?-
een kwart van de wereldbevolking 
vermoord.
Niet eens met een bom, nee, gewoon 
met de hand.
Men meldde het niet in ’t journaal of 
de krant.
Geen Tarzan, geen Rambo, al deed hij 
wel stoer,
Die man heette Kaïn. Hij doodde zijn 
broer.

Marjolein Kool

DE VasTEnakTIE
De vastenaktie 2009 die dit jaar bestemd 
was voor Bangladesj, heeft €34.746,75 
opgebracht. Dit is het totale bedrag 
van onze 13 parochies samen. Een 
prachtig resultaat. Een dankwoord aan 
ieder die zijn/haar steentje daartoe heeft 
bijgedragen, is dan ook zeker op zijn 
plaats.

Werkgroep Vastenaktie

kaPEllETJEsRoUTE
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Met Pater Poppe, die nu 65 jaar geworden is 
wil ik terugkijken op de vele jaren die hij bij 
ons als pastor heeft doorgebracht.

Hoeveel jaren bent u in onze regio werkzaam 
geweest?
Zeven en een half jaar. In december 2001 
ben ik hier gekomen, samen met Pastor 
Wim Tobé. Vanuit de parochies en vanuit 
de groep van de Paters Maristen werd een 
beroep op mij gedaan om in Oost Zeeuws-
Vlaanderen te komen werken. 

U bent ingetreden bij de paters Maristen met 
de gedachte pater te worden. In een heel andere 
tijd dan deze. In de vele jaren die daar op 
volgden is er heel wat veranderd.
In 1972 ben ik priester gewijd, kort na 
het Tweede Vaticaans Concilie. Het 
was een spannende tijd met nogal wat 
veranderingen. Mijn eerste parochie was 
Uithoorn, daarna Lichtenvoorde en Wijk bij 
Duurstede. Allemaal grote parochies. Een 
taak was bijvoorbeeld in een parochie van 
10.000 parochianen catechese te geven op 
6 scholen. Ten slotte kwam ik hier in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen voor13 parochies, maar 
dan met 5 pastores. 

Dat werd een heel andere taakinvulling. 
Voorheen was ik verantwoordelijk voor 
alles wat in een parochie gebeurde. Alle 
bestuursvergaderingen bijwonen èn 
voorzitten. Alle taken met àlle organisatie 
daaromheen kwamen op mijn schouders 
terecht. Hier in Zeeuws-Vlaanderen 
gingen we werken in samenwerkings-
verband. Ieder nam taken op zich. Samen, 
pastores èn parochies, droegen we de 
verantwoordelijkheid en kwamen we tot een 
geheel. Dat was een hele uitdaging. 

Een hele uitdaging voor pastores, maar ook voor 
de parochies. 
De uitdaging was dat hier gewerkt moest 
worden in een regio van 13 parochies. 
Er was een werkverband Noord/Zuid. Dat 
is opgegaan in een IPV (inter-parochieel 
verband) Om daar iets van te maken moet 
je als parochie altijd inleveren. Samen 
denken, samen werken. Leren samenwerken 
is dan van hoogst belang, want zo alleen 
zullen parochies het redden. Belangrijk 
is dat parochies als zelfstandig onderdeel 
blijven bestaan in het geheel. Binnen elke 
parochie moet voldoende draagkracht en 
samenwerking bestaan anders verzwakt 
hun positie. Het grote voordeel van 
samenwerken is dat zwakke kanten in een 
parochie opgevangen worden en sterke 
kanten positieve invloed hebben naar andere 
parochies. 

Wilt u iets vertellen over uw taak in het 
bijzonder?
Voor Clinge, Graauw en Nieuw-Namen ben 

ik de eerst aanspreekbare 
pastor. Bovendien 
eindverantwoordelijke 
pastor over alle 
parochies, als opvolger 
van pater Weemaes. 
Je houdt het overzicht 
over het geheel. Vanuit 
het pastoresteam kreeg 
ik de zorg voor diakonie 
en toerusting. Onder 
diaconie verstaan we de 
dienst aan de parochie 
en caritas. 
- De toerusting en 
opbouw in een parochie 
is belangrijk omdat 
mensen kundig moeten 
zijn in de taak die ze op 
zich nemen. denk aan 
bestuur, communie- 
en vormselwerkgroep, 
lekenvoorgangers in 
uitvaarten. 
- Bij caritas denk je 
aan ziekenbezoek, 
v o e d s e l b a n k , 
rouwverwerking. Ook 
daar is toerusting van 
groot belang. 

Waren uw taken als pater, als kloosterling 
goed te combineren met het parochiewerk of 
kwam het een door het ander in verdrukking? 
Ik werd overste in Hulst in een ouder 
wordende communiteit paters. Dat vraagt 
een stuk zorg en dat moet ingepast worden 
in het werk wat van je verwacht wordt voor 
de parochies. Maar ook dat kan. 

Welke plannen heeft u voor de toekomst?
Nu ik 65 geworden ben stop ik met 
vergaderen en besturen, maar mijn taak als 
pastor blijft. Ik blijf nog ingedeeld voor de 
priesterlijke taken. Er komt wat tijd voor 
studie, meer vrijheid. Ook dat is een groot 
goed. Misschien wat meer aandacht voor 
familie. 

Wat heeft u met God?
Ik heb een Mariale kijk op God. Zij staat 
aan het begin van het nieuwe tijdperk. 
Geen verering vàn Maria, maar komen tót 
Maria. Haar als voorbeeld zien en komen tot 
navolging. Je komt dan vanzelf bij God uit. 
Dat is mijn Godsbeeld. 

Is er een bepaalde persoon uit het evangelie, die 
u erg aanspreekt? 
Dat is Paulus. Hij staat het dichtst bij ons. 
Hij loopt in zijn tijd aan tegen problemen, 
die wij ook tegenkomen. Hij legt nadruk op 
ervaren en doen. Laat daarin je geloof maar 
zien aan de mensen. 

Welke tijd in het kerkelijk jaar spreekt u het 
meest aan en waarom?
Dat is voor mij de vastentijd, want in de 
lezingen van die zondagen doorlopen we het 
hele leven van Jezus. Duidelijk bedoeld ook 
voor doopleerlingen. Het is de leerweg, die 
Jezus met zijn leerlingen gaat. Zeer sprekend 
zijn ook de 0-antifonen rond Kerstmis. In 
die gezangen, die met O beginnen bezingen 
we Christus als Ster die in het Oosten opgaat, 
of als Dageraad, Zon der gerechtigheid; 
o koning der volkeren, zolang verwacht; 
o Emmanuël, onze wetgever en koning; 
o Adonaï, Heer van het huis van Israël. 

U hoopt aan mensen waarden bij te brengen, 
waarmee zij verder kunnen in het leven. Wat je 
geeft is altijd iets van jezelf. Is er een treffende 
gedachte, die bij u past, een gedachte die u zelf 
voor ogen houdt, die ons tevens tot nadenken 
stemt?
- Wie ben je voor de ander? Wie màg je zijn?
- En daaraan wil ik toevoegen: “God zie ik 
in het gelaat van een ander” (woorden van de 
filosoof Emanuël Levinas.)
- Er is geen verrijzenis, zonder alles wat daar 
aan vooraf gaat. 

Pater Poppe, heel hartelijk dank voor dit 
interview met uw positieve kijk op uw taak 
en al wat u meegeeft aan levenswijsheid. Onze 
wens vanuit de redactie is dat het u goed mag 
gaan.

J. Hamelink

InTERVIEw MET PasToR PoPPE



8 - Kerkkoerier

Ja, nu …… en ten allen tijde.
Hoe kunnen we gebeurtenissen, verhalen uit de bijbel in ons 
dagelijks leven terugvinden? We gaan hierover met elkaar in gesprek.

Kom erbij, sluit je aan!
Het is zo verrijkend om te horen hoe een ander hier over denkt. 
Je mag dit niet missen. Kom naar de infoavond op maandag 14 
september om 20.00 uur in de pastorie in Hulst of meld je meteen 
aan:

GEloVEn nU!

aanmeldstrook ‘Geloven nu’

Meldt zich aan voor deelname door het inleveren van onderstaande strook bij:
Parochiesecretariaat, Steenstraat 22, 4561 AS Hulst.

Naam en voornaam deelnemer: ...........................................................................................

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

Postcode: .................................. Woonplaats: ......................................................................

Telefoonnummer: ................................................................................................................

E-mail adres: .......................................................................................................................

Twee jaar lang elke donderdagavond naar 
school gaan om te leren over theologie 
en geloof. Niet iedereen zou eraan 
beginnen. Maar de Cursus Theologische 
Vorming Goes, is een groot succes. ‘Nu 
is de cursus voorbij. Tot mijn grote spijt, 
moet ik zeggen’, schrijft een oud-cursist. 
‘Iedere donderdagavond ging ik weer 
met veel plezier en vol verwachting ‘naar 
school’ en zelden werd ik teleurgesteld.’ 
Cursisten genieten van het leren, van de 
discussies en ze ontwikkelen een eigen 
visie op bijbel en theologie. ‘Ik heb 
veel geleerd’, schrijft een ander, ‘maar 
ook veel afgeleerd. Overbodige ballast, 
waarvan ik dacht dat het belangrijk was 
voor mijn geloof, maar wat volstrekt 
overbodig bleek, en mijn geloof zelfs in 
de weg stond.’ Niet alleen cursisten zijn 
enthousiast, ook docenten geven les met 
grote betrokkenheid en plezier. 

In de cursus komen bijbelteksten tot 
leven door uitleg, het begrijpen van de 
context en de discussies. Vakken als 
wereldgodsdiensten, dogmatiek, filosofie 
en kerkgeschiedenis komen langs. Je 
leert verbanden zien en opgedaan inzicht 
verdiept zich. Het is mogelijk ook een 
derde cursusjaar te doen, waarin de meer 
praktijkgerichte vakken aan de orde 
komen (liturgie, pastoraat en diakonaat). 
De cursus is oecumenisch van opzet; ook 
de docenten zijn van zowel protestantse 
als katholieke huize. Cursisten komen uit 
alle kerken; de een is actief als ouderling 
of lid van een kerkenraad, de ander is 
randkerkelijk.

Het is niet mogelijk een volledig beeld te 
geven van alles wat in drie jaar aan de orde 
komt. U kunt een brochure aanvragen, 
waarin meer informatie te vinden is 
over kosten, lesuren, de docenten en 
de vakken. Tel. informatie: L. Korrel 
0113-563786. Brochure aanvragen: 
mtskrijger@zeelandnet.nl Ook kunt u 
voor nadere informatie  kijken op onze 
website www.ctvgoes.nl.

Heinkenszand 14 mei 2009.L.K.

ThEoloGIschE 
VoRMInG In GoEs:  
nIEUwE cURsUs In 

sEPTEMBER

Pastor Noëla Polet dankte in voorgaand 
Paasnummer alle gevers voor de gulle bijdrage 
bij haar afscheidsviering. Ze schreef: ik mag 
aan de twee werken van mijn Sociëteit de 
som overhandigen van €4.461,39. Onnodig 
er aan toe te voegen, dat velen zich hierover 
zullen verheugen en u een dankbaar hart 
zullen toedragen. 

Bijgaande foto’s  nemen u mee naar Brazilië. 
Het project ËSPACO DE BRINCAR E 
APRENDER” gaat om een opvangtehuis 
voor mensen die vastgelopen zijn. Niet alleen 
jonge mensen en straatkinderen, maar hele 

gezinnen. Ze krijgen naast onderdak ook 
opvoeding en scholing. 
Uit de brief: Carta de Agradecimento 
blijkt bijzondere dank en waardering: “We 
kunnen, dank zij de grote bijdrage van 
Irmä Noëla Polet het omvangrijke project 
realiseren. Uw gift is een blijk van liefde en 
solidariteit. Ondanks veel tegenwind, die we 
ondervonden gaan we verder met de bouw. 
Sociaal kwetsbare mensen, waaronder zeer 
veel straatjeugd  krijgen nu een onderkomen. 
Zo is er voor hen een betere toekomst 
weggelegd met meer levenskansen.”

PRoJEcT In BRaZIlIë

‘A grandeza dos amigos é como as flores raras’ : ‘Sua magnitude fica para sempre’ Muito 
obrigado, evque DEUS ilumine a vida de todos!
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De versierde straten op de Kauter, de 
bijbelstukjes door kinderen uitgebeeld 
op straat, de schrijdende bruidjes en de 
“Scheldezonen”, de lokale fanfare, er lustig 
op los blazend in een feestelijke optocht naar 
de kerk van de H. Jozef in Nieuw-Namen. 
Dat was het begin van de pastorale carrière 
van emeritus pastoor Jo van der Heyden 
in onze regio. Het is dan 31 mei 1959 
en de eerste plechtige Heilige Mis in zijn 
geboortedorp staat op het punt te beginnen. 
Dat was ruim een week na zijn plechtige 
wijding in Breda.
 
Vijftig jaar geleden werd onze emeritus door 
bisschop Jos Baeten tot priester gewijd. 
Dat was de apotheose van een tocht die 
begon met een groep van maar liefst 17 
jongemannen van zo’n 25 jaar oud, allen 
hadden de prille roeping tot het priesterambt 
beantwoord. De weg was nog lang; een weg 
van studie en bezinning èn van filosofische 
en theologische vorming. De steun van het 
thuisfront bleek een geweldige stimulans.
 
Het 2de Vaticaans Concilie in Rome en 

de late jaren zestig luidden een periode 
van verandering in kerk en maatschappij 
in. Zij drukten ook hun stempel op zijn 
werk in Sint Jansteen, Rijsbergen, Hulst 
en Clinge. Het werd ook steeds een 
pastoraat, dat in het teken kwam te staan 
van samenwerking met collega’s en parochies 
in de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen. Door 
zijn warme interesse in de muzikale kant van 
de liturgie heeft hij aan de wieg gestaan van 
de oprichting van diverse koren. Het heeft er 
zeker ook toe bijgedragen, dat er regelmatig 
radio-uitzendingen zijn geweest, waarin Jo 
voorging.
 
Na 40 jaar pastorale dienst in de vorige 
eeuw, kwam op 23 mei 1999 het emeritaat. 
Inmiddels maken wij als regio al 10 jaar 
dankbaar gebruik van zijn vrijwillige inzet 
voor het pastoraat. Met grote dankbaarheid 
vierden wij dan ook -met hem als voorganger- 
de Eucharistie, dat letterlijk “dankzeggen” 
betekent. Wij hopen hem nog lang èn actief 
in ons midden te mogen hebben. Pastoor 
van der Heijden, het ga u goed!
 Jaap Klok

EEn TERUGBlIk waaRD kERkkoERIERTJEs
- Steven de Koning is op 10 mei j.l. tot 
diaken gewijd. De redactie feliciteert hem 
met deze wijding.

- Zaterdag 4 juli vond in de eucharistieviering 
in de Willibrordusbasiliek te Hulst de 
presentatie plaats van diaken Steven de 
Koning, als lid van het pastorale team van 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen.” 

De sleutel als overdracht van Parochie-
verantwoording van Pater Poppe naar 
Pater Reurs Een sleutel overdragen staat 
symbolisch gezien voor macht overdragen. 
Pater Poppe, jaren de eindverantwoordelijke 
over onze parochies, heeft deze taak op 
31 mei overgedragen aan Pater Reurs. 
Deze sleutel staat ook voor eenheid en 
verbondenheid. De sleutel tot samenwerking 
met ieder in de geloofgemeenschap in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen.

- U moet weten dat Pastor Poppe, ook nu hij 
65 is, beschikbaar blijft voor het pastorale 
werk. 

Dank JE wEl...
24 mei j.l. heb ik mijn gouden 
priesterjubileum mogen vieren. Het 
was een mooie viering. Velen hebben 
zich ingezet. Het dameskoor en het 
gregoriaans koor zongen samen met 
de geloofsgemeenschap. Geerten Kok 
dekenaal coördinator van het dekenaat 
Zeeland hield de overweging. Diaken 
Wim Tobé zorgde voor de organisatie. 
Vrijwilligers, kosters, mensen van de 
bloemversiering en de koffie hebben ook 
hun steentje bijgedragen. Allen hartelijk 
dank! Het is een gouden feest geworden. 
Mijn mooiste geschenk was: een kerk vol 
mensen.

Jo van der Heijden. em.-pastor.

Foto: R.H.

Foto: R.H.

Foto: R.H.

Foto: J.K.
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De kredietcrisis heeft tot nog toe geen 
gevolgen voor de projectpartners van 
Oikocredit. Oikocredit is een organisatie 
met kerkelijke roots die al meer dan dertig 
jaar leningen verstrekt aan projectpartners in 
ontwikkelingslanden. Oikocredit kent haar 
klanten goed en verstrekt leningen onder 
faire voorwaarden. Lokale medewerkers 
van Oikocredit in de ontwikkelingslanden 
checken van te voren of een projectpartner 
in staat is de lening terug te betalen. In de 
afgelopen vijf jaar is minder dan 2 procent 
van de verstrekte leningen als oninbaar 
afgeschreven.

succesvol investeren in armoedebestrijding
Oikocredit is erin geslaagd het aantal 
projecten waaraan een lening werd uitbetaald 
in 2008 te laten groeien met 32% tot €365 
miljoen. De microfinancieringsinstellingen, 
die Oikocredit financiert, bereikten in 
2008 15 miljoen arme ondernemers en 
hun families. Het aandelenkapitaal van 
Oikocredit is in 2008 met 15% gegroeid 
tot €358 miljoen. In tegenstelling tot de 
dramatische koersval op de aandelenmarkten 
heeft het aandeel Oikocredit zijn waarde 
behouden. Door de positieve resultaten wil 
Oikocredit over 2008 een dividend van 2% 
uitkeren.

Vraag groter dan aanbod
Helaas merkt Oikocredit wel aan haar 
kapitaalinstroom, dat mensen voozichtiger 
zijn geworden om hun geld te investeren. 
Het mag toch niet zo zijn dat arme mensen 

in ontwikkelingslanden de dupe van het rijke 
westen worden en het gelag moeten betalen 
van de kredietcrisis die ze niet veroorzaakt 
hebben. Op dit moment overtreft de vraag 
naar nieuwe leningen ruimschoots het 
aanbod aan kapitaal. Miljoenen arme mensen 
wachten nog op een lening. Oikocredit 
wil ook deze mensen hoop bieden voor de 
toekomst.

Een aandeel in een betere wereld
Oikocredit doet juist nu een dringend beroep 
op u om te bekijken of u nog geld heeft dat u 
aan het werk wilt zetten om de kloof tussen 
arm en rijk te verkleinen. U kunt beleggen 
in het Oikocredit Nederland Fonds. Dit is 
een sociaal-ethisch beleggingsfonds met een 
netto dividend van doorgaans 1,55% en een 
belastingvoordeel dat kan oplopen tot 2,5%. 
Vraag een informatiepakket aan bij 
Oikocredit Nederland: 030 2341069 of 
kijk op onze website: www.oikocredit.org. 
Als u liever via een persoonlijk gesprek 
geïnformeerd wilt worden, kunt u contact 
opnemen met onderstaande contactpersoon.

Contactpersoon Oikocredit Nederland
Mw. B. ten Kate-Lubbinge, tel. 0115-
619423
e-mail: jbtenkate@zeelandnet.nl

Elise in Benin gebruikte microkrediet om 
een naaiwinkel te openen. Met haar inkomen 
kan ze eten, kleding en medicijnen betalen 
en haar vijf kinderen naar school sturen.

laaT DE aRMEn nIET DE DUPE woRDEn  
Van DE kREDIETcRIsIs!

DooPVIERInGEn
Wanneer ouders hun kind willen laten 
dopen, nemen zij contact op met het 
secretariaat van de parochie in Hulst: 
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst, telefoon: 
0114 – 31 21 30.
Dit is op maandag t/m donderdag 
bereikbaar tussen 9.30 – 11.30 uur.
De doopzondagen zijn op jaarlijks 
vastgestelde data.
De diensten zijn op zondag om 14.00 uur 
en om 15.30 uur.
De doopviering is in principe met meer 
dopelingen tegelijk. Twaalf da-gen 
van te voren is de doopvoorbereiding, 
waarbij minstens één van beide ouders 
wordt verwacht. Alle pastores hebben 
doopbevoegdheid.

hUwElIJksVIERInGEn
Wanneer twee mensen willen trouwen 
melden zij zich zo vroeg moge-lijk bij 
pastor Ch. v.d. Walle (tel: 0114 – 72 04 
91 of gsm: 06 - 51 13 87 21). Datum, 
plaats en tijd van de viering worden met 
elkaar overlegd.
De huwelijksvoorbereiding wordt gegeven 
op twee avonden. Dan zal ook bekend zijn 
wie van de pastores de huwelijksviering 
zal leiden. 
Met deze pastor (priester of diaken) 
zal nog een afzonderlijk gesprek plaats 
vinden over de huwelijksviering zelf.

waaR  En  hoE  laaT  ZIJn  
DE  kERkDIEnsTEn?
De kerkdiensten van de dertien parochies 
in de regio staan vermeld op de website 
van de IPV: www.rk-kerk-ozvl.nl en in 
het kerkblad “Tintinnabulum”. Dit is een 
uitgave van Drukkerij Schelfhout,  Kleine 
Bagijnestraat 34, 4561 CP  Hulst; tel: 
0114 - 31 25 40. 

waT  kosT  hET   allEMaal?
De parochies zijn voor hun inkomsten 
in belangrijke mate afhankelijk 
van de jaarlijkse parochiebijdrage. 
De bisdomleiding stelt jaarlijks de 
minimumbijdrage vast welke u kunt 
vinden op de website. Ook kunt u 
informatie inwinnen bij de parochies. 
Daarnaast zijn ook collectes en giften 
een bron van inkomsten. Voor meer 
informatie over de bijdrage voor een 
huwelijk, uitvaart, doopsel en Eerste 
Heilige Communie verwijzen wij u naar 
de website.
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Duizenden vluchtelingen vanuit Oost Congo zoeken een 
onderkomen in de hoofdstad Nairobi in Kenia. Onzeker is hun 
situatie. Er is geweld tussen etnische groepen onderling. De 
situatie is niet stabiel. Daarom ook blijven toeristen weg. De 
inkomsten dalen, de voedselprijzen stijgen omdat het transport en 
de voedselbevoorrading in het gedrang komt. Vluchtelingen, die 
toch al in een moeilijke situatie verkeren krijgen het dan dubbel 
moeilijk. 
Belangrijk is dat vluchtelingen in hun nieuwe omgeving 
opgevangen worden. Dat volwassenen hier ondersteuning  krijgen 
in zelfredzaamheid en de jongeren aangemoedigd worden zich te 
ontwikkelen.
De vluchtelingenvrouwen van Het Grote Merengebied bundelen 
hun krachten. Ze helpen elkaar samen te overleven, de hoop er in 
te houden en in hun directe omgeving de vrede te bevorderen. Ze 
willen niet ten ondergaan aan wanhoop. 
Als de vrouw, die de hoeksteen is van de vluchtelingenfamilie 
meer kansen krijgt , komt dat de hele familie ten goede. Scholing 
van de jeugd en vrouwengroepen zijn een sleutel tot vrede en 
ontwikkeling op de lange duur. 
Als we voldoende geld hebben lezen we in de nieuwsbrief  Africa 
Refugee Programme in Great Lakes kunnen we de armsten 
ondersteunen en kunnen we ook de kinderen op de scholen houden. 
Gedurende kort verlof van scholen in Middelbaar Onderwijs 
moedigen we de leerlingen aan zich in te zetten op school, thuis 
en in de gemeenschap. Beroeps- en taalvorming geeft aan jongeren 
de kans zich te ontwikkelen in techniek en wetenschap, Maar 
het ontwikkelt ook in hen de menselijke waarden, gerechtigheid, 
verantwoordelijkheid, creativiteit. Ook actieve  geweldloosheid 

wordt gestimuleerd. Door ze alternatieve ideeën aan te 
bieden, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat ze zich in een 
negatieve spiraal laten meeslepen.
Monique schrijft:Veel dank voor het geld wat we ontvingen. 
De scholen zijn dit jaar op tijd van start gegaan, maar veel 
scholen verhoogden heel sterk hun kostprijzen, dus veel 
hoofdbrekens voor veel families. Ja, de armen verarmen 
hier meer en meer. De financiële crisis laat zich ook hier 
voelen. Het elementair basisvoedsel, basis gezondheidszorg 
is practisch niet meer bereikbaar voor de gewone mensen. 
Met uw steun kunnen we gelukkig meer leerlingen op school 
krijgen. 
 

DE sITUaTIE In kEnIa

ontwerpen
bouwkundig tekenwerk

vergunningaanvragen

berekeningen

begeleiding
bouw & aanbesteding

2008: vlakverdeling 
en kleurnuances

2008: metamorfose naar 
landelijke gasterij

2004: nieuwbouw 
stomerij

www.bouwadvies-zeeland.nl

Hof te Zandeplein 1 - 3
4587 CK Kloosterzande

Tel. 0114 63 55 36
www.bouwadvies-zeeland.nl
bouwadvies@zeelandnet.nl
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stomerij

www.bouwadvies-zeeland.nl

Hof te Zandeplein 1 - 3
4587 CK Kloosterzande

Tel. 0114 63 55 36
www.bouwadvies-zeeland.nl
bouwadvies@zeelandnet.nl
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begeleiding
bouw & aanbesteding

ontwerpen
bouwkundig tekenwerk

vergunningaanvragen

berekeningen

begeleiding
bouw & aanbesteding

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
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SCHILDERWERKEN EN HOUTRENOVATIE

Kloosterzande

t. 0114-690231

f. 0114-690597

e. info@deschrijver.nl

i. www.deschrijver.nl

Middelburg

t. 0118-642517

f. 0118-642587

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420

Drukwerk
Van het kleinste naamkaartje tot de meest luxe folder

Periodieken
Personeelsbladen, verenigingsnieuws enz.

Folderverspreiding
Niet alleen in Zeeuwsch-Vlaanderen maar ook in de rest 
van Nedeland en België.

Nieuw bij 
Streekbeeld:

Digitaal printen en 
kopieerservice

voor verenigingen en bedrijven.

Informeer naar 
onze scherpe prijzen!

Industrieweg 13, Terneuzen • Postbus 385 4530 AJ  Terneuzen  Tel. 0115-649800 • Fax 0115-649801 - e-mail: redactie@streekbeeld.nl 

doet meer!
Van het kleinste naamkaartje tot de meest luxe folder

Niet alleen in Zeeuwsch-Vlaanderen maar ook in de rest 

voor verenigingen en bedrijven.

Fondue • Gourmets • Barbecue • Warme & koude buffetten
Verstand van lekker vlees

Marc Biesbroeck
van Waesberghestraat 5 - 4561 AB Hulst - Telefoon: 0114-313688

dinsdagmiddag gesloten

Uw woonwinkel 
ook op 

www.morres.com
Alle dagen open!

Gewasbeschermingsmiddelen 
Kunstmest
Zaaizaden 
en Schoonmaakmiddelen

R. van wesemael
Zoutestraat 109, Hulst - Tel. 0114-314853
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IPV oosT ZEEUws VlaanDEREn
Voor de jeugd

Beste kinderen, 

Hoe gaat het straks op vakantie? Doe je thuis leuke dingen? Mag je misschien 
op reis? Dicht bij huis of heel ver weg?

Schrijf eens op wat je beleefd hebt en stuur het naar ons kopijadres 
ipvozvl@zeelandnet.nl We gaan loten welke verhaaltjes in het septemberblad 
mogen komen. Doe je best. Misschien heb je geluk en mag jouw verhaaltje 
erin. 

Het regent, het regent

de woken hebben verdriet.

Ze laten hun tranen vallen,

een zakdoek hebben ze niet

Er zwemt een bromvlieg in de soep

in ‘t keukentje van oma.

En weet je wat het ergste is?

Hij heeft geen zwemdiploma

ZoMER
De schooldeuren achter je dicht.

Je hoofd voelt licht.

Even geen schriften en boeken

weg ermee in de verste hoeken.

Vakantie, vrijheid, niets moeten,

lekker met je blote voeten

op het heerlijke strand.

Luieren aan zee, of in het land.

Af en toe thuis een handje reiken,

zodat je moeder ook uit kan kijken

naar een welverdiende rust

voor ook een dagje aan Zeeuwse kust.

Geniet van deze vrije tijd,

of je nou jongen bent of meid.

Laat alle muizenissen varen.

Laat je hoofd wat bedaren,

zodat na welverdiende vrije weken

de tijd weer aan zal breken

van studie, boeken en wal al niet.

Allemaal kennis in het verschiet.

LVG

Met als thema: Jonas en de walvis
Waar: R.K. kerk te Clinge
Wanneer: zondag 4 oktober 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.

Een activiteit speciaal gericht 
op peuters en kleuters
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IPV oosT ZEEUws VlaanDEREn
clUsTER nooRD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

MaRIaVIERInG

Op woensdag 26 mei vond er een speciale 
Mariaviering plaats in onze parochiekerk. Dit 
in samenwerking met het WZC Antonius. 
Na een stijlvolle viering geleid door pastor 
Henny Ferket, ondersteund door het koor 
Viva La Musica onder de bezielende leiding 
van Irena Duerinck, gaf dit koor een mooi 
concert met speciaal voor deze gelegenheid 
geselecteerde marialiedjes. Dat dit zeer 
aansloeg bleek uit het welverdiende applaus. 
Na afloop was er een lekker kopje koffie of 
thee. Een van de aanwezigen zei: ”Ik dacht 
af en toe dat ik in Lourdes was.” Een mooier 
compliment is niet denkbaar. Al met al een 
bijzonder geslaagd initiatief. Hartelijk dank 
aan allen die deze bijeenkomst zo succesvol 
hebben gemaakt.

Van de Fam.de Bruijn ontvingen wij de volgende brief: 

Aan: het secretariaat van de Parochie ter Duinen.

Geachte heer,

Bij het opruimen van het huis van mijn moeder na haar overlijden,kwamen wij, naar ons 
inziens, een bijzondere Pauselijke vlag tegen. Gedateerd 1871, gemaakt voor Paus Pius IX, 
met daarop, denken wij, het wapen van voornoemde Paus. Graag schenken wij deze aan onze 
plaatselijke parochie, de parochie Ter Duinen te Groenendijk. Dit geheel in de geest van onze 
overleden ouders. Hopende u hiermee een plezier te hebben gedaan.
 
Met vriendelijke groet, namens de familie, Liesbeth de Bruijn.
 
We zijn de familie de Bruijn zeer erkentelijk voor deze geste. We zullen deze vlag dan ook 
een passende plaats geven. Namens het kerkbestuur, Jo Collet.

konInklIJkE 
onDER-

schEIDInGEn
Tijdens de laatste “lintjesregen” is het 
zeer verheugend te kunnen melden dat 3 
leden van onze parochiecluster benoemd 
zijn tot lid in de orde van 
Oranje Nassau.:
Mevr. I. Maerman-Vergauwen 
Mevr. I. Collet-Bauwens
Dhr. W. Menu
Van harte proficiat met deze welverdiende 
onderscheiding.

laMswaaRDE
De kerk van Lamswaarde is nog altijd in 
de ban van de restauratie. De werken zijn 
nu letterlijk afgerond en de rekening is 
opgemaakt. Wij menen met enige trots 
te mogen zeggen dat we naast een mooie 
gerestaureerde kerk u een financieel plaatje 
kunnen laten mededelen wat aardig in de 
buurt ligt van de begroting. Dit houdt in dat 
we op een begroting van €1.755.484 om 
precies te zijn een tekort hebben van €8.621 
Een compliment voor opdrachtgever en 
uitvoerenden om middels een open 
begroting op 0,5 % de werkelijkheid zo 
dicht te benaderen. Echter beste mensen 
we zijn nog niet klaar. Wij horen ook uw 
opmerkingen dat de kerk van binnen een 
grondige opknapbeurt behoeft. Wij hebben 
door een stuk te laten schilderen vanaf de 
Corneliuskapel willen aangeven hoe het 
zou kunnen worden. Met de wetenschap 
dat we nu stukken hebben laten zitten 
in de rest van de kerk die eigenlijk wel 
op het programma stonden. Een beetje 
onverantwoord en met geld smijten als we 
dat hadden aangepakt. Namelijk stelling 
opbouw/afbreken voorbereiding etc. zou 
veel tijd en dus geld kosten met weinig 
resultaat. Met de restauratie zitten we vast 
aan een onderhoudsplan. Middels bepaalde 
voorwaarden kunnen we onderhoud plegen 
met een maximaal bedrag in 6 jaar tegen een 
subsidie van 65% en daarmee hopen we de 
kerk van binnen een opknapbeurt te kunnen 
geven. We gaan hiermee aan de slag en u 
hoort nog van ons. Ook dan mag uw steun 
niet ontbreken. Wij hopen dat het nu om 
bedragen gaat die enigszins te behappen zijn 
en een goed resultaat geven!

Na de viering van 15 februari hebben 
achtereenvolgens; Bridgeclub (info en 
demonstratie), KBO( spel en activiteiten), 
KVO en Caritas (fietstocht), Kerkkoor 
(Mariazang zie foto), voetbalvereniging 
SDO ’63 (6-kamp) hun activiteit gehouden. 

Wij kunnen zeggen dat de inzet van de 
diverse verenigingen bewonderenswaardig 
is. Jammer dat dan niet altijd de 
belangstelling uit ons dorp zelf geweldig 
is. Gelukkig dat de verenigingen zelf er een 
positief gevoel aan hebben overgehouden 
en wij zijn erg dankbaar voor hun inzet. 
Komende maanden is het de beurt aan de 
dorpsraad(kunstmanifestatie) ondersteund 
door het kerkbestuur en ook fanfare 
“Vrijheid eendracht”(muziekfestival) 
waarna we eerst even een rustperiode 
inlassen zodat ieder even op adem kan 
komen om vervolgens in september 

oktober en november er een waardig slot 
aan te geven.

Dan toch nog even iets over onze 
kerkgemeenschap zelf. Was het even 
stil wat betreft de bestuursproblemen, 
doodzwijgen zal niet lukken. Wij hebben 
vanuit het bisdom de opdracht gekregen 
voort te maken met onze opvolging. Is 
er nu echt niemand op Lamswaarde die 
deze mooie Parochie wil besturen? De 
komende tijd zullen we met Deken Paul 
Verbeek rond de tafel gaan zitten. Een ding 
staat vast, wil de parochie blijven bestaan 
dan is een nieuw bestuur noodzakelijk. 
Wij mogen er toch niet aan denken dat 
na alles wat het huidige bestuur en onze 
voorgangers hebben gedaan er straks na 
200 jaar geen geloofsgemeenschap meer zal 
zijn op Lamswaarde!!!

200-JaaR PaRochIE Is In VollE GanG

PaUsElIJkE VlaG
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IPV oosT ZEEUws VlaanDEREn
clUsTER wEsT Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

TERholE
Een oproep voor de jonge mannen 60+ Wie wil er helpen kappen op het 
kerkhof. Wij komen mannen te kort. Elke eerste dinsdag van de maand van 
april tot november. Vele kappers maken licht werk, denk er eens over na, de 
kerkhofbeheerder A. Beaurain. 

lintje Het is alweer een tijdje geleden maar bij deze wil ik namens de 
parochie Mevr. Ingrid Maerman – Vergauwen feliciteren. Zij kreeg voor 
het vele vrijwilligers werk in onze kerk en het dorp namens de koningin 
een lintje uitgereikt. Wij zijn haar zeer dankbaar dat zij altijd voor iedereen 
klaar staat, tevens hopen we dat zij dit als stimulans ziet om zich te 
blijven inzetten voor het vele werk dat in haar omgeving voorkomt. Deze 
onderscheiding is tevens een pluim op de hoed voor alle vrijwilligers die zich 
telkens weer kosteloos inzetten voor de parochie- en/of dorpsgemeenschap.

Parkeren Het parkeerterrein bij de kerk is voltooid en vooral de oudere 
kerkbezoekers en de bezoekers van het kerkhof weten dit steeds beter te 
vinden. De voorbereiding voor de op te zetten nieuwe parochie in oost 
Zeeuws-Vlaanderen is gestart. De gevormde werkgroepen zijn geïnstalleerd 
en zijn aan de slag gegaan. Eind dit jaar zijn de resultaten bekend en worden 
dan naar het bisdom verzonden. Op bestuurlijk gebied worden we dan 
één parochie. De huidige parochies worden dan geloofsgemeenschappen 
genoemd en zullen zoals nu verder werken.

Namens het bestuur wensen wij ieder een mooie zomer toe. 
Jen Brooijmans.

kloosTERZanDE
herinrichting begraafplaats
In verband met de verdere herinrichting van onze begraafplaats, 
kunnen wij u melden dat het inmiddels mogelijk is om vanaf 
een centrale plaats afscheid te nemen van een overledene. 
Daartoe hebben wij een betegeld plateau ingericht van ongeveer 
225 vierkante meter, dat gesitueerd is vlakbij de eerste ingang 
van het kerkhof. Voor de naaste familie blijft de mogelijkheid 
om de overledene daarna nog te begeleiden naar de laatste 
rustplaats. Uiteraard is dat een eigen keuze. Op deze manier 
heeft het kerkbestuur gemeend om de vaak vele aanwezigen bij 
een uitvaart de mogelijkheid te bieden de laatste gebeden ten 
afscheid goed te kunnen volgen. De nieuwe regeling is vanaf 
heden ingegaan.

oDE aan DE VRIJwIllIGER
Enkele weken geleden zijn Piet de Rooij en zijn echtgenote 

vanuit onze parochie naar Woonzorgcentrum Antonius in 

Kloosterzande verhuisd. Piet, namens het bestuur wil ik je 

bedanken voor al het werk dat je de vele jaren hebt gedaan voor 

de parochie in Boschkapelle. Ik weet, je blijft nog enkele dingen 

doen, maar toch wil ik je bedanken met een ode.

Inzet noemen ze het

Alles zien,

alles horen

dikwijls zwijgen.

Dagen geven,

regen incasseren

onweer verhelpen.

Vooral veel doen,

Weinig stilstaan,

Een beetje ontvangen.

En jij doet dit,

steeds opnieuw

en jaren lang.

Wie kan je daarvoor genoeg bedanken?

RH

ZoMERsTIlTE
Wanneer wij allen straks weer gaan genieten van onze zomervakantie 
denk dan aan de volgende tekst als je misschien eens een kerk of kapel 
bezoekt in het buitenland.

Vermoeide reiziger,
welkom in dit huis!

Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is geloof voor wie vol wrok is.

Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je thuis,

Hier ben je verwacht , zoals je bent.

Sta even stil.
Bewonder de schoonheid en soberheid

van de kerk.

Sluit je ogen. Word even stil,
want in de stilte

hoor je de echo van Gods Woord.
Ga even zitten,

vouw je handen,o pen je hart.
Bid! En.. als dat niet kan,

als je niet geloven kan,
omdat je pijn hebt,
ga dan toch maar
naar je eigen huis.

Met een grote wens:
Vrede en alle goeds.

Wij wensen iedereen een fantastische vakantie 
Namens het bestuur
RH



16 - Kerkkoerier

IPV oosT ZEEUws VlaanDEREn
clUsTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Op zaterdagavond 14 maart nam mevrouw     
G. Lockefeer in de kerk afscheid als 
vrijwilliger voor de parochie St. Jansteen. 
Ruim twintig jaar na de gebruikelijke 
pensioendatum gaat ze met ‘pensioen’. Voor 
de laatste keer was Truus lector, cantor en 
deelde zij de communie uit. Daarnaast was 
ze ook regelmatig voorganger en predikant in 
woord- en communiediensten.  Al wat langer 
geleden begeleidde ze ook avondwakes bij een 
overlijden en ging ze voor in de maandelijkse 
vesperviering. Veel parochianen waren erbij 
om de eucharistie mee te vieren, Truus een 
hand of een bloemetje te geven en nog even 
gezellig na te praten. Zo was het goed.

Naast taken in de liturgie waren er ook 
taken in het stille parochiewerk. Een tiental 
jaren was Truus vertegenwoordiger namens 
de parochie in het pastorale gesprek van 
de bisschop en zijn achterban. Dit is een 
onbekend stukje werk waar de parochie niet 
meteen iets van merkt, maar die gesprekken 
geven de bisschop en zijn medebestuursleden 
inzicht in wat er leeft in de parochies. Truus 
was ook voorzitter en coördinator van de 
werkgroep parochiecontactpersonen. Zij 
was er vanaf de oprichting bij betrokken. 
Van deze groep is in een bijeenkomst 
enkele dagen later afscheid genomen. Als 
gebruikelijk zat ze zelf deze vergadering voor. 
Pas na het officiële gedeelte was er ruimte 
voor afscheid. Kerkbestuursleden en enkele 

parochianen kregen de gelegenheid een 
dankwoordje uit te spreken en een presentje 
als dank voor de inzet mee te geven.  Daarbij 
werd ook ingegaan op activiteiten in het 
grijze verleden. Als jonge vrouw was Truus al 
lid van het toenmalige parochiekoor. En in 
de tijd dat nog niet iedereen een platenspeler 
had nodigde Truus enkele mensen uit om bij 
haar te komen luisteren naar de Johannes- of 
Matteüspassie.  
Veel meer dan alle functies en taken is het 
tekenend voor de persoonlijkheid van Truus 
dat ze graag voorgaat in gebed en graag 
samen bidt. Bij het afscheid in de kerk bad ze 
een gebed voor, dat haar broer ooit maakte, 
maar nu recht uit haar eigen hart kwam.
God, onze Vader, in uw handen liggen de 
tijden.
Gij werkt in de wereld, Gij werkt in ons, 
onopvallend maar onweerstaanbaar, 
zoals het verborgen zaad dat telkens weer 
opschiet.
Scherp onze aandacht voor wat rondom ons 
gaande is.
Schenk ons vertrouwen, wijsheid en moed.
Zend in ons allen uw levenskrachtige, uw 
Heilige Geest,
opdat wij hoopvol en vastberaden mogen 
voortgaan op onze weg en elkaar vasthouden 
en samen waken, opdat toch uit ieder van 
ons, uw wensen en uit ons allen te samen 
moge groeien wat Gij hebt bedoeld.
 Amen.

Bedankt Truus, voor de wijze woorden en je 
inzet al die jaren. Bovenal bedankt voor je 
gebed. Moge je nog vele goede dagen en een 
zegenrijke tijd gegund zijn.

Omer Calle

MEVRoUw G. lockEfEER nEEMT afschEID 
als VRIJwIllIGER Van DE PaRochIE 

De bloemen zijn verdiend.

We gingen naar de kerk en daar was het heel 
mooi versierd. Toen we naar binnen gingen 
moesten we achter de banken staan. Toen 
moesten alle kinderen die communie deden 
naar voren komen, toen de namen werden 
geroepen. Dat was heel spannend want al 
die mensen in de kerk keken naar mij. We 
moesten heel voorzichtig zijn met die kaars 
want die brandde. We moesten hem aan José 
geven. We gingen toen op onze eigen plaats 
zitten vooraan in de kerk. Daarna begon 
de Mis. In de mis werd veel gezongen ook 
door mijn zus Laura. Wij zitten alle twee in 
het koor en ik zong mee vanaf mijn plaats 
samen met Femke die er ook op zit. Dat 
was makkelijk want wij kenden alle teksten 
al. De allereerste hostie smaakte een beetje 
naar brood. Dat vond ik heel bijzonder. Na 
de mis gingen we met heel de familie naar 
onze tuin en toen kwam er een jongleur/
vuurspuwer thuis. Aan het eind van die dag 
was ik heel moe, maar het was wel super 

leuk.
 
Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen 
om er zo’n bijzondere dag van te maken die 
ik nog lang zal onthouden.
 
Groetjes Emelie Willemsen

EERsTE h. coMMUnIE UIT DE oUDE Doos
legende: het wonder van Rubbens
Jan Rubbens S.J.  was van 1932 tot zijn dood 
in 1959 kapelaan van de Molenstraatskerk 
in Nijmegen. Hij stond bekend als man van 
het volk, biechtvader, predikant en vriend 
van armen en misdeelden. “Al tijdens zijn 
leven circuleerden er talloze verhalen over 
de kapelaan van de Molenstraatskerk. Het 
bekendste, het Wonder van Rubbens, gaat over 
een bezoek dat de pater aan de Benedenstad 
bracht. Of aan een andere buurt, want er doen 
diverse versies van deze legende de ronde. 
Een vader van een groot gezin vroeg hem om 
een tientje. Rubbens vertelde de man dat hij 
platzak was en om dat te bewijzen keerde hij 
de zakken van zijn jas om. Prompt viel daar 
een tientje uit. Rubbens gaf het aan de arme 
vader. Eenmaal thuis op de pastorie aan de 
Molenstraat schoot de pastoor hem aan. ‘Wil 
je voortaan je eigen jas aantrekken?’” 
(Geert Geenen, 
De Gelderlander, 29 september 2005)
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We hadden dit jaar een hele fijne groep 
vormelingen, te weten:
Daniël Baert, Eefje Bohijn, Marilou van 
Hove, Anniek Otto, Nick Otto, Veronique 
Rosseau, Serge Rotthier, Leslie van de Vijver, 
Naomi Vonck en Sander Wezepoel.
Wat hebben we allemaal ondernomen om 
onze vormelingen voor te bereiden: twee 
ouderavonden, ter informatie, spel met 
ouders en vormelingen over geloofszaken. 
Twaalf bijeenkomsten om ons project: “hoe 
bestaat het” door te nemen. We beginnen met 
het woord vormen, en laten de vormelingen 
zelf “vormend” bezig zijn, met een klomp 
klei. Ondertussen praten we over de vragen: 
wie heeft jullie gevormd tot wat je nu bent? 
Wie werken hieraan mee? Zou het verschil 
uitmaken of je hier, of in Afrika geboren 
wordt? Enz. enz. We gaan het hebben over 
de 7 sacramenten, maar ook over: hoe komt 
het toch dat alles is zoals het is? Waar komt 
alles toch vandaan? We laten ze hier zelf eens 
goed over nadenken. We hebben het over 
bidden, wat is bidden? Bidden is contact 
zoeken met God, hoe, wat en waar kunnen 
we dit doen, maak zelf eens een gebedje. We 

staan stil bij het scheppingsverhaal en praten 
over Jezus en de Bijbelverhalen.
We hebben een meditatie samen met pater 
Reurs en maken kennis met hem. We 
gaan naar de Basiliek in Hulst met alle 
vormelingen uit de regio voor de circle of 
live. Er zijn pleisterplaatsen in de Basiliek 
over: water, vuur, lucht, vergeven en de 
vasten. We mogen in de sacristie kijken en 
maken kennis met Deken Verbeek en stagiar 
van de priesteropleiding, Steven de Koning. 
We mogen meedoen aan het paasvuur van 
de 10er club van St. Jansteen: een tocht 
met opdrachten, een paasverhaal en dan zelf 
broodjes bakken in het kampvuur. Iedereen 
heeft weer genoten, zowel de 10ers als 
de leiding. De vormelingen stellen zich 
voor in de voorstellingsviering met als 
thema: Dromen, Denken, Durven, Doen 
en Doorzetten. Ze maken zelf met hun 
tienen een fantastische dans en houden een 
actie voor de voedselbank, waarin we een 
heleboel geld en 4 winkelwagens vol met 
levensmiddelen ophalen. We krijgen een 
rondleiding in onze eigen parochiekerk, met 
een goede uitleg erbij van  Jaques Smeets.

Op 26 April is het zover en komen Deken 
Verbeek en Vicaris Generaal Schoenmakers 
naar Koewacht om 52 vormelingen (Graauw, 
St. Jansteen, Heikant, Clinge, Nieuw-
Namen en Koewacht) het Heilig Vormsel toe 
te dienen. Een warme viering met prachtige 
liedjes van The White Group uit Breskens.
We evalueren met de vormelingen, kijken 
naar de film: Jezus, met ondersteuning van 
(toen net diaken) Steven de Koning, eten 
frietjes bij Monique, en krijgen dan nog een 
rondleiding op de boerderij van Gonny.
Al met al een druk programma, maar het was 
de moeite waard.

Monique van Gremberghe en Gonny Rozijn.

VoRMsEl In koEwachT 26 aPRIl 2009

Vrijdag 22 mei jl. was het weer zover, het 
jaarlijkse uitje van alle vrijwilligers van de 
parochie Koewacht. Met hier en daar een 
overstekende koe op de weg vertrokken 
we keurig op tijd. Deze keer trok de reis 
richting de Brabantse Kempen, alwaar we 
rond 10 uur aankwamen bij de Kaasboerin 
voor een kopje koffie met appelgebak. Hier 
stapte ook een geweldige gids op de bus. 
Zij wist zeer enthousiast alles te vertellen 
en zij had er zichtbaar plezier in. Hier 
begon dus ook de tocht door de Acht 
Zaligheden. Acht Zaligheden is de benaming 
voor een achttal dorpen in de Kempen. 
Het woord “zaligheden” is ontleend aan 
het “sel” waarop de naam van deze acht 
dorpen eindigt (“selligheden”). Het gaat 
om de dorpen: Duizel (vroeger: Duisel), 
Eersel, Hulsel, Knegsel, Netersel, Reusel, 
Steensel en Wintelre (Brabants: Wèntersel). 
Als eerste voerde de bus ons richting de 
struisvogelboerderij Heierhof. Hier kregen 
we uitleg over de struisvogels en alles wat 
daar omheen hangt. Een enkeling waagde 
zich eraan om de gretige beestjes te voeren 
waardoor men de vogels kon “knuffelen”. Na 
dit bezoek reden we naar Riethoven waar we 
konden aanschuiven voor een goed verzorgde 
koffietafel. Daarna vervolgden we de tocht 
door de Acht Zaligheden. Hierbij kregen 
we interessante uitleg over alles wat we 
onderweg tegenkwamen zoals de specifieke 
huizenbouw, beelden en vooral ook de 
zeer aangename legendes en anekdotes die 
de gids met veel kennis en enthousiasme 
wist te vertellen. Dit alles werd tussendoor 

opgeluisterd door gepaste muziek. Half weg 
hielden we een stop bij chocolaterie Winters 
in Valkenswaard. Hier werd een presentatie 
gegeven over de herkomst van de cacaoboon 
en het maken van bonbons. Diegene die dat 
wilden konden enkele bonbons maken én 
proeven, natuurlijk met de nodige hilariteit, 
want zeg nou zelf, bonbons maken doen 
we niet iedere dag. Geheel volgens plan 
hadden we halverwege de tocht nog tijd 
over om iets te consumeren op een terrasje, 
zodat we ook nog van het schitterende 

weer konden genieten. Onze tocht door 
de Acht Zaligheden eindigde weer bij de 
Kaasboerin alwaar we konden aanschuiven 
voor een 3-gangen maaltijd. De terugreis 
verliep eveneens volgens plan en werd nog 
extra aangenaam gemaakt door muziek uit 
vroegere tijden die vrolijk door ieder werd 
meegezongen. Het was een geslaagde dag.

(Frans Otto)

VRIJwIllIGERsREIs kERk koEwachT
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IPV oosT ZEEUws VlaanDEREn
clUsTER MIDDEn Hulst

Na een heerlijk lange zomervakantie 
willen we jullie allemaal weer van harte 
welkom heten in de gezinsvieringen in de 
Willibrordusbasiliek. 

Op zondag 27 september willen we graag 
samen met jullie de eerste gezinsmis van dit 
schooljaar vieren. 
De tweede viering is op  zondag 29 
november. In deze viering willen we kijken 
naar de betekenis van het licht.
Op donderdag 24 december vieren we in 
een speciale Kerstgezinsmis de geboorte van 
Jezus.

De zondagochtendvieringen beginnen 
om 10.30 uur en de Kerstviering op 
donderdagavond begint om 19.00 uur. 
Kinderkoor “De Wal-Noten” zal in deze 
vieringen samen met jullie prachtige liedjes 
zingen. 

Schrijf de data van de gezinsvieringen alvast 
op de kalender. We hopen jullie in het 
nieuwe schooljaar met papa’s, mama’s, opa’s, 
oma’s, vriendjes en vriendinnetjes te kunnen 
begroeten in de Willibrordusbasiliek.

Werkgroep Gezinsvieringen Hulst

GEZInsVIERInGEn 
wIllIBRoRDUsBasIlIEk 
hUlsT In hET nIEUwE 

schoolJaaR

Het bestuur van de H.Willibrordus-
parochie is verheugd over de prijs die de 
Basiliek op zondag 31 mei 2009 tijdens 
een rechtstreekse radio-uitzending van de 
NCRV ontvangen heeft als mooiste kerk van 
Nederland. Het initiatief hiertoe is tot stand 
gekomen door middel van het programma 
Plaza van de NCRV. Vele mensen uit Hulst, 
uit Nederland en ver daarbuiten hebben in 
eerste instantie via internet hun stem voor 
de Basiliek kunnen uitbrengen. Later is door 
een vakjury uit de genomineerde kerken de 
mooiste verkozen. 

Het is mooi te lezen hoe deze jury in 
haar besluitvorming de elementen uit 
de geschiedenis, de architectuur en de 
filosofisch/religieuze gedachten van onze 
grote promotor de heer Jo Everaert gebruikt 
heeft om tot een eindoordeel te komen: 
“Dit kerkgebouw toont op een fraaie manier 

de gelaagdheid van de geschiedenis. Het 
verleden werd gerespecteerd en zichtbaar 
gehouden. De kerk vormt nog altijd het 
historisch middelpunt van dit stadje, maar 
toont ook de ontwikkelingen in de tijd. Het 
gebruik als Simultaankerk is heel interessant, 
en op een bepaalde manier karakteristiek 
voor de Nederlandse situatie, waar protestant 
en katholiek lange tijd naast elkaar, maar 
weinig met elkaar leefden. De moedige 
moderne torenspits werd na een prijsvraag in 
1957 vormgegeven door architect Brouwers 
en kunstenaar Reijers. Die toont onder 
de naam “Prediker” een Christusfiguur, 
gedragen door de vleugels van engelen. Het 
is feitelijk niet één spits, maar acht. Volgens 
de ingebrachte motivatie van de heer Jo
Everaert heeft de kunstenaar hiermee willen 
aangeven dat er niet één weg naar God is, 
maar meerdere.”

Het parochiebestuur ziet deze prijs vooral 
als een hommage aan al die vrijwilligers die 
zich vooral in het verleden, maar ook nog 
heden ten dage, buitengewoon inzetten om 
dit gebouw  een “levend bouwwerk” te laten 
blijven. Tenslotte wil het bestuur de grote 
promotor van deze uitverkiezing, de heer 
Jo Everaert, buitengewoon bedanken. Zijn 
initiatief, zijn tomeloze inzet en enthousiasme 
hebben, samen met alle stemmers, tot deze 
eervolle prijs geleid!

BasIlIEk Van hUlsT 
“MooIsTE kERk Van nEDERlanD”

3x Dank JE wEl!!!
Zoals in de Kerkkoerier van maart 2009 reeds was aangekondigd, werd dinsdag 31 maart 
2009, tijdens een sfeervolle bijeenkomst op de pastorie te Hulst, onder het genot van koffie 
en gebak, afscheid genomen van 3 vrijwillig(st)ers. Namens het parochiebestuur werden 
mevrouw Maria Mangnus, mevrouw Joke Heyens en de heer Theo Hiel, door H. v.d. 
Zijden, heel veel lof toegezwaaid, in de bloemetjes gezet en heel hartelijk bedankt voor hun 
jarenlange inzet voor de actie Kerkbalans. 
3x Heel veel dank!  

Nevenstaande foto 
toont u een beeld 
van deze geanimeerde 
bijeenkomst.

Ik wens je vandaag een stukje hemel,

blijf deze dag in je dromen geloven

Ik wens je daarbij een zee van sterren,

want ik geloof dat die nooit zullen doven.

Maar meer dan dit alles wens ik je God toe,

die voor je uit gaat en achter je staat.
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Al diverse malen heeft het parochiebestuur 
van de H.Willibrordus benadrukt het 
vrijwilligersbeleid belangrijk te vinden. 
Alle 30 werkgroepen in onze parochie zijn 
gevraagd suggesties aan te leveren met 
het doel dat de werkgroepen nog beter 
kunnen functioneren dan dat ze al doen. 
Een goede vraag is dan: maar wat is er van 
die oproep concreet terechtgekomen? Trots 
mag ik u melden dat er eind mei al vijf 
schriftelijke aanvragen met suggesties bij het 
parochiesecretariaat binnengekomen zijn. 
En ik verwacht dit jaar en het komende jaar 
nog een groot aantal aanvragen. Zorg dat u 
en uw werkgroep erbij komt!!! 
De vijf reeds ontvangen aanvragen:
1. De Bloemenwerkgroep, die het gehele jaar 
door de basiliek fleurig opsiert, heeft gevraagd 
mooie grote vazen te mogen aanschaffen. 

Het bestuur heeft dit goedgekeurd.
2. De werkgroep Vastenactie heeft 
voorgesteld tot aankoop over te gaan van 
eigen planken voor de kramen voor de 
jaarlijkse boekenmarkt in de basiliek. Het 
bestuur heeft besloten dit niet te doen ivm 
de beperkte opslag-mogelijkheden in de 
basiliek. Mocht u als lezer de werkgroep 
Vastenactie kunnen helpen laat hen dit svp 
weten.
3. Het Dameskoor heeft een aantal verzoeken 
gedaan omtrent dirigente-opleiding, 
vervanging keyboard en de aanschaf van 
inklapbare stoelen. Deze verzoeken zijn (eind 
mei) nog in behandeling bij het bestuur.
4. De werkgroep Eerste H. Communie wil 
graag kijkbijbels aanschaffen. Het bestuur 
heeft deze aanvraag gehonoreerd.
5.Mevr. T. Boon-Vennix vraagt om instelling 

van een uur aanbidding op een avond per 
maand in de basiliek. Dit is in beraad bij het 
pastoresteam (eind mei).
   
De werkgroep vrijwilligersbeleid  onder de 
bezielende leiding van ons nieuw bestuurslid 
Mevr. N. Janssen-De Kooning is van start 
gegaan met de belangrijkste aandachtspunten 
zoals: de beleidsnotitie vrijwilligersbeleid en 
beloningsbeleid vrijwilligers in voorbereiding 
(onkostenvergoeding/attenties bij jubilea).

Gaarne zie ik uw schriftelijke aanvragen 
tegemoet op het parochiesecretariaat onder 
vermelding van vrijwilligerswerk ter attentie 
van:

Jan Rubbens
Vice-voorzitter

VRIJwIllIGERswERkGRoEPEn: GEEf ZE DE RUIMTE

IPV oosT ZEEUws VlaanDEREn
clUsTER oosT  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Op 9 mei 2009 werden we uitgenodigd door 
de Parochie van Oost-Souburg door dhr.
Aarnoud van der Deijl (formuliertjes lagen 
achter in de kerk) om mee te wandelen 
in de streek rond Clinge. In de wandeling 
waren drie kapellen opgenomen. Het was 
een gemêleerd gezelschap van protestanten 
en katholieken.. Dat maakte het voor mij 
interessant om mee te gaan.

Om 10.30 uur verzamelden we aan Kapel 
O.L.V.Ter Eecken in Kapellebrug. We 
kregen daar eerst uitleg van dhr Prince over 
de  kapel, en Mgr. Van de Hende vertelde 
over de plaats van Maria in het katholieke 
geloof. Daarna deden we de statie van 7 
smarten; waarbij mgr. Vd Hende voorging. 
We trokken door de bossen naar Clinge. Dit 
was een mooie wandeling en het weer was 
fantastisch!

Allereerst aten we onze boterham in 
Malpertuus onder het genot van een kopje 
koffie. Vervolgens bezochten we de Kapel 
achter de sportvelden, waar een mariabeeld 
van pastoor Gielliet staat. Daar werden de 
wandelaars ontvangen door onze parochie 
medewerkster Annemie. De wandelroute 
ging vervolgens over de veldwegeltjes naar de 
grens. Bij de kapel Tereecken in De Klinge 
konden we de meiboom nog bewonderen. 
Het is hier nog steeds de gewoonte om 
de kapel in de meimaand te vereren met 
een meiboom. In de Kapel staat een klein 
historisch mariabeeldje. Hierna trokken 
we naar de Hoogegeeststraat, die na de 
grenspaal door de bossen loopt.
Ook de grenspaal was in onze wandeling 
een “grenspaal”. Hier werd een groepsfoto, 

genomen en wandelden we weer gezellig 
keuvelend verder.

Wat ik van de wandeling verwachtte is 
uitgekomen. Eerst prima uitleg over de 
plaats van Maria door mgr. Vd Henden, 
en al wandelend door bos en dorp met 
de medewandelaars pratend, die elk hun 
geloof en ervaring meedroegen. Het was 
een fantastische mooie dag en dit niet alleen 
door het mooie weer, maar ook door de 
fijne groep deelnemers. Door velen zijn er 

nieuwe vrienden gemaakt en oude vrienden 
vonden elkaar weer terug. Zo kwam ik 
weer in contact met een oud collega uit het 
ziekenhuis en geloof maar dat wij hebben 
bijgepraat!

Ik heb enorm genoten en wilde jullie dit 
wandelverhaal niet onthouden. Met dank 
aan dhr. Aarnoud van der Deijl.

Vriendelijke groet, 
Marie-Louise Segers-Pharazijn.

EEn MooIE wanDElInG lanGs 3 kaPEllEn



Afscheid van 
Pater W. Poppe 

als eindverantwoordelijke pastor. 

Tevens benoeming van 
Pater Reurs als zijn opvolger.


