
Kerkkoerier
7E JAARGANG
NR. 1 - DECEMBER 2009

Periodiek van de Interparochiële Vereniging van de 
13 samenwerkende RK parochies in Oost Zeeuws-Vlaanderen

Schema Kerstvieringen

150 jaar parochie 
Nieuw Namen

200 jaar Lamswaarde

Nieuwe pastor: 
Ralf Grossert



2 - Kerkkoerier

colofoncolofon

Redactie
mevr. J. Hamelinck, 
mevr. L. Verboven-Gielen,  
mevr. V. Verdurmen-Serrarens,  
dhr. F. van Swaal, 
mevr. N. Janssen-de Kooning

Foto voorkant: Kerkraam van de H. Joseph  
te Nieuw-Namen, J. Klok

Druk: Partout BV, Terneuzen
Tel. 0115-649800

Kopij binnen 2010
Pasen: vrijdag 12 februari
Zomer: vrijdag 11 juni
Herfst: vrijdag 10 september
Kerst: vrijdag 5 november

Kopij voor het volgende nummer  
inleveren bij kerkkoerier@ipv-ozvl.nl  
of redactieadres: Steenstraat 22, 4561 AS  
Hulst
De redactie heeft het recht artikelen te 
corrigeren en/of in te korten. De redactie 
is niet aansprakelijk voor de inhoud van de 
ingezonden kopij.

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

Bereikbaarheid van het Pastoresteam
Mw. Ch. v.d. Walle, teamleider 
pastoraal werkster, (eerstaanspreekbare pastor 
voor Boschkapelle, Hengstdijk, Stoppeldijk, 
Notendijk 45, 4583 SV Terhole.
tel. 0114-720491 / 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl
Bijz. aandachtsveld: Eerste Communie,
huwelijksvoorbereiding

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 en rouwzorg

Ralf Grossert, pastoraal werker, 
(eerstaanspreekbare pastor voor 
Kloosterzande, Lamswaarde en Terhole)
Godsplein 4, 4561 BD Hulst
Tel. 0114-313299 / 06-13705137

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
Maria die zoude naar Bethlehem gaan ….. 
Stille nacht, heilige nacht ……. Er is een 
kindeke geboren …..De herderkens lagen 
bij nachte …….  Midden in de winternacht 
….. Nu zijt wellekome…….
Stuk voor stuk mooie kerstliedjes, waarvan 
de inhoud niet altijd tot ons doordringt. 
Neem nou Maria en Jozef die al hun bagage 
op een ezeltje laden en naar Bethlehem 
vertrekken om daar geregistreerd te worden 
voor de volkstelling en geen plaats meer 
vinden om te overnachten. De herbergen te 
vol? Ik weet het niet. Ik denk meer omdat 
er geen geld was om te betalen. Ook nu 
nog trekken mensen rond; niet voor een 
volkstelling, maar voor heel iets anders. 
Zij zoeken een andere, betere plaats om te 
overleven. “Nu zijt wellekome”. We zingen 
uit volle borst mee. Jezus was welkom. 
Zijn vluchtelingen en ontheemden ook zo 

welkom? Laten we ons dat eens afvragen met 
kerstmis. We kunnen mooie liedjes zingen, 
maar er zit meer achter de tekst dan alleen 
maar de blijdschap van Jezus’ geboorte. 
Misschien kunnen we de liedjes nog eens 
zingen en de teksten op onze tegenwoordige 
tijd projecteren: U bent welkom, wij hebben 
onderdak voor u. Wij hebben warmte voor 
een koude winternacht. De redactie wenst u 
een heel mooi kerstfeest en voor 2010 heel 
veel geluk, gezondheid en vooral liefde voor 
u en voor elkaar.

De redactie

Zoals de seizoenen wisselen zo zijn er in 
het afgelopen jaar ook in het pastoresteam 
de nodige wisselingen geweest. We hebben 
van drie collega’s afscheid genomen en we 
hebben er twee mogen begroeten.
Diaken Steven de Koning is per 1 juni 2009 
benoemd als lid van het pastoraal team en 
sinds 1 november 2009 is pastoraal werker 
Ralf Grossert ons team komen versterken.
Het een en ander vraagt weer om inwerking, 
nieuwe wegen zoeken, nieuwe verdeling van 
de taken en ook afbakening van de pastorale 
taken.
Het is het zoeken naar een nieuwe balans en 
invulling van de werkverdeling. Dit vraagt 
tijd en inspanning. De nieuwe collega’s 
moeten soms letterlijk hun weg vinden 
in Zeeuws-Vlaanderen. Waar en wie doet 
wat, wie is waar verantwoordelijk voor, wie 
moet ik benaderen voor het een en ander? 
Wie neemt welke taken op zich en wat is 
nu haalbaar en realiseerbaar met 4 pastores? 
Hoe willen wij als team en individueel, 
kerk en geloof levend houden? Wat houdt 
ons gaande en wat drijft ons? Deze vragen 
stellen wij aan onszelf, maar ook aan de 
vele mensen die vrijwilligerswerk verzetten 
in onze kerk. Wat bezielt ons? Wat zoeken 
wij als wij samen komen? Ondanks het 
feit dat er minder kerkbezoekers zijn, zijn 
er nog steeds veel vrijwilligers actief in 
het ondersteunen van de liturgie. Kosters, 
koren, misdienaars, acolieten, lectoren enz. 
Wat houdt deze mensen gaande? Waarom 
verzetten zij zoveel werk en besteden zij 
zoveel tijd aan dit vrijwilligerswerk? Dit is 
een zoektocht en daar hebben we allemaal 
licht voor nodig.

Daarom is het zo mooi dat we nu richting 
kerstmis gaan. Eerst hebben we de donkere 
dagen van de advent. Elke week in de advent 
steken we een kaarsje aan op de adventskrans 

in de vieringen. Zo helpt dit licht ons op weg 
naar kerstmis en dan mogen we de geboorte 
van Jezus vieren. Het Licht van de wereld 
dat ons mensen richting geeft. Maar ook 
het Licht dat ons gaande houdt, helpt onze 
weg te vinden. Ook in ons dagelijks doen en 
laten. Ook in het vinden van een weg in het 
pastoraat in Oost Zeeuws-Vlaanderen, ook 
in het pastoresteam. 
Samen met het pastoresteam en de vele 
vrijwilligers willen wij deze boodschap 
doorgeven, beleven en bespreken. Het Licht 
van Christus is datgene wat ons drijft en 
gaande houdt. Laten wij dit Licht met elkaar 
aansteken en ervoor zorgen dat het nooit 
dooft, maar levend wordt en blijft.

Zalig Kerstmis. 
Chantal van de Walle
Teamleider

namEns hET PasToREsTEam
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De Provinciale Raad van Kerken heeft het 
initiatief genomen om in 2010 een Zeeuwse 
oecumenische kerkendag te organiseren. 
Deze kerkendag wordt gehouden aan het 
Abdijplein in Middelburg, historische grond 
voor de christelijke identiteit van Zeeland. 
Op en rond dit plein wordt een feestelijke 
dag georganiseerd voor en door de kerken 
in Zeeland.  De oecumenische kerkendag 
Zeeland wil laten zien hoe kerken, betrokken 
op de samenleving en op elkaar met geloof 
en vertrouwen de toekomst tegemoet treden 
en vierend, lerend en dienend gerechtigheid, 
vrede en de integriteit van de schepping 
bevorderen. In de abdijkerken en in de andere 
kerken van Middelburg worden lezingen, 
exposities, werkwinkels voor jong en oud, 
optredens en andere activiteiten gehouden. 
Ze zullen aansluiten bij het thema dat voor 
de kerkendag gekozen is: “Thuiskomen, vol 
van verlangen en vertrouwen”. 
Het wordt een dag waarop we onze bezieling 
met elkaar delen en laten zien hoe in en 
door de kerken in Zeeland het verhaal van 
God met de mensen wordt doorverteld. 
Het betrokken kerklid komt hier hopelijk 
vrolijk en geïnspireerd vandaan. En de 
geïnteresseerde buitenstaander krijgt een 
beeld van waar kerken anno 2010 mee bezig 
zijn. Medio 2008 is een programmacommissie 
begonnen met de inhoudelijke planning. Op 
23 september 2009 is de aftrap voor de 
kerkendag gegeven door het bijeenroepen 
van plaatselijke stuurgroepen oecumene. In 
een positieve sfeer werd een beeld geschetst 
van de christelijke kerken in de komende 
vijftien jaar 

Klaas van der Kamp, secretaris raad van 
kerken Nederland, opende de bijeenkomst:
“De oecumene wordt van bloeiende sluitpost 
tot operationeel uitgangspunt. Niet omdat 
we elkaar leuk vinden. Zelfs niet omdat 

de Heer het van ons vraagt, al zou dat 
voor dienaren van de Heer nog niet zo’n 
rare gedachte zijn. We doen het, omdat 
we de wereld het evangelie niet mogen 
afnemen. De kerk anno 2025 is een van 
de weinige organisaties die interesse heeft 
bij de heelheid van de mens en de heelheid 
van de samenleving, omdat ze leeft voor het 
aangezicht van de Heilige God, die het om 
die heelheid gaat. Daarmee is de kerk bij 
uitstek het maatschappelijk cement in 2025. 
Eén kerk. Eén profetie. Het is niet altijd 
leuk profeet te zijn. Daarom zullen we steeds 
terug moeten naar de basis. Naar de bron. 
Naar de heilige, die ons rugdekking geeft 
en ruggengraat. En om hem te ontmoeten 
hebben we kleine huisjes nodig. Een ‘êêl 
klein uusje’. Tankstations hoeven niet groot 
te zijn. Als ze maar doen waar ze voor 
bedoeld zijn: nieuwe energie leveren. En 
het makkelijkst gaat dat als de deuren open 
staan.”

Middels het voorleggen van een aantal 
persoonlijke stellingen presenteerde de 
programmacommissie zich op een zeer brede 
wijze. Over de groene kerk: “In plaats van 
dialoog zijn we toe aan een diapraxis, waarbij 
we ons bewust moeten zijn van elkaars 
waarde. Misschien moeten we werken aan 
een week van de schepping.” “Zoeken naar 
God kan in een klooster, Maar daar laat Hij 
zich zelden vinden. God toont zich in de 
gemeenschap, in de geraaktheid van mensen 
bij geboorte en dood. Maar we moeten wel 
blijven zoeken.” “Jongeren in de kerk staan 
ver af van de beleving van ouderen. Jongeren 
testen de eerlijkheid van de godsbeleving 
van ouderen. Zij zoeken minder naar 
verplichtende waarden, zij snakken naar een 
persoonlijke relatie.”
“Religieuze dialoog is niet een zaak voor 
geleerden en theologen, het geschiedt 

oEcUmEnIschE KERKEnDaG ZEElanD

Op do. avond 17 december zal er een 
oecumenische adventsvesper worden 
gehouden in de RK Catharinakerk te 

Hengstdijk. Er wordt gebruikgemaakt van 
de zgn. Omega – antifonen, in tekst en 
lied en gebed. In deze korte viering hopen 
voor te gaan diaken Steven de Koning, 
past. werker Chantal v.d.Walle en ds. Pieter 
Overduin. Aanvang 19.00 uur. 
 
In januari 2010 is er weer een gebedsweek 
die in het teken staat van de eenheid der 
christenen. Op zondag 24 januari zal er 
om 10.00 uur in de Hof te Zande Kerk 
een oecumenische dienst worden gehouden. 
Naast ds. Overduin hoopt een der r.k. 
voorgangers in de liturgie voor te gaan. 

Verder herinneren wij u aan de nieuwe 
website die in september j.l. tijdens de 
vredesweek is gelanceerd met het oog op de 

oecumenische kerkendag Zeeland. Deze zal 
plaatsvinden op za. 25 september 2010 in 
Middelburg. Het thema voor die dag luidt: 
Verlangen en Vertrouwen. Via de website 
proberen wij u zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden van de programmering en 
de voorbereidingen die daar voor nodig zijn.
U gaat dan naar: www.kerkendagzeeland.nl 

Hierboven treft u het logo aan, waarin zowel 
de symboliek van twee handen, maar ook 
de zeemonding en het oecumenisch logo in 
naar voren komen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij 
de volgende leden van het oecumenisch 
overlegplatform: Dhr. Peter Saey en ds. 
Overduin (68 15 52).

oEcUmEnIschE acTIVITEITEn KomEnDE PERIoDE

Raad van Kerken

Bij de Raad van Kerken in Nederland zijn 

aangesloten:

Protestantse Kerk, Rooms Katholieke Kerk, 

Oud katholieke Kerk, 

Algemeen Doopsgezinde Sociëteit, 

Remonstrantse Broederschap,

Evangelische Broedergemeenten, Religieus 

genootschap der vrienden – Quakers, 

Syrisch Orthodoxe kerk, Leger des Heils, 

Anglicaanse Kerk, Molukse Evangelische 

Kerk, en de Koptisch Orthodoxe Kerk.

lokaal. Daar worden de gestelde idealen 
en de verantwoordelijkheid gemeten.” 
Kerk als herberg: “God is overal bezig en 
vraagt niet om een eigen identiteit van 
een gemeenschap. Kerkelijke gastvrijheid is 
gebaseerd op saamhorigheid.” 

De start naar de Zeeuwse Kerkendag is 
gemaakt. Parochies en gemeenten kunnen 
zich het komend jaar voorbereiden op 
een inspirerend gebeuren. Uitgebreide 
informatie is terug te vinden op: www.
kerkendagzeeland.nl. 

Omer Calle,
namens het oecumenisch beraad.
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Het leven aan de oevers van het Victoriameer in 
Kenia is niet te vergelijken met het leven in het 
Zeeuws-Vlaamse land. Het verschil is te groot. 
Dat is de mening van Stichting Buru Nyakwere 
Nederland (SBNN). Om die reden werd deze 
stichting in 2004 in Hulst opgericht. Sindsdien 
probeert zij samen met de Zeeuws-Vlamingen en 
de Kenianen ’t verschil te verkleinen. Dit gebeurt 
door het uitvoeren van praktische projecten. 
Daarbij staan onderwijs, de strijd tegen HIV 
en gebrek aan schoon drinkwater en sanitair 
centraal.

Hulp van mens tot mens, met korte lijnen en 
zonder toeters en bellen, dat is de werkwijze 
van SBNN. Zo werden tijdens de Stuikerfeesten 
te Heikant diverse activiteiten georganiseerd. 
Met de opbrengst daarvan konden de afgelopen 
zomer heel wat kleuterklassen worden voorzien 
van stoeltjes & tafeltjes. De kleuters van deze 
scholen hoeven nu niet langer meer te zitten 
op een stoffige vloer. Voor de allerkleinsten 
ontbreken namelijk veelal alle voorzieningen. 

Een goed begin is het halve werk, dat geldt zeker 
voor onderwijs. Een kind dat kleuteronderwijs 
heeft gevolgd, is een stap voor op hen die 
niet in de gelegenheid waren kleuteronderwijs 
te volgen. Door kleuteronderwijs te stimuleren 
stromen de kinderen ook gemakkelijker het 
basisonderwijs in. Daarmee draagt SBNN op 
haar eigen, kleinschalige wijze bij aan onder 
andere Millenniumdoel 2: Alle kinderen naar 
school! De afgelopen 2 jaar heeft SBNN reeds bij 
8 basisscholen een kleuterklas kunnen bouwen. 
Ook in 2010 hoopt SBNN weer een aantal 
kleutergebouwen te realiseren. SBNN verzorgt 
ook gastlessen op basisscholen om de jongere 
generatie bewust te maken van het verschil tussen 
hun leven en het leven van hun leeftijdgenootjes 
in Kenia. In het kader van de landelijke actie 
Wandelen voor Water was de stichting dit jaar 
te gast op meerdere basisscholen in Zeeland. 
Dankzij de sponsorloop van deze kinderen – en 
mede dankzij een bijdrage van Rotary Hulst 
– werden in augustus 61 toiletten gebouwd 
bij de scholen aan het Victoriameer. In het 

najaar 2009 werden bij de scholen verschillende 
watertanks geïnstalleerd. Dit is mede mogelijk 
dankzij de opbrengst van de collecte tijdens de 
Oogstdankviering van de ZLTO.

Anno 2009 bouwt SBNN aan de toekomst van 
de leerlingen van 28 basisscholen. Daarnaast 
heeft SBNN in het gebied een aidskantoor, waar 
2 HIV-counselors werkzaam zijn die mensen 
voorlichten over het HIV-virus en Aidstesten 
aanbieden. Geen overbodige luxe in een gebied 
waar het besmettingspercentage tegen de 30% zit. 
Met dit alles draagt SBNN bij aan de 
Millenniumdoelen. Die doelen zijn een uitdaging 
voor ons allemaal. Samen het verschil maken. 
Daar gaat het om. En daar gaat SBNN voor en 
hopelijk gaan veel Zeeuws-Vlamingen daarin 
mee. 

Voor nadere informatie over Stichting Buru 
Nyakwere Nederland: www.sbnn.nl 
Voor nadere informatie over de Millenniumdoelen: 
www.millenniumdoelen.nl 

samEn hET VERschIl maKEn

KERsTaVonD 24 dec  

St. J (gezinsv) 18.30 R. Grosset

Hulst (gezinsv) 19.00 Ch. van de Walle

Terhole 19.00 W. Poppe

Stoppeldijk 19.00 N. Pollet

Graauw 19.30 S. de Koning

Hengstdijk 20.00 J. Reurs

Lamswaarde (fanfare) 20.00 W. Tobé

   

KERsTnachT 24 dec  

St Jansteen 21.00 W. Brandt

Koewacht 21.30 R. Grosset 

Hulst 22.00 W. Poppe

Kloosterzande 22.00 J. Reurs

  S. de Koning

EERsTE KERsTDaG 25 dec  
Heikant 9.00 J. Reurs
Curamus  10.30 K. van Geloof
WZC  10.30 H Ferket 
Boschkapelle 10.30 W. Brandt
Clinge 10.30 J. v.d. Heyden
Hulst 10.30 R. Grosset
Kloosterzande 10.30 Ch. van de Walle
Koewacht 10.30 W. Poppe
Nieuw Namen 11.00 J. Reurs/S. de Koning
St. Jansteen 11.00 Werkgroep

TWEEDE KERsTDaG 26 dec  
Kloosterzande 10.30 W. Poppe
Hulst (harmonie) 10.30 J. Reurs
Graauw (fanfare) 09.30 Werkgroep
Clinge (concert) 11.00 geen 

KERsTVIERInGEn 2009
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als DE DaG Van GIsTEREn

Op 9 februari 2010, met als thema: 
“LEVEN MET EEN NOOIT MEER.”
In WZC ANTONIUS te Kloosterzande 
om 20.00 uur. Inschrijven bij het 
rouwzorgteam, p.a.: Maggie Sandkuijl, Tel: 
0114 – 315149 
E-mail: msandkuijl@zeelandnet.nl

Wij verwelkomen van harte in ons 
rouwzorgteam pastor STEVEN DE 
KONING. Hij neemt de plaats in van Zr. 
Noëla Polet, die vanwege haar pensionering 
haar taak heeft neergelegd. Wij hopen 
op een goede samenwerking met hem en 
wensen hem veel succes.

Wij hebben afscheid genomen van ons 
stuurgroeplid Dominique D’Haens, 
contactpersoon voor de parochie Graauw. 
Wij danken haar voor haar inzet gedurende 
vele jaren en wensen haar alle goeds voor 
de toekomst.

In het voorjaar van 2010 starten we met 
een groep voor ouders van een overleden 
kind. We beginnen op maandagavond 1 
februari 2010. De vervolgdata zijn: 01-02 
- 08-02 - 15-02 - 22-02 - 01-03 - 15-03 - 
22-03 en 29-03. 8 Maart valt er tussenuit. 
Aanmeldingen kunnen plaatsvinden via de 
contactpersoon in uw parochie of via het 
rouwzorgteam.

RoUWZoRG REGIo 0114  
nodigt u uit voor de lezing van 
maRc Van RaEmDoncK 

praten, praten om zo anderen met jouw 
ervaring, opgedaan in het verwerken van je 
eigen verdriet, te helpen.

L. Verboven-Gielen

Dinsdagavond 22-09-2009 heeft Marie-
Christine Adriaensen een lezing gegeven over: 
Rouwen als je ouder wordt.

Het was een indrukwekkende lezing, waarvan 
ik alleen maar wat indrukken wil weergeven.
Het ouder worden op zich is al een 
rouwproces. Daarbij zijn er voor ouderen 
veel veranderingen aan de orde. Om er 
enkele te noemen: fysieke, sociale, psychische, 
spirituele, praktische en persoonlijke. Als je 
een dierbare verliest komt dat er nog eens 
bij. Marie Christine heeft ze alle een voor een 
onder de loep genomen en  ons verteld wat 
al deze veranderingen in kunnen houden. 
Vooral de fysieke veranderingen spelen mijn 
inziens een grote rol. Denk maar eens aan de 
eetlust: het eten smaakt niet meer zo lekker 
in je eentje. Zal ik nog wel koken? Zo maar 
hap, slik weg je voedsel tot je nemen. 

Hartenpijn: echt pijn in je hart hebben, 
ermee naar de dokter gaan en deze kan niets 
vinden. Wij zullen ook niet snel vertellen 
aan de arts waar de hartenpijn vandaan kan 
komen en deze vraagt er ook niet altijd naar. 
Je wordt doorgestuurd naar een cardioloog 
en hij geeft je een pilletje. Maar dat alles 
helpt niet. Je kunt je verdriet niet verwerken 
en dat pilletje maakt het alleen maar erger. 
Bij een nieuw verlies kun je helemaal niet 
meer rouwen en dus zak je steeds verder 
weg in verdriet. Maar dit is niet alleen bij 
hartzeer. Je slaapt slecht. Je weet zelf wel hoe 
het komt, maar je kunt er zo moeilijk over 
praten, dus ga je aan de slaappillen. En dan 
hoeft er maar een kleinigheid voor te vallen 
en dan kun je goed depressief worden en 
kom daar dan maar weer eens uit. Praten, 
praten en nog eens praten. Het valt niet altijd 
mee. Je omgeving vindt dat je na een tijd 
maar weer normaal moet gaan functioneren, 
ook als je ouder bent. Ja, het is makkelijk 

gezegd: je moet het zelf doen. Maar dan 
komt toch weer die fysieke kracht om de 
hoek kijken. Heb je wel de fut om vooruit 
te gaan. Het is allemaal zo vers, als je iemand 
verliest. Je voelt je vaak in de steek gelaten. 
Kwaadheid, schuld en spijt daar zit je ook 
nog mee. Waarom is degene waarvan ik hou 
gestorven, je voelt je alleen gelaten. Schuld: 
had ik niet beter dit of dat moeten doen, dan 
was hij of zij er misschien nog. Spijt: ik had 
hem of haar nog zoveel te vertellen. Dingen 
die gebeurd zijn in het verleden, die je nog 
uit zou willen praten enz. 

Toch wil ik naar aanleiding van deze avond 
ook aan mensen, die niet een dierbare 
verloren hebben op oudere leeftijd, iets 
zeggen. Ben er voor degene die dit verlies wèl 
kennen. Niet een week, een maand, een jaar. 
Nee juist na dat eerste jaar hebben ze je nog 
zo nodig. De eerste tijd zijn er zoveel dingen 
die geregeld moeten worden. Het verwerken 
komt daarna. En zeg niet: ik heb dat verhaal 
al zo vaak gehoord. Nee voor degene die 
het vertelt, is het iedere keer weer een ander 
verhaal. Als je goed luistert hoor je dat. Op 
spiritueel vlak bij ouderen zijn er ook de 
nodige bedenkingen. God, waarom laat Hij 
dit alles gebeuren? Ik was er nog niet klaar 
voor. Ik had haar of hem nog zo hard nodig. 
Zal ik nog wel naar de kerk gaan alleen? Wat 
heb ik daar nog te zoeken? 

Maar mijn ervaring is: blijf bidden, blijf 
vragen om hulp om het leven weer aan te 
kunnen. Ik heb gemerkt dat je toch weer de 
steun krijgt om verder te gaan, mensen te 
ontmoeten en je dienstbaar te maken voor je 
omgeving. We zijn nog heel hard nodig in de 
maatschappij. En mensen: vooral om jezelf te 
helpen en daarmee kan het zijn dat ook die 
ander iets begint te begrijpen en ervaren wat 
het is om een dierbare te verliezen: praten, 

In de RK- kerk van Philippine (Midden 
Zeeuws-Vlaanderen) wordt van 21 februari 
tot en met 28 maart 2010 tijdens de 
vastentijd een tentoonstelling gehouden met 
als titel: Reis om de wereld in 40 dagen.
Op de tentoonstelling zijn 21 verschillende 
hongerdoeken te zien, die sinds 1976 door 
Miserior en Brot für die Welt zijn uitgebracht 
in het kader van de vastentijd. De expo biedt 
een unieke gelegenheid om alle doeken bij 
elkaar te bezichtigen. Deze doeken, meestal 
gemaakt door kunstenaars en mensen uit het 
Zuiden, geven op een spirituele, kunstzinnige 
en maatschappelijk betrokken manier goed 
weer waar het in ontwikkelingslanden om 
gaat. De afgelopen jaren zijn deze doeken 
dan ook vaak gebruikt in parochies en 
gemeenten ter inspiratie van de plaatselijke 
acties voor ontwikkelingsprojecten. 

De expo toont niet alleen de hongerdoeken, 
maar biedt ook veel informatie bij de 
hongerdoeken. Voor elk hongerdoek is 
er een kijkwijzer, die verheldert waar het 
doek over gaat en wat er precies te zien 
is op het doek. Door deze compacte en 
concrete beschrijvingen kunnen bezoekers 
gemakkelijk een beter inzicht krijgen in de 
hongerdoeken. Daarnaast biedt de expo 
nog verschillende videopresentaties en extra 
materiaal, zoals kruiswegen die bij sommige 
hongerdoeken zijn gemaakt. Voor de 
bezoekers die zich grondig willen verdiepen 
in de hongerdoeken, is er een uitgebreide 
documentatiemap van 300 pagina’s ter 
inzage beschikbaar .

De expo is geopend  op zaterdag en zondag 
van 13.30u-17.00u. Tussen 14.30u en 

15.30u worden er rondleidingen verzorgd. 
Voor groepen is het mogelijk om op afspraak 
op andere dagen de expo te bezoeken. 
Aanmelden kan via: 0115-616006.  

De reis om de wereld in 40 dagen brengt 
de bezoekers langs alle werelddelen. Iedere 
week is er speciale aandacht voor een bepaald 
werelddeel: Europa (21 februari t/m 27 
februari), Azië ( 28 februari t/m 6 maart), 
Latijns-Amerika (7 maart t/m 13 maart) en 
Afrika ( 14 maart t/m 28 maart).  

Om de expo heen worden verschillende 
activiteiten opgezet. Een uitgebreid en 
actueel programmaoverzicht is te vinden op 
de website van de Elisabeth-parochie: www.
eparochie.nl  Het bezoekadres van de expo 
is: Philipsplein 10  4553 AM Philippine.

honGERDoEKEnTEnToonsTEllInG PhIlIPPInE, VasTEn 2010
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Drie weken hebben mijn echtgenoot en ik 
doorgebracht in het trainingscentrum van 
br. Joris in Aruligo, een plaatsje op het eiland 
Guadalcanal, een van de Salomonseilanden. 
Het was een hele ervaring om daar te zijn en 
te zien hoe het er in het centre aan toe gaat. 
We verbleven er in een bladerenhut tussen 
de dove jongelui. De groep bestaat uit 13 
meisjes en zo’n 25 jongens in de leeftijd van 
15 tot en met 28 jaar. Toen we aankwamen 
werden we op traditionele wijze begroet, 
daarna verzorgden de jongelui enkele 
traditionele dansen en nam de headboy het 
woord, via gebarentaal, om ons welkom te 
heten. Het voelde erg warm aan en binnen 
de kortste tijd voelden we ons thuis in 
Aruligo. Wat hebben we daar gedaan? Mijn 
echtgenoot heeft geholpen om de tractor aan 
de praat te krijgen en dat is gelukt. Voorts 
bracht hij de jongens naar de bush, waar zij 
van de door Joris gekochte bomen planken 
zaagden. 

In de namiddag werden zij samen met de 
planken opgehaald. Verder is er tijd besteed 
aan voetbaltraining en voetballen, want dat 
is iets wat ze erg goed kunnen!!! Ik ben 
bezig geweest om het huis van br. Joris 
wat op te knappen, brood gebakken met 
de meisjes en volleybaltraining gegeven, 
computers aan de praat gekregen en met 
allerlei voorkomende dingen geholpen. Het 

leven daar is erg eenvoudig, je hebt er geen 
elektriciteit, geen koelkast, de douche stond 
ook buiten in de achtertuin evenals de wc. 
Het is wel apart om je te douchen met het 
zicht op de palmen!!! Met erg weinig kunnen 
de jongelui veel doen. Ze verbouwen hun 
eigen groenten, maken de nodige meubels 
en bouwen huizen. Juist daarin zitten dan 
ook de praktijklessen. Momenteel is er op 
het centre een huis gebouwd, waar volgend 
schooljaar de meisjes in gaan wonen. Er 
is een start gemaakt met de bouw van een 
verblijf voor twee zusters. Voor dit huis heb 
ik het eerste gat gegraven en geloof me dat 
viel niet mee, want de grond daar zit vol met 
grote keien. Het is me gelukt, later heeft br. 
Joris er de eerste beton in gestort.

Er is een werkplaats gerealiseerd. Deze bestaat 
uit een ruimte waar enkele zaagmachines 
in staan. Deze machines zijn beschikbaar 
gesteld door een firma uit Rosmalen. Br. 
Joris heeft enkele lege containers gekocht 
en deze fungeren als opslagruimte voor 
bouwmateriaal etc., het werkt erg praktisch.
De plannen voor het grote gebouw liggen 
ook zo goed als klaar. Dit gebouw zal 
bestaan uit een hoofdkantoor met twee 
zijvleugels. In elk van de zijvleugels zullen 
drie lokalen worden gemaakt. De ene kant 
zal drie klaslokalen bevatten en aan de 
andere kant zullen lokalen worden gemaakt 

voor de computerklas, bibliotheek en een 
algemene ruimte om samen te komen. Het 
benodigde hout voor deze nog te bouwen 
gebouwen is aangekocht in de vorm van een 
groot aantal bomen van een prima kwaliteit 
hardhout. Een lokale ondernemer heeft zijn 
zaagmolen beschikbaar gesteld, zodat er 
uit deze bomen ook de nodige planken 
kunnen worden gezaagd. Stapje voor stapje 
wordt het centre uitgebouwd en hopelijk 
staat er over een paar jaar een volwaardig 
centrum. Een centrum waar dove jongeren 
een opleiding kunnen volgen en zo in hun 
bestaan kunnen voorzien. Voor ons was het 
een hele ervaring om tussen de jongeren te 
verblijven, ze zijn erg leergierig en ondanks 
het feit dat ze weinig hebben, gaan ze met 
veel plezier door het leven, lachen, dansen 
en sporten. Zij hebben van ons geleerd, maar 
wij ook heel veel van hen.

Nogmaals wil ik ieder danken voor de 
bijdrage, op welke manier ook gegeven, 
voor het project van br. Joris. Het is nog 
lang niet af, het gaat de goede kant op 
en uiteraard kunt u uw bijdrage blijven 
storten op rekeningnummer 1578.01.039 
t.n.v. Ned. Prov. Paters Maristen o.v.v. gift 
project br. Joris.

Loes Cornelis, oktober 2009

VERBlIjf salomonsEIlanDEn PRojEcT BR. joRIs

Gedicht: Een Kind.

Een kind loopt langs de wegen,

het is een timmermanskind,

het komt veel mensen tegen,

het heeft veel tegenwind.

Het loopt met beitel en hamer

vriendelijk van huis tot huis

en biedt voor elke kamer

een gloednieuw, glanzend kruis.

Maar de deuren blijven gesloten,

men is van alles voorzien, 

van stofzuigers, radio, loten,

een kruis en een naaimachien. 

Een kind loopt langs de wegen, 

het is een timmermanskind, 

het komt veel mensen tegen, 

het heeft veel tegenwind. 

Dit gedicht is van wijlen Gabriël Smit

(katholiek dichter en journalist)

KERsToVERWEGInG
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oP WEG naaR DE PRIEsTERWIjDInG…
Velen van u vroegen mij ernaar in de 
afgelopen maanden. “Weet je al wanneer je 
tot priester wordt gewijd?”Als ik dit schrijf, 
is er nog maar zo’n drie maanden te gaan. 
Op D.V. zaterdag 23 januari 2010 zal de 
bisschop van Breda, Mgr. Dr. J.H.J. van 
den Hende, mij in de Antoniuskathedraal 
in Breda door handoplegging en gebed tot 
priester wijden. Een bijzonder vooruitzicht, 
nu ik er zo voor sta én terugkijk op de vele 
kleine en grotere stappen die hieraan vooraf 
gingen. In mijn eerste bijdrage voor de 
Kerkkoerier in het najaar van 2007 noemde 
ik die lange weg naar het priesterschap ‘een 
vroege roeping en een laat antwoord’. 

Velen hebben aan die weg van de roeping en 
de vorming een bijdrage geleverd. Ik noem 
naast mijn ouders, het gezin en de parochie 
waarin ik in Breda ben opgegroeid, mijn 
grootouders en hun kinderen – mijn ooms 
en tantes - op de Graauw. Zo kreeg ik een 
vanzelfsprekende en tegelijk intense, gelovige 
bedding mee. De roeping en vorming gingen 
eigen vrucht dragen en werden aangevuld met 
de theologiestudie in Utrecht en de Priester- 
en Diakenopleiding (PDOB) Bovendonk in 
Hoeven. De studie aan de PDOB rondde 
ik in oktober definitief af. Nu ben ik naast 
mijn pastorale werk als diaken bezig met de 
voorbereiding van mijn wijding. Als u deze 
Koerier leest, is de uitnodiging daarvoor aan 
de parochies verzonden en ga ik mij door 
middel van een retraite begin januari daarop 

persoonlijk voorbereiden. De wijding tot 
priester betekent voor mij het (opnieuw) 
uitspreken van een “Ja, hier ben ik”, zoals 
ook de jonge Samuël deed toen hij door 
de Heer werd geroepen (1 Sam. 3, 1-10). 
Tegelijk is de wijding voor mij een gave; het 
ontvangen van een Gods-geschenk, dat ik 
niet voor mijzelf wil en kan houden, maar 
als gave met u wil delen. Dat te kunnen 
vieren mag ik aansluitend doen op zondag 
24 januari om 10.30 uur, als ik voor het eerst 
in een Eucharistieviering mag voorgaan in de 
Basiliek van Hulst. 

‘Roeping’ is niet alleen van toepassing op 
priesters, diakens of pastoraal werkenden. 
Iedereen, oud en jong, wordt uitgenodigd de 
roepstem van God te volgen, op zijn eigen 
wijze. In het weekend van 30 en 31 januari 
mag ik voor het eerst als priester voorgaan 
op Clinge, Graauw en Nieuw-Namen. In 
overleg met die parochies zal dan echter de 
presentatie van hun  vormelingen voor 2010 
centraal staan.  Zij gaan in april 2010 zelf  
‘ja’ zeggen tegen hun ‘roeping’. Dat doen 
ze door nu zélf de geloofsbelijdenis uit te 
spreken, die hun ouders eerder voor hen bij 
het doopsel uitgesproken hebben. Roeping 
en antwoord, ieder op eigen wijze. Hoe dan 
ook: dubbel feest!

Diaken Steven de Koning
november 2009

PRIETPRaaT
Twee knieën knielde in het gras,

omdat hun baas aan ’t bidden was.

De ene zei: “Het is toch wat.

Nu is het gras al weer zo nat.”

De ander klaagde: “Ik word ziek

en krijg beslist weer reumatiek.”

Toen sloeg hun meester een groot kruis

en nam zijn knieën mee naar huis.

Uit: De blikken fluit van 

Daan Zonderland

Het sneeuwde over de karavaan, en over 
drie gouden kronen.
De ster ging al maar uit en aan, boven 
hun rode konen. 

Zij treuzelden wat, zij aarzelden wat, zij 
waren al half verblind 
door de sneeuw die tussen de ster in zat 
en de ijskoude wind. 

Van mirre, van wierook, van klinkklaar 
goud stonden hun mantels bol.
Maar de wind was tegen, de sneeuw was 
koud en de wereld was daarvan vol.

En achter hen slonk hun koninkrijk en 
voor hen zwol de nacht 
en een ster, die eerbiedig gehoorzaamd 
werd, was het overschot van hun macht.

Toen plotseling, waaide de sneeuwlaag om 
en sneeuwde terug naar de hemel; 
en de ster, die nu op een afdak glom, 
wenkte hen af van de hemel.

Daar lag inderhaast wat stro, een trog als 
wankele troon, 
maar ach, want het ontroerde zo -iets 
lieflijks: Gods Zoon.

En dit was dus des werelds heer?  
En dit was zijn paleis?
Zij deden voorzichtig hun kronen neer 
en baden het Kyrië Eleis. 

Bertus Aafjes 1914-1993

DE DRIE KonInGEn

Kerstgroep Stoppeldijk, Foto: J. Hamelinck
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Ruim een jaar geleden startten er 

in Oost Zeeuws-Vlaanderen enkele 

gespreksgroepen, met als thema: ‘Geloven 

nú’, onder supervisie van Pater Joop Reurs 

en Pastor Noëla Polet. De belangstelling was 

dermate groot, dat er een viertal groepen 

tot stand kwam, elk begeleid door  twee 

gespreksleid(st)ers. Hierbij geef ik U mijn 

persoonlijke ervaringen. Onze groep bestond 

aanvankelijk uit tien personen, waarvan 

dus twee gespreksleidsters. In de loop der 

tijd zijn er enkele personen afgevallen en 

zijn er ook verzuimen geweest, maar er 

is toch een kerngroep van 8 deelnemers 

overgebleven. Hoewel het in het begin erg 

wennen was aan elkaar is er voor mijn 

gevoel toch een bijzondere sfeer ontstaan. 

Een groep serieuze mensen, die vanuit hun 

eigen denken en voelen, samen zoeken naar 

een rijkere geloofsbeleving. zowel binnen als 

buiten de Kerk. Geloven in een God, stond 

m.i. voor ieder buiten kijf.

De bijeenkomst begint steeds met een 

korte inleiding door een groepsleidster. 

Met behulp van teksten en plaatjes komen 

gesprekken vlot op gang en mag ieder zijn 

zegje doen. Uiteraard zijn deze wel eens 

breedvoerig en raken we van het kernpunt 

af. We komen ook wel eens in de politiek 

terecht. We leren elkaar steeds beter kennen 

en raken meer vertrouwd. Dat betekent 

soms ook dat we elkaar in goede sfeer naar 

het uitgangspunt terug brengen. De avond 

wordt afgesloten met een korte meditatie en 

gebed. Dat brengt altijd een zekere vredige 

rust. Met een nieuwe rijkere bagage gaan we 

huiswaarts. Altijd binnen de afgesproken 

tijd.  

Wat het voor mij persoonlijk betekent: 

- Dat we elkaars mening dienen te respecteren 

om goed te blijven communiceren.

- Dat luisteren je eigen denken kan 

verruimen en vernieuwen. 

- ‘Geloven nú’ is een ander geloven als 

‘geloven tóen’. In het verleden moest alles. 

Nú mógen we geloven, ieder in zijn eigen 

Kerk. Of het nu God, Allah of de Heer is. 

Als Christen mogen we Jezus in ons leven 

een plaats geven. Hem volgen, om zo meer 

en meer een goed mens te zijn.

 GEloVEn nú
Van DE ‘oVERKanT’  

naaR DE ‘oVERKanT’...

Beste mensen en medegelovigen, 

Vanaf 1 november jl. loopt er een nieuwe pastor rond in de parochies van de regio Oost-
Zeeuws-Vlaanderen. Een nieuwe pastor, maar ook een mens die hartstikke benieuwd is 
naar de mensen hier, wie ze zijn, wat ze doen, hoe ze geloven en leven. En ik kan me 
voorstellen dat u zo ongeveer hetzelfde denkt van ‘de nieuwe’. Wie is dat? Waar komt hij 
vandaan? Hoe ziet die eruit? Wat heeft hij tot nu toe gedaan? Heel begrijpelijk! Want ook 
een nieuwe pastor komt niet zomaar uit de lucht vallen. (Was misschien leuk, in ieder 
geval zou die dan uit de goede richting komen.) Maar even serieus! Mijn naam is Ralf 
Grossert en geboren ben ik op 2 juli 1965 in het Duitse plaatsje Erkelenz. Ik ben dus 44. 
Opgegroeid en naar school gegaan ben ik in Oberbruch, een dorpje in de zogenaamde 
‘Selfkant’, een gebied aan de duits-nederlandse grens, vlakbij Roermond. Heerlen en 
Sittard liggen bij ons thuis om de hoek. Mijn ouders wonen er nog en ook mijn broer 
en mijn zus, die beiden jonger zijn dan ik. 

Na mijn middelbare school heb ik 6 jaar in de bakkerij gestaan, waarvan ik de laatste 3 
jaar ’s avonds naar school ben gegaan, om voor mijn eindexamen te leren, want ik wilde 
theologie gaan studeren. Ik was 23 toen ik met mijn eindexamen op zak ingetreden 
ben bij de cisterciënzer-monniken van de abdij Himmerod in het bisdom Trier. Na 
twee jaar noviciaat mocht ik theologie gaan studeren aan de Theologische Faculteit in 
Trier. 7 jaar ben ik monnik geweest, maar na mijn studie in 1995 uitgetreden. Dit had 
deels te maken met een persoonlijk groeiproces, deels ook met ontwikkelingen in de 
gemeenschap. Wel heeft deze periode van mijn leven me gevormd en wil ik niets missen 
van wat ik toen geleerd en ervaren heb.

In 1995 heb ik me voor één jaar ingeschreven op de Theologische Faculteit te Tilburg 
om me te verdiepen in de pastorale tak van de theologie. Tegelijkertijd liep ik stage in de 
parochie Sint Jan de Doper in Breda waar pastor Wim Tobé mijn stagebegeleider was. 
Mijn eerste benoeming tot pastoraal werker ontving ik in 1996 voor de regio Walcheren. 
13 jaar heb ik er in het basispastoraat gewerkt. Speciale aandacht had de catechese, 
vooral de voorbereiding van de kinderen op hun Eerste H.Communie en het Vormsel. 
Verder had ik de doopvoorbereiding voor de volwassenen onder mijn hoede. Ook de 
misdienaars en het jongerenpastoraat. Ik was verantwoordelijk voor de liturgie en het 
contact met de liturgische werkgroepen. In de afgelopen jaren heb ik ruimte gecreërd 
om meer aan te kunnen bieden op gebied van spiritualiteit. Zoals bv. het oprichten van 
een meditatiegroep, een cursus ‘Spiritueel Bijbellezen’ of het spiritueel begeleiden van 
mensen. Verder was en ben ik betrokken bij de Pastorale School in Goes, waar ik aan de 
derdejaars studenten les geef in Spiritualiteit.

Mensen, wat ze beleven en denken en hoe ze dit gaan verwoorden of uitbeelden in hun 
leven hebben me altijd geboeid. Drie nieuwe boeiende mensen kwamen op mijn pad 
toen ik kennis maakte met mijn nieuwe team. Het was uitdagend en vertrouwd tegelijk. 
Nog meer mensen hoop ik tegen te komen in 
mijn nieuwe regio en verhalen te delen, om God 
in een voor mij nieuwe omgeving steeds meer op 
het spoor te komen. Daarom, medechristenen, 
vertrouw ik me u toe, als mens, als pastor, als 
tochtgenoot, omdat ik weet dat God ons draagt 
en met ons meeloopt waar we ook staan op onze 
levensweg.

November 2009
Ralf Grossert, pastoraal werker
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Veel jaren achtereen heeft Dhr. Jaap Klok 
contacten onderhouden met de redactie 
van Kerkkoerier. Dit deed hij namens I.P.V. 
vanaf de de oprichting van Kerkkoerier, 
het blad voor onze 13 parochies. In de 
beginjaren moest intens nagedacht worden 
en veel geregeld. Welke aanpak gingen we 
hanteren en welke financiële consequenties 
had dit? Jaap stond ons met raad en daad 
bij en onderhield ook de contacten met de 
drukker voor wat betreft de financiële zaken.

Jaap gaf ons in de redactiegroep mogelijkheid 
tot zelfstandig handelen. Er werd nagedacht 
over de te verdelen taken, de vormgeving. 
Welk doel beoogden we? Wat wilden we 
en wie wilden we bereiken? We bogen 
ons gezamenlijk over al deze zaken. Er 
was goed overleg. We konden altijd bij 
Jaap terecht. We bewonderen Jaap om zijn 
inzicht, kundigheid, tijd voor overleg, zijn 
vriendschap, Jaap hartelijk dank voor het 

werk wat je deed. Het was goed samenwerken. 
We zijn blij dat je niet helemaal uit ons beeld 
verdwijnt. Als ‘postbusbeheerder’ blijf je ons 
ondersteunen. Je beheert hiermee voor ons 
de inkomende post en sluist deze op de voor 
ons bekende gestructureerde manier door. 

We hopen een goede opvolger te hebben 
aan Ronnie Haerens, lid van IPV. Welkom 
Ronnie, dat we ook in de komende jaren 
met plezier en overleg mogen samenwerken. 

Redactie Kerkkoerier. 

DanKWooRD VooR jaaP KloK

Wat mijzelf betreft....
Op 1 november jl. ben ik bij de IPV OZVL 
in dienst gekomen als projectmedewerker 
voor het project ‘Samen Kerk’. Ik ben 
53 jaar, woon met mijn man in Dussen, 
een klein plaatsje in het mooie land van 
Heusden en Altena. Al van jongs af heb ik 
me betrokken gevoeld bij de kerk en als 
tiener was ik lid van het jongerenkoor en 
de liturgiewerkgroep. Toen ik naar Dussen 
verhuisde ben ik vrijwilliger geworden in 
mijn parochie de H. Maria Geboorte. Daar 
ben ik o.a. actief geweest als lektor, redacteur 
van het parochieblad, lid bestuurscommissie 
Pastorale School, lid regionale werkgroep 
liturgie, bestuurslid, lid van het IPV-bestuur. 
Momenteel ben ik lekenvoorganger.

Als vrijwilliger vond ik het belangrijk 
om me te scholen en ben ik de Pastorale 
School   gaan volgen. Ik ben oorspronkelijk 
opgeleid tot jeugdbibliothecaris maar ben 
in 2000 gestart met een deeltijdstudie aan 
de Fontys Hogeschool voor Theologie/ 
Levensbeschouwing in Tilburg en in 2004 
afgestudeerd als docent levensbeschouwing. 
In het derde jaar van mijn studie werd 
ik benaderd voor een baan door de 
Stichting Cupertino. Deze Stichting gaf 
cursussen voor werkers in de zorg en voor 
familie en verwanten van mensen met een 
verstandelijke beperking over levensvragen 
en ethiek. De afgelopen vijf jaar heb ik 
daardoor kennis gemaakt met mensen 
met een verstandelijke beperking en de 
mensen om hen heen. Ik was o.a. betrokken 
bij het Landelijk Oecumenisch Platform 
‘Samen Geloven? Gewoon Doen!’, een 
platform dat ondersteuning biedt  aan 
geloofsgemeenschappen die ruim baan willen 
maken voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Ik zing in het koor A27 waarvan 
ook twee leden met een verstandelijke 
beperking lid zijn (mijn zangvriendinnen) 
en ik ben een tijdje fietsmaatje geweest 
van Wil, een man met een verstandelijke 
beperking.

het project ‘samen Kerk’ 
De bedoeling van het project ‘Samen 
Kerk’ is om ervoor te zorgen dat mensen 
met een verstandelijke beperking mee 
kunnen doen in de parochie. Het is nog 
niet vanzelfsprekend dat mensen met een 
verstandelijke beperking erbij horen. Vaak 
zien we ze over het hoofd, want we zijn niet 
gewend om ervan uit te gaan dat ze mee 
kunnen en willen doen. We denken dan aan 
hele praktische dingen (helpen met boekjes 
uitdelen, meezingen met het koor, kaars 
aansteken tijdens een viering) maar ook aan 
zaken zoals aandacht voor rouwverwerking 
bij deze groep mensen. Belangrijk is dat er 
verbindingen, sociale kontakten ontstaan 
tussen mensen mét en zonder beperking. 
De parochie kan hierbij een belangrijke 
rol spelen. Daarmee sluiten we ook aan bij 
het beleid van het bisdom. Wanneer we 
spreken over  ‘de duizend gezichten van uw 
volk’ horen daar ook de mensen met een 
verstandelijke beperking bij. Er is al heel wat 
werk verzet door de begeleidingscommissie 
die ervoor gezorgd heeft dat het project van 
start kan gaan. Een belangrijk onderdeel van 
het project is vrijwilligers te werven en te 
scholen zodat deze na afloop van het project  
door kunnen gaan met het werk. Ook 
willen we bereiken dat  er in de pastorale 
beleidsplannen aandacht is voor mensen met 
een verstandelijke beperking.

oproep
De komende tijd zal ik gesprekken voeren 
met vertegenwoordigers van de parochies 
Hulst, Clinge en Sint Janssteen/Heikant 
omdat het project zich in eerste instantie 
op deze drie parochies richt. Met hen wil ik 
verkennen hoe het gesteld is met de mensen 
met een beperking in hun parochies. Zijn ze 
in beeld, weten we over hoeveel mensen het 
gaat, wat zijn de ervaringen? Maar ook: zijn 
er vrijwilligers die graag mee willen werken 
met dit project? Want hun inbreng is van 
belang voor het slagen van het project. Met 
de contactpersonen ga ik actief op zoek naar 
deze waardevolle vrijwilligers! Mocht u zich 
na het lezen van dit stukje al aangesproken 
voelen en mee willen doen als vrijwilliger 
neem dan kontakt met me op. Wilt u meer 
informatie over het project aarzel dan niet 
om me te bellen. U kunt me op dinsdag en 
woensdag bereiken via tel.nr 0114 – 310685 
(secretariaat IPV).
Mijn emailadres is: samenkerk@ipv-ozvl.nl

jEannE DE man sTElT ZIch VooR
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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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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 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.
Elke eerste vrijdag van de maand:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 19.00 uur.

DEcEmBER 2009
In december is er geen kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst.
Zondag 6 december:
Presentatieviering van pastor Ralf Grossert in de Martinuskerk te 
Kloosterzande om 10.30 uur, waarna u gelegenheid krijgt om de 
nieuwe pastor de hand te schudden.
maandag 7 december:
Eucharistieviering voor de vrede in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Woensdag 9 december:
Bezinningavond in de Adventstijd o.l.v. pastor N. Polet en pater J. 
Reurs in ’t Heike te Heikant om 20.00 uur.
Donderdag 17 december:
Oecumenische adventsvesper in de Catharinakerk te Henstdijk om 
19.00 uur
Vrijdag 18 december:
Een half uur stilte en bezinning rond het Heilig Sacrament in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 19.00 uur.
Zaterdag 19 december:
Een warm winterconcert in de Hof te Zande Kerk te Kloosterzande 
m.m.v. een gemengd koor Aanvang om 15.00 uur, entree €5,00.
Zondag 20 december: 
Kerstzangavond in de Willibrordusbasiliek te Hulst om 19.00 uur.
Donderdag 24 december:
Kindje wiegen in de Philippus en Jacobuskerk te Koewacht om 
16.00 uur.
Vrijdag 25 december:
Kindje wiegen in de Willibrordusbasiliek te Hulst om 15.00 uur.
Zondag 27 december:
Kerstconcert van het Hulster kamerkoor o.l.v. Jo Ivens in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 15.00  uur.
Zondag 27 december tot en met woensdag 30 
december: 
Tentoonstelling van kerststallen in allerlei soorten en maten in de 
Catharinakerk te Hengstdijk van 13.00 uur tot 20.00 uur.

janUaRI 2010
Zaterdag 2 januari:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 14.30 uur.
Zondag 10 januari:
Peuter- en kleuterkerk in de Willibrordusbasiliek te Hulst voor alle 
peuters en kleuters uit de hele regio met hun ouders, broertjes en 
zusjes, ook de opa’s en oma’s zijn welkom. De viering begint om 
16.00 uur. 

Vrijdag 15 januari:
Een half uur stilte en bezinning rond het Heilig Sacrament in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 19.00 uur.
Zaterdag 23 januari:
Priesterwijding van pastor Steven de Koning in de Antoniuskathedraal 
in Breda om 11.00 uur.
Zondag 24 januari:
Eerste heilige mis van pastor Steven de Koning in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 10.30 uur, waarna u gelegenheid 
krijgt om hem te feliciteren
Zaterdag 30 januari: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de pastorie in Hulst van 
10.30 uur tot 11.30 uur.

fEBRUaRI 2010
Zaterdag 6 februari:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 14.30 uur.
Woensdag 10 februari:
Circle of life: een manifestatie voor alle vormelingen uit onze regio 
in de basiliek te Hulst.
Vrijdag 19 februari:
Een half uur stilte en bezinning rond het Heilig Sacrament in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 19.00 uur.
Woendag 24 februari:
Regionale avond Rouwzorg. Marc Van Raemdonck, diaken en 
geestelijk verzorger psychiatrie, spreekt over: ‘Leven met een ‘nooit 
meer’… Deze avond wordt gehouden in het W.Z.C. Antonius te 
Kloosterzande en begint om 20.00 uur.
Zaterdag 27 februari: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de pastorie in Hulst van 
10.30 uur tot 11.30 uur.

maaRT 2010
Zaterdag 6 maart:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 14.30 uur.

Vrijdag 19 maart:
Een half uur stilte en bezinning rond het Heilig Sacrament in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 19.00 uur.
Zondag 21 maart:
Mattheus Passion in de Willibrordusbasilliek te Hulst van 14.00 tot 
17.00 uur.
Donderdag 25 maart:
Oecumenische lijdenstijdvesper in de Hof te Zandekerk om 19.00 
uur.
Zaterdag 27 maart: 
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de pastorie in Hulst van 
10.30 uur tot 11.30 uur.
Zondag 28 maart:
Peuter- en kleuterkerk in de Johannes de Doperkerk te St. Jansteen 
voor alle peuters en kleuters uit de hele regio met hun ouders, 
broertjes en zusjes, ook de opa’s en oma’s zijn welkom. De viering 
begint om 16.00 uur. 

REGIonalE KERKElIjKE acTIVITEITEn In DE PaRochIEs Van oosT-
ZEEUWs-VlaanDEREn

(Wijzigingen voorbehouden)
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IPV oosT ZEEUWs VlaanDEREn
Voor de jeugd

Op 11 oktober heeft de werkgroep peuter- en kleuterkerk 
een viering te St. Jansteen georganiseerd. Het thema was 
Jona en de Walvis. Het verhaal van Jona werd verteld 
en de kinderen hebben aandachtig geluisterd. Het was 
best spannend wat er allemaal met Jona gebeurde. Aan 
de hand van plaatjes werd het allemaal wat duidelijker. 
Daarna was er muziek en hebben we door de kerk 
gewandeld. Iedereen heeft een walvis versierd met 
stickers en knutselspulletjes. Aan het eind was er voor 
iedereen iets te drinken en wat lekkers. De vissen werden 
enthousiast mee naar huis genomen.

Op deze manier proberen we op een laagdrempelige en 
ongedwongen manier peuters en kleuters kennis te laten 
maken met kerk en geloof. Ook nieuwsgierig? Kom 
gerust eens kijken!

De volgende viering is op 10 januari 2010 in de Basiliek 
te Hulst en begint om 16:00 uur. Het thema is dan 
winter. Jullie zijn van harte 
welkom!

Werkgroep 
peuter- en kleuterkerk

jona En DE WalVIs  

Het is niet eenvoudig hoor. In de puzzel zitten veel woorden verborgen, die je 
hebt kunnen lezen in de jeugdpagina. Van boven naar beneden, van beneden 
naar boven, van links naar rechts, van rechts naar links, van linksonder naar 
rechtsboven, enz.  Zoek ze maar en streep ze door. Sommige letters worden 
twee keer gebruikt. Er zijn 20 woorden. Je ziet ze hier onder staan. Vind je ze 
allemaal? Dat is knap.

PUZZEl jE mEE?

wereldvrede -  jezus - maria – jozef – koningen - balthasar – caspar – melchior 
- stal - engel – ster – piep – muis -  hoed - vlam - hoop - goud  - wierook – 
mirre -  kaars

De wijzen, de wijzen 
Die gingen samen reizen 

Vertrouwend op een Koningsster 
Zij wisten niet hoe ver 

Zij volgden het teken 
De dagen werden weken 

Dan klopt een rijke karavaan 
Bij de paleispoort aan

O koning, wil ons horen 
Er is een prins geboren 

In ‘t Oosten is zijn ster gezien 
Staat hier zijn wieg misschien 

Herodes hij hoorde 
Verschrikt naar deze woorden 

Een koningskind bij mij in huis 
U bent beslist abuis 

De wijzen, de wijzen 
Die moesten verder reizen 

De ster ging als een lichtend spoor 
Naar Bethlehem hen voor 

Zij hebben gevonden, 
Het Kind door God gezonden 

Dat Koning en dat Knecht wil zijn
Voor ieder groot en klein

DE WIjZEn

Doolhof:  
hERDER ZoEKT KInDjE jEZUs

Blad 12 
 
 
 
 
Puzzel je mee? 
Het is niet eenvoudig hoor. In de puzzel zitten veel woorden verborgen, die je hebt 
kunnen lezen in de jeugdpagina. Van boven naar beneden, van beneden naar 
boven, van links naar rechts, van rechts naar links, van linksonder naar rechtsboven, 
enz.  Zoek ze maar en streep ze door. Sommige letters worden twee keer gebruikt. 
Er zijn 20 woorden. Je ziet ze hier onder staan. Vind je ze allemaal? Dat is knap. 
 
 
wereldvrede -  jezus - maria – jozef – koningen - balthasar – caspar – melchior - stal - 
engel – ster – piep – muis -  hoed - vlam - hoop - goud  - wierook – mirre -  kaars 
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DRIE 

KonInGEn

Drie koningen uit het verre 

oosten, nu zouden we zeggen 

Azië, hadden elkaar ontmoet 

en spraken er over dat ze een 

ster hadden gezien. Ze zeiden: 

“het is geen gewone ster, 

maar veel  groter en hij straalt 

veel meer”. Deze koningen: 

Balthasar, Caspar en Melchior 

waren sterrenkundigen. Ze 

besloten samen achter de ster 

aan te reizen en te kijken wat 

er zou gebeuren. Op zekere dag 

kwamen ze in Bethlehem aan en 

nog steeds zagen ze de ster voor 

hen uit gaan. Maar plotseling 

stond hij stil en de koningen 

dachten wat raar, de ster zweeft 

boven een stal. Maar goed, ze 

gingen toch maar eens kijken, 

want nieuwsgierig waren ze 

wel geworden. Bij de plek 

aangekomen, waar de ster stil 

was blijven staan, ontmoetten 

ze Jezus, Maria en Jozef. Ze 

beseften dat dit wel heel 

bijzondere mensen moesten zijn 

en de engel fluisterde in hun oor 

dat dit nu Jezus was, de Koning, 

die God gezonden had om de 

wereldvrede te bevorderen. Ze 

hadden cadeautjes bij zich: 

goud, wierook en mirre. Ze 

bleven nog een tijdje bij Jezus 

en zijn ouders en keerden 

daarna weer terug naar hun 

eigen land.

LVG

hET VERhaal Van DE hooP

vrede vertrouwen liefde hoop

LVG

Heel langzaam brandden de vier kaarsen . De omgeving was zo rustig dat men ze kon horen spreken.

De eerste kaars zei: “Ik ben de vrede. Niemand kan beletten dat ik uitdoof.” Maar wat gebeurde er? 
Haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit. De tweede kaars zei: “Ik ben het vertrouwen. Meestal 
kan ik gemist worden, dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden.” Toen zij stopte met praten 
blies een zuchtje haar uit.
Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars: “Ik ben de liefde. Ik heb de kracht niet gekregen om te 
blijven branden. De mensen negeren me. Zij vergeten zelfs van hun naasten te houden.” Zij wachtte 
niet langer en doofde uit.

Plotseling kwam er een kind aan en zag de drie gedoofde kaarsen. “Waarom branden jullie niet verder?” 
Het kind begon te huilen.
Toen zei de vierde kaars: “Wees niet bang. Nu ik nog brand kunnen we de andere kaarsen terug 
aansteken. Ik ben de hoop.”
Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop en stak de andere kaarsen weer aan. 
De vlam van hoop mag nooit uit ons leven verdwijnen. Bij jou niet, bij mij niet. 
Want dan kun je er voor zorgen dat de andere kaarsen kunnen blijven branden.
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IPV oosT ZEEUWs VlaanDEREn
clUsTER nooRD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Zondag 13 december:
Kerstmatinee Ter Duinen 

in de martinuskerk 
a/d Groenendijk te 

Kloosterzande

Aanvang 15.00 uur.
Hulster Gemengd koor.
o.l.v. Bert De Jonghe.
Jeugdkoor de Babbeliekes
Popkoor 2 Gether
o.l.v. Jos en Yvonne Neve
Entree: 7,- euro, kinderen tot 12 jaar 
4,- euro.

PaRochIE  
TER DUInEn

Op tweede Kerstdag is er weer onze 
traditionele kerstviering met een 
levende kerststal met medewerking 
van onze Kon. Harmonie. Dit jaar 
krijgt de viering een speciaal karakter, 
omdat ook de mensen met een 
verstandelijke beperking uit onze regio 
zijn uitgenodigd.
 
U bent allen van harte welkom in 
Kloosterzande om 10.30u in onze 
parochiekerk.

Viering allerheiligen/allerzielen

Als ons grote mensen voorgaan
en wij willen hen navolgen,
kom ons  tegemoet.........

Als kinderen voortijdig sterven
omdat geweld hen treft,
kom hen tegemoet.......

Als wij mensen moeten loslaten
die ons dierbaar zijn,
kom hen tegemoet..............

Als wij zelf staan aan de grens
van dood en leven,
kom ons tegemoet..............

Gij, Eeuwige,
die ons heilig zijt,
kom ons allen tegemoet......

Zo begon de werkgroep gebedsdiensten 
de viering van Allerheiligen/Allerzielen op 

zondag 1 november j.l. de viering in onze 
parochiekerk. Bijna 400 mensen waren 
getuige van een sfeervol en ingetogen, 
stilstaan bij de mensen, die ons zijn ontvallen.
Speciaal uitgenodigd waren de families die  
het afgelopen jaar afscheid hadden moeten 
nemen van een dierbare. Voor het eerst 
nodigde  de werkgroep de aanwezigen uit 
om na de viering in de kerk mee te gaan 
naar het kerkhof om daar  de mogelijkheid 
te bieden een persoonlijke groet te brengen 
aan de overledenen. Na een korte inleiding 
werd het gedicht “De Steen” van Vasalis 
voorgedragen.

Hierna werd voor iedere familie een kaars 
ontstoken,die op het graf van een dierbare 
kon worden geplaatst. Een indrukwekkende 
bijeenkomst op het grote plein. De 
aanwezigen waren erg onder de druk van het 
geheel en veel mensen waren zeer positief 
over dit gebeuren. Bijgaande foto geeft 
een impressie. Een compliment aan onze 
werkgroep voor de algehele invulling van 
deze bijzondere viering is zeker op zijn 
plaats!

Namens het kerkbestuur,
Jo Collet

KloosTERZanDE

Op het moment van schrijven is het 
begin november en hebben we kennis 
kunnen maken met onze nieuwe pastor 
Ralf Grossert. In de viering van zondag 
8 nov. heeft hij zich voorgesteld met een 
beschrijving van zijn leven en loopbaan tot 
nu toe. Pastor Ralf Grossert wordt de nieuwe 
eindverantwoordelijke pastor voor onze 
cluster Noord. Hij is officiëel voorgesteld op 
6 december in een viering in de parochiekerk 
te Kloosterzande. Op 11 november kwam 
namens het dekenaat dhr. Geerten Kok de 
boeken controleren van parochie en caritas.
Het pad naast de kerk is weer beter 
toegankelijk geworden doordat de coniferen, 
(die teveel overhingen over het pad) grondig 
gesnoeid zijn, hiervoor onze dank aan 
degenen die dit werk gedaan hebben.

De parkeerplaats voor de kerk wordt 
regelmatig gebruikt door de daarvoor 
bedoelde doelgroep, ouderen en  bezoekers 
die minder goed ter been zijn. Het jaar 

dat komen gaat is voor onze parochies zeer 
belangrijk. Het beleid van het bisdom om 
de parochies te reorganiseren in één parochie 
en diverse geloofsgemeenschappen zal zijn 
beslag krijgen. Hoe het zal zijn weten we niet 
maar de mogelijkheid voor twee parochies 
is nog open. De werkgroepen die op 
verschillende terreinen hebben meegewerkt 
zijn bezig hun eindverslagen te maken. Deze 
worden doorgestuurd naar het bisdom en 
helpen mede om organisatiestructuur en 
beleid te maken voor de komende jaren in 
onze regio oost Zeeuws-Vlaanderen.
Namens het kerkbestuur wil ik ieder 
danken voor het vele werk dat door hen 
(de vrijwilligers) is gedaan, ook allen die 
financiëel bijgedragen hebben, hiervoor 
dank. 
Namens het kerkbestuur wil ik U allen een 
voorspoedig en gelukkig 2010 toe te wensen.

Jen Brooijmans.

nIEUWs UIT DE PaRochIE  
h. GERaRDUs majElla TE TERholE
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De restauratiecommissie is er trots op zich 
- met succes - gesteund te weten door 
verenigd Lamswaarde. De restauratie 
was nog niet achter de rug of er werd al 
gesuggereerd dat wij als restauratiecommissie 
ook de organisatie van het jubileum 200 
jaar parochie wel op konden pakken. We 
kwamen overeen dat het een combinatie 
viering ‘afscheid restauratie’ en ‘begin 
jubileum’ moest worden. Zoals we ook de 
restauratie voortvarend hebben aangepakt  
(en misschien geluk hebben gehad, maar 
dwing je dat niet zelf af?) begonnen we 
ook aan deze klus. De verenigingen werden 
ingeschakeld om samen de schouders onder 
de organisatie van het jubileum te zetten. 
Enthousiast en met succes werden er velerlei 
plannen op voorgelegd en gerealiseerd, zoals:
De bridge organiseerde een info en 
demonstratiedag, de KBO verzorgde een 
activiteitendag met wedstrijdelement, het 
kerkkoor verzorgde een Maria-zangmiddag 
in de kerk,voetbal-vereniging SDO 
organiseerde een 6-kamp, Caritas en KVO 
vonden elkaar voor een fietstocht, basisschool 
“De Oostvogel” droeg een musical op 
aan 200 jaar parochie, fanfare “Vrijheid 

Eendracht” organiseerde een muziekfestival, 
de Dorpsraad hield een kunstzondag in de 
kerk, carnaval “Lamsoren” en “Lamsoorse 
jokers” verzorgden een “eilig land party”,  
St. de Luifel organiseerde een quizavond, 
kleinere verenigingen als Kreatief, EHBO 
en Permanent Comité zorgden voor 
ondersteuning tijdens bovenstaande 
activiteiten. Het woord was aan ons als 
restauratiecommissie voor het slotakkoord. 
Ook dat liep gesmeerd.

Deken P. Verbeek, bood spontaan zijn 
medewerking aan voor een eucharistieviering. 
Eerst aanspreekbare en “oud”dorpsgenoot 
pastor Chantal v.d. Walle kreeg het voor 
elkaar om een kerkkoor (aangevuld met 
leden van “Terra Sancta”), fanfare “Vrijheid 
eendracht” en de kinderen van de basisschool 
samen hun inbreng te geven in deze dienst. 
Een unieke viering. Na de goed bezochte 
eucharistieviering volgde een gezellig 
samenzijn met koffie in gemeenschapshuis 
“De Luifel”. Tijdens dit samenzijn kreeg de 
restauratiecommissie een donatie aangeboden 
van Kreatief, Dorpsraad Lamswaarde en 
Carnavalsvereniging “De Lamsoren” en de 

“Lamsoorse jokers”. Aansluitend werd de 
mogelijkheid geboden om in te schrijven 
op het uit te geven boek ter gelegenheid van 
200 jaar parochie, getiteld: “Door de jaren 
heen Lamswaarde”. Het boek geschreven 
door Carlo Buijsrogge met medewerking 
van vele parochianen gaat ca. 140 pagina’s 
bevatten met tekst en vooral ook heel veel 
foto’s uit de oude doos. (Prijs: 19,95 E.)

De restauratiecommissie wenst allen die 
meewerken aan de totstandkoming van het 
boek veel succes. Alex deed in zijn slotwoord 
een dringend beroep op de aanwezigen 
om zich ter opvolging van de huidige 
bestuursleden, beschikbaar te stellen voor 
een bestuursfunctie ten behoeve van de 
voortgang van de parochie Lamswaarde. Na 
afloop van deze feestelijke jubileumviering 
ging ieder voldaan naar huis. De 
restauratiecommissie blikt met tevredenheid 
terug op een geslaagde viering en  bedankt 
ieder voor zijn of haar medewerking aan het 
jubileum 200 jaar Parochie H. Cornelius. 
Nu het kerkbestuur nog volledig krijgen!

200-jaaR PaRochIE h. coRnElIUs
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hEnGsTDIjK ZoEKT 
KooRlEDEn

Bij deze doen we een oproep voor nieuwe 
koorleden. We hebben een klein koor maar 
zijn wel iedere week paraat om te zingen. 
Meestal oefenen we op dinsdagavond. Met 
koffie drinken erbij net een uurtje. De 
gemiddelde leeftijd van onze koorleden is dik 
70 jaar. We zijn zeer kwetsbaar als er iemand 
niet kan of als er zieken zijn. En onze oudste 
leden beginnen aan stoppen te denken, niet 
omdat ze niet meer willen, maar het moet 
ook nog kunnen. Dus als er mensen zijn die 
er wat voor voelen om ons koor te komen 
versterken, u bent van harte welkom. Samen 
moeten we onze geloofsgemeenschap toch in 
stand kunnen houden. 

sTIchTInG BEhoUD 
caThaRInaKERK

Voor onze boekenmarkt die ieder jaar tijdens 
het Midzomerfeest wordt gehouden kunnen 
we altijd boeken gebruiken. Dus als u eens 
flink wilt ruimen kunt u altijd bellen. We 
komen ze graag ophalen. Ook andere goede 
spullen die u niet meer nodig hebt kunnen 
we gebruiken. Het is voor een goed doel: het 
onderhoud van onze kerk. (geen meubelen)

Sterrenpracht
De ster van Hilversum

belooft ons gouden bergen.
Geluk is in de supermarkt te koop.
Zo koesteren wij kilo’s valse hoop,

waarmee wij dagelijks de hemel tergen.

De ster in onze boom
waaraan wij ons vergapen

werd in de wereldwinkel aangekocht.
Fair Trade-product, niks mis mee,  dus dat 

mocht.
Wij kunnen  in de kerstnacht rustig slapen.

De ster van Bethlehem
brengt ons niet zomaar verder.

Zij fluistert niet: slaap zacht, het komt wel goed.
Zij zegt gewoon: je weet wel hoe het moet…
wees voor elkaar een naaste en een herder.

Dick Westera

PRIETPRaaT
Wie  tijdens de werkzaamheden in de kerk  dit alles 
over zich laten komen, ziet u op bovenstaande foto’s: de 
heiligen van de kerk. Zij doen of ze er niets mee te maken 
willen hebben. “Bekijk het maar, “ denkt H. Antonius 
Abt, die heel devoot zijn ogen neerslaat. Anderen keren 
de werklieden de rug toe. Heel geduldig tot alles in volle 
glorie hersteld is. Dan staan ze daar weer te pronken, in 
de hoop dat velen “hun kerk” komen bezoeken. Ook u, 
lezer van dit blad, bent hartelijk welkom. 

De kerk heeft een grondige schilderbeurt 
nodig. In de loop der jaren zijn de muren erg 
vervuild, plafondschilderwerk laat los. Veel 
vrijwilligers zijn met man en macht vanaf 
oktober bezig. Het werk in het priesterkoor 
is al afgerond. Er komt heel wat kijken voor 
de kerk weer toonbaar is: altaar, beelden, 
kandelaars worden verplaatst. Alles zoveel 
mogelijk afgedekt met grote stukken plastic. 
Bouwvakkers zorgen voor grote stellingen. 
Deze zijn gratis beschikbaar gesteld door 
Bouwbedrijf Jonkheijm. Het schilderwerk 
gebeurt onder vakkundige leiding van Jo 
Strobbe. Tijdens de grote klus worden ze 
af en toe verwend door een vrijwilliger, 
die zomaar een heerlijke taart voor hen 
bakt. Vrijdagmiddag voorafgaand aan elke 
weekendviering komt een werkploeg, die 
alles weer stofvrij maakt. Zo draagt ieder zijn 
steentje bij en is er goede hoop dat straks 
onze kerk er weer stralend uit ziet.

h. GERUlPhUsKERK sToPPElDIjK

Foto’s: J. Hamelinck

K.V.o. KaTholIEKE VRoUWEn oRGanIsaTIE- 
K.V.o. KRachTIGE VRoUWEn oRGanIsaTIE

Zo kreeg onze vrouwenbond vele jaren bekendheid. Veel serieuze en plezierige 
vergaderingen werden uitgeschreven. Leuke trips zijn georganiseerd in een 
streek, die hoofdzakelijk uit katholieken bestond. Omdat tijden veranderen 
en in onze omgeving ook meerdere mensen van niet- katholieke huize wonen, 
willen we ook hen tegemoet treden. Nu onder de naam K.V.O. Krachtige 
Vrouwen Organisatie.



Kerkkoerier - 17

Tijdens de wijnoogst in het Ahrdal zag ik 
op een zonnig terras een poster waarmee 
de VVV toeristen wilde verleiden om in 
december het Sante-Luciafeest mee te maken. 
Een uitnodiging in de stralende zon voor de 
donkerste maand. Lucia is een lichtfeest. 
De dorpelingen gaan dan in de avond in 
processie met fakkels en lichtjes over de hoge 
paden door de wijnbergen. Dat moet een 
prachtig gezicht zijn. Ik peinsde dat rond de 
langste nacht meerdere lichtfeesten zijn, die 
waarschijnlijk allemaal een zelfde oerwortel 
hebben. Tussen de wijn dacht ik toen zelfs 
al aan een decemberkolom. Het moest over 
licht in het donker gaan.

sante-lucia
Het verhaal gaat dat Lucia onder keizer 

Diocletianus (± 300) de marteldood stierf. 
Ze bekeerde zich tot het christendom door 
de genezing van haar moeder bij het graf van 
de H. Agatha. Haar heidense bruidegom 
gaf haar bij de autoriteiten aan als christin 
en ze werd tot het bordeel veroordeeld. 
Maar zoals zo veel heiligen wilde ze dat 
niet. Twintig ossen vermochten niet haar 
daarheen te slepen. Ook een brandstapel 
liet haar ongedeerd, maar een dolk door 
haar hals had meer succes. Vanwege haar 
naam Lucia, de lichtende, lichtdraagster, 
werd ze patrones tegen oogkwalen. Wie mij 
kent zal verstaan dat ik, wegens mijn visuele 
uitdaging, een grote affectie voor Lucia heb. 
Later vormde zich daaromheen weer een 
nieuwe legende: Om zich van haar heidense 
aanbidders te ontdoen, had ze zich haar 

beide ogen uitgerukt. Ze wordt meestal 
afgebeeld met een dolk door haar hals en 
met haar ogen op een schaal of fakkel in 
haar hand.
Haar feestdag is 13 december en dat viel tot 
de gregoriaanse kalenderhervorming (1582) 
samen met de zonnewende van de winter. 
In Zweden is 13 december een algemene 
feestdag, die de kersttijd inluidt. Ook in 
Friesland (Sint-Lucij) schijnt men veel 
met haar op te hebben. Men zegt dat een 
lichtdraagster in die donkere maand met een 
ster bij de boerenhoeven langsgaat. En zo 
zijn er nog veel meer verrukkelijke verhalen 
en liedjes rond haar. Maar nu snel nog naar 
een tweede lichtfeest.

Jan de Jongh

lITURGIschE KanTTEKEnInG

Op het oude gedeelte van de begraafplaats 
van de parochie Stoppeldijk te Vogelwaarde 
zijn een groot aantal graven geruimd. Het 
gaat om graven waarvoor de grafrechten niet 
meer verlengd zijn. Oude grafzerken zijn 
al voor een deel verwijderd. Om welke het 
gaat: dat is te zien op het aanplakbord op de 
begraafplaats. Het bestuur van de Stichting 
Begraafplaats Stoppeldijk heeft op advies 
van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
besloten waardevolle grafmonumenten te 
behouden. Landschapsbeheer Zeeland 
omschrijft deze begraafplaats als volgt: De 
begraafplaats Stoppeldijk in Vogelwaarde 
is een typisch Rooms Katholieke begraaf-
plaats in haar opbouw en inrichting. De 
begraafplaats kent een oud en een nieuw 
gedeelte. Het oude gedeelte dateert van circa 
1861 en heeft een karakteristieke kruisvorm, 
met in het midden een Calvarieberg en is 
omgeven door hagen. Bij de ingang wordt het 
hek gesierd door twee monumentale taxussen. 

Het bakstenen baarhuisje is vermoedelijk uit 
de begintijd van de begraafplaats. Het is nog 
gaaf en daardoor waardevol vanuit funerair 
cultuurhistorisch oogpunt. Bij de ingang 
van het kerkhof liggen twee pastoors en een 
kapelaan begraven. Die graven zijn inmiddels 
gerestaureerd.  Het voegwerk en de deur van 
het baarhuisje moeten vernieuwd worden. 
Daarvoor is subsidie aangevraagd. Ook de 
Calvarieberg krijgt een opknapbeurt. Een 
plan tot vernieuwing is in voorbereiding. 
Dit project zal in de komende jaren worden 
uitgevoerd, waar mogelijk door de eigen 
vrijwilligers die het kerkhof onderhouden 
en met ondersteuning van gespecialiseerde 
bedrijven. 

Meer informatie te verkrijgen bij:
Arie Sponselee
0114-676011
ariespons@zeelandnet.nl

RUImInG oP BEGRaafPlaaTs sToPPElDIjK afschEID johan 
VERnImmEn

Met ingang van oktober is Johan 
Vernimmen gestopt met zijn werk als 
organist-dirigent in onze kerk. Vorig 
jaar hebben wij zijn 60-jarig jubileum 
in deze dubbelfunctie gevierd. Gezien 
zijn gezegende leeftijd kunnen wij 
zeker begrip opbrengen voor zijn 
beslissing.  Inmiddels heeft het bestuur 
van de parochie en van het zangkoor 
op passende wijze afscheid van Johan 
genomen onder dankzegging voor de 
jarenlange bewezen diensten.

Het bestuur van het zangkoor Sint 
Cecilia heeft in de persoon van Frans 
de Waal uit Kloosterzande een waardige 
opvolger gevonden voor het begeleiden 
van de kerkdiensten en repetities.

DooPRoosTER janUaRI T/m mEI 2010
Doopdatum Tijd en plaats catechese Vergaderplaats Voorganger
17 januari 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 05 januari pastorie Hulst Ralf Grossert
24 januari  14.00 uur Kloosterzande 12 januari sacristie Kloosterzande Joop Reurs
 15.30 uur Boschkapelle 
07 februari 14.00 uur St. Jansteen
 15.30 uur Lamswaarde 26 januari pastorie St. Jansteen Chantal van de Walle
21 februari 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 9 februari pastorie Hulst Steven de Koning
28 februari 14.00 uur Clinge
 15.30 uur Koewacht 16  februari parochiezaal Clinge Joop Reurs
14 maart  14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 02 maart  pastorie Hulst Ralf Grossert
21 maart 14.00 uur Hengstdijk
 15.30 uur Kloosterzande 9 maart sacristie Kloosterzande Steven de Koning
02 mei 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 20 april pastorie Hulst Joop Reurs
16  mei 14.00 uur Kloosterzande
 15.30 uur Stoppeldijk 4 mei sacristie Kloosterzande Chantal van de Walle
 23 mei 11 14.00 uur Graauw
 15 15.30 uur St. Jansteen 12 mei pastorie St. Jansteen Steven de Koning
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Maar liefst elf jaar nadat de eerste offertes 
opgevraagd werden gaat het er dan toch 
eindelijk van komen: het meest kwetsbare 
raam van de Heikantse kerk, het grote 
westraam, wordt eindelijk hersteld! Op 
dinsdag 27 oktober, dus een dag na de altijd 
druk bezochte Mis voor de Overledenen op 
Kermismaandag, werd aan de buitenkant 
een stelling opgebouwd. Omdat het grote 
raam door twee gemetselde kolommen in 
drieën wordt gedeeld, zal het werk ook in 
drie fasen worden uitgevoerd. Inmiddels zijn 
de glas-in-lood panelen van het eerste deel er 
al uitgehaald om in het atelier onder handen 
genomen te worden. De uitvoerende firma is 
Melieste uit Goes, die voor de bouwkundige 
zaken wordt bijgestaan door bouwbedrijf Jo 
Smet uit Heikant.

Wat is er mis met de ramen van de 
Heikantse kerk? 
Een groot probleem is dat het lood waarin 
de gekleurde glaasjes gevat zijn “op” is, het 
is versleten onder invloed van weer en wind 
en waarschijnlijk ook door luchtvervuiling. 
Hierdoor gebeurde het wel eens dat er een 
glaasje uit viel, waarna het niet meeviel 
om daarna een nieuw glaasje in het oude 
paneel bevestigd te krijgen. Het glas staat 
ook enorm bol naar binnen, door de invloed 
van de westenwind. De glas-in-lood panelen 
zijn met draden bevestigd aan een tiental 
horizontale staven, die door de kolommen 
heen lopen, dus ingemetseld zijn. Deze 
staven zijn van gewoon ijzer, waarschijnlijk 
was er in 1930 (crisis!) onvoldoende geld 
om de dure maar veel betere bronzen staven 
te kiezen. Omdat dit ijzer inmiddels sterk 
geroest is, zijn de smalle stenen kolommen 
plaatselijk opengebarsten door uitzetting van 
de roest. Plaatselijk zijn de ijzeren staven ook 
erg dun geworden. Het is vooral vanwege de 
roestende staven dat de hele constructie er 
uit dreigde te waaien en daarom is reeds in 
1998 door vrijwilligers een steunconstructie 
aangebracht aan beide zijden van de smalle 
kolommen. Hierdoor kon er in elk geval 
geen metselwerk meer naar binnen vallen en 
was de kerkganger weer redelijk veilig.

Wat moet er gebeuren?
Nadat de panelen verwijderd zijn worden 
ze uit elkaar gehaald. Alle stukken gekleurd 
glas worden gereinigd en daarna in nieuw 
lood gevat en afgekit. Een aantal glazen zal 
noodgedwongen vervangen dienen te worden 
omdat ze stuk zijn. Dit zal waarschijnlijk 
zichtbaar blijven omdat het originele glas na 
bijna 80 jaar enigszins verkleurd is. Om de 
panelen er uit te kunnen nemen moeten de 

smalle stenen kolommen, ook wel penanten 
genoemd, volledig verwijderd worden, de 
dikke blijven staan. Overigens zullen ook de 
oude bakstenen indien mogelijk hergebruikt 
worden. Terwijl de oude panelen naar 
het atelier zijn gaat de aannemer verder 
met het uithakken van de roestige ijzeren 
staven. Deze worden daarna vervangen 
door roestvrijstalen stangen. De gesloopte 
penanten kunnen pas terug opgemetseld 
als de ramen gemonteerd worden. Aan de 
boven en onderkant worden de vernieuwde 
panelen opnieuw met draden bevestigd aan 
de nieuwe stalen staven. Dus alles gebeurt 
feitelijk op de originele wijze, zoals dit bij 
een monument ook hoort. Het is dus een 
heel karwei om een dergelijk groot raam weer 
als nieuw te maken. Toch is de verwachting 
dat het karwei nog juist voor Kerst van 
dit jaar zal zijn afgerond. Begrijpelijk dat 
alle betrokkenen, het Kerkbestuur en de 
vrijwilligers van de werkgroep, een diepe 
zucht van verlichting zullen slaken als dit 
karwei achter de rug zal zijn.

Waarom moest de steunconstructie meer 
dan 10 jaar blijven staan?
Al de jaren  is er gepuzzeld hoe de Heikantse 
kerkgemeenschap de financiële eindjes voor 
dit gebeuren aan elkaar moest knopen. Want 
de Heikantse kerk is wel een Rijksmonument 
(sinds 1997) maar als je in aanmerking 
wil komen voor restauratie moet je simpel 
gezegd aan zoveel eisen voldoen, dat het ons 
niet gelukt is om dat voor elkaar te krijgen. 
De belangrijkste reden is dat het Rijk 

hiervoor te weinig geld beschikbaar stelt, 
waardoor andere monumenten die er nog 
slechter aan toe zijn voorrang krijgen. En 
dat zal in de toekomst niet veranderen, want 
hoe beter de toestand, hoe minder kans op 
overheidsgeld! Door een paar schenkingen 
en door elk jaar mosselen te eten voor onze 
kerk is er nu eindelijk een startkapitaaltje 
beschikbaar. Dit hielp het Kerkbestuur om 
de knoop eindelijk door te hakken. Door 
acties richting bevolking, een “Club van 
100” en door sponsoring hopen we de rest 
van het geld bij elkaar te krijgen.  Er is 
een aparte rekening (nr 137 175 809) en 
voor nadere  informatie kunt u o.a. terecht 
bij ondergetekende, maar ook bij Jos van 
Damme, Jen Francken en Luc Ringoot, 
allen wonend in Heikant. Publiciteit komt 
bij onze actie goed van pas. Er stond pas 
een mooi stuk met foto in de krant, en op 
de deur van de kerk hangt een spetterende 
poster met daarbij de pakkende kop: “Laat 
onze glas in lood ramen weer schitteren”.  
Zie foto. 

Mochten we geld over hebben, dan weten we 
daar een hele goede bestemming voor: dan 
beginnen we gewoon aan het volgende raam! 
We hebben dus nog een hele weg te gaan, 
maar we zijn optimistisch. De Heikantse 
kerk is alle moeite meer dan waard.  Wij 
houden u op de hoogte!

Karel Martinet

hEIKanT laaT ZIjn Glas In looD RamEn WEER schITTEREn!
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KERsTVIERInG
op woensdag 16 december a.s.

is er voor alle belangstellenden een sfeervolle kerstviering door de kinderen van 

Basisschool De Vlaswiek en Kinderopvang De Vlasschoefies 
in de

Parochiekerk te Koewacht
aanvang: 19.00 uur

Na afloop is er een gelegenheid om op het kerkplein iets lekkers te nuttigen !! 

U bent van harte welkom !!

Op 24 december zal om 21.30 uur een 
Kerstviering (nachtmis) worden gehouden in 
onze kerk die zal worden opgeluisterd door 
het St. Ceciliakoor en de muziekvereniging 
Eendracht Maakt Macht. Na afloop is er bij 
goed weer nog een gezellig samenzijn met 
kerstgezang en een glaasje glühwein bij de 
‘levende’ kerststal voor de kerk. Op Eerste 
Kerstdag, 25 december, is er om 10.30 uur 
een H.Mis m.m.v. het St. Ceciliakoor. Om 
de kerststal te kunnen bezichtigen zal op 

Eerste Kerstdag de kerk open blijven tot 
13.00 uur en op Tweede Kerstdag is de kerk 
geopend van 10.30 uur – 12.00 uur.

Voor de kinderen is er op 24 december om 
16.00 uur ‘kindje wiegen’.

De Kerstviering voor de kinderen is op 16 
december om 19.00 uur. (Zie de aparte 
aankondiging in deze Kerkkoerier.)

KERsTVIERInGEn KoEWachT

Het nieuwe jaar komt er alweer aan. 2010, 
een heel nieuw jaar met een heleboel nieuwe 
dingen om te doen of nieuwe dingen die 
gaan gebeuren. Misschien ga je dit jaar wel 
voor het eerst naar de basisschool, krijg je 
misschien een broertje of een zusje, of doe 
je misschien je Eerste Heilige Communie. 
Misschien ga je wel heel ver weg op vakantie 
en ga je voor het eerst in een vliegtuig, 
misschien word je dit jaar wel kampioen met 
je voetbalteam, of mag je je eerste optreden 
doen met je muziekinstrument, misschien ... 
wat zou er nog allemaal gebeuren in dit jaar? 
Je weet het niet, een nieuw jaar is één grote 
verrassing. 

Wij hebben voor 2010 al een paar data die 
op de nieuwe kalender geschreven kunnen 
worden, dit zijn namelijk de data van de 
gezinsvieringen, die allemaal beginnen om 
10.30 uur. Op zondag 7 februari willen we 
graag samen met jullie de eerste gezinsmis 
van dit jaar vieren. Na Carnaval begint 
de vastentijd. Op zondag 14 maart is er 
een gezinsviering met dit thema. Daarin 
gaan we samen met jullie kijken naar wat 
vasten eigenlijk is. Ook denken we dan 
aan kinderen die we graag zouden willen 
helpen, omdat ze weinig te eten hebben, 
geen schoon drinkwater hebben of niet naar 
school kunnen. Zondag 18 april zien we 
in de kennismakingsviering alle kinderen 
die dit jaar hun Eerste Heilige Communie 
doen. Natuurlijk mag iedereen naar deze 
viering komen om de kinderen te begroeten. 
De Eerste Heilige Communie is op zondag 

6 juni. Een spannende dag voor de vele 
Communicantjes uit onze parochie.
En dan is het alweer bijna zomervakantie. 
Dit vieren we in de naviering van de Eerste 
Heilige Communie op zondag 4 juli. Ook 
dan is iedereen van harte welkom.

Voordat we het nieuwe jaar gaan beginnen, 
vieren we natuurlijk eerst nog het feest van 
Kerstmis met de geboorte van Jezus. We zijn 
al aan het aftellen met het aansteken van 
de kaarsjes op de Adventskrans. Het wordt 
steeds lichter naar Kerstmis toe. De eerste 
kaars hebben we samen aangestoken op 29 
november in de gezinsviering “Het eerste 
kaarsje brandt”. Toen hebben we gekeken 
hoe we zelf ook een lichtje kunnen zijn voor 
anderen, door lief te zijn en elkaar te helpen. 

Op donderdag 24 december is er een 
Kerstviering om 19.00 uur. Natuurlijk 
willen we dat samen met jullie en jullie 
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, vriendjes en 
vriendinnetjes vieren. Er zullen ook weer vele 
liedjes gezongen worden door kinderkoor 
“De wal-Noten”, waarbij je heerlijk mag 
meezingen.

Tot ziens op 24 december.

Werkgroep Gezinsvieringen Hulst

Beste jongens en meisjes, sT. 

GREGoRIUsKooR 

sInT jansTEEn 

BEsTaaT 65 jaaR

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat het 

St. Gregoriuskoor van Sint Jansteen 

werd opgericht. Het koor zingt nog 

steeds één- à tweemaal per maand in 

de parochiekerk van de H. Johannes 

de Doper een volledig Gregoriaanse H. 

Mis en op verzoek ook een Requiemmis 

bij uitvaarten. Tijdens de Teeravond 

op het Sint Caecilia-feest was er een 

onderscheiding voor een eveneens 

65-jarige jubilaris: George Pollet. Hij 

kreeg uit handen van pater Joop Reurs 

een fraai tinnen bord met inscriptie 

en een oorkonde. Ook waren er twee 

50-jarige jubilarissen:  Ronnie Polspoel 

en Willy van Himste, die beiden 

een Gregoriuskaars en eveneens een 

oorkonde ontvingen. In een volgende 

Kerkkoerier komen we terug op dit 

koor met de geschiedenis en  andere 

wetenswaardigheden.

Paul Prince
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IPV oosT ZEEUWs VlaanDEREn
clUsTER mIDDEn Hulst

Na een kortstondige, agressieve ziekte 
overleed op 27 september jl. Gerard Planken. 
Een persoon met grote verdiensten voor de H. 
Willibrordusparochie, het parochiebestuur 

en het Inter Parochieel Overleg van de 
parochies van Oost Zeeuws-Vlaanderen. Hij 
verrichtte zijn vele werk met grote inzet en 
met een gezond kritische zin. Als nuchtere 
Rotterdammer ergerde hij zich wel eens aan 
het trage en moeizame overleg tussen de 
Zeeuws-Vlaamse parochiebesturen. Voor het 
vele werk dat hij verrichtte en zijn inzet om 
persoonlijke tegenstellingen te overbruggen, 
mogen velen hem dankbaar zijn. 

Een groot gemis bij zijn heengaan ervaart 
ook de Cantorij van de Basiliek, waarvan 
hij enthousiast lid en cantor was. Want 
zingen, vooral kerkmuziek, was voor Gerard 
een passie. Op jonge leeftijd was hij in 
Rotterdam al lid van een jeugdkoor en 
koorlid is hij zijn hele leven gebleven. Hij 
werd hier koorzanger in de Cantorij, maar 

ook voorzanger in de eenvoudige Woord- 
en Communiediensten. Zingen deed hij 
zo graag in de Basiliek, op die plek, ‘locus 
iste’, Bruckners lied voor de kerkwijding, 
waarmee wij zijn uitvaart begonnen. Hij 
zong vol overgave, omdat hij ontvankelijk 
was voor wat goede religieuze muziek te 
bieden heeft: ontroering, verwondering, 
schoonheid, een glimp van de Ander.   
Zondag 27 september om half negen in de 
ochtend, op het moment dat ‘zijn’ Cantorij 
naar Mechelen vertrok, vertrok ook naar 
wij vertrouwen voorzanger, Gerard naar ons 
hemels Vaderhuis. Moge het ook ons later 
gegund zijn hem daar weer te ontmoeten. 
Wij wensen zijn echtgenote Marie-Louise en 
zijn zoons Martijn en Wouter sterkte.

Jan de Kort (voor het parochiebestuur)

In mEmoRIam GERaRD PlanKEn (1945-2009)

Uit waardering voor het vele werk 
dat de vrijwillig(st)ers voor de 
parochiegemeenschap  verrichten, biedt 
het parochiebestuur alle vrijwillig(st)
ers met partner, een feestavond aan, op 
zaterdag 16 januari 2010. Het belooft 
een leuke avond vol afwisseling, ernst en 
vermaak, maar vooral van ontmoeting en 
uitwisseling te worden.

Het programma is als volgt:
19.00 uur: eucharistieviering in de basiliek, 
voorganger pastor J. Reurs.
Na de viering wordt het programma 
voortgezet in de zaal van “De Lieve”, 
Broodmarkt 8, Hulst.
Onder het genot van koffie met 
“Willibrorduskoek” is er gelegenheid om 
elkaar te begroeten.
Vervolgd wordt met het gebruikelijke 
woord van welkom door de vice-voorzitter.

Aansluitend zal “Een jaar parochie Hulst; 
terugblik 2009 en goede voornemens voor 
2010, door de ogen van het bestuur”, 
in beeld worden gebracht. Middels 
een vragenrondje wordt de aanwezigen 
vervolgens de gelegenheid geboden tot het 
stellen van vragen.
Onder het genot van hapjes en drankjes 
wordt het samenzijn gezellig voortgezet, 
afgewisseld met een korte onderbreking 
door het duo Anja en Vera, die de 
aanwezigen met hun act over woelige 
baren langs een wereld vol verrassingen 
leiden…Laat u verrassen!   

noTEER In UW
aGEnDa 2010!

Parochiebestuur 
h. Willibrordus, hulst.

ZaTERDaG 16 janUaRI 2010 : 
PaRochIEaVonD VooR

VRIjWIllIG(sT)ERs

Op dinsdagmorgen 3 november stonden  
Mw. Nelly Janssen de Kooning en onder-
getekende om 10.00 uur bij Mw. Lucy v.d. 
Gucht op de stoep.  Een vrijwilliger van de 
parochie neemt afscheid.  Jarenlang heeft Mw. 
v.d. Gucht als vrijwilliger op het secretariaat 
van de parochie gewerkt.  Brieven geschreven, 
misintenties opgenomen, mensen te woord 
gestaan en de post verzorgd.  Dat waren de 
klussen die gedaan moesten worden. 
 
Van een afscheid met veel mensen erbij 
wilde Mw. Lucy  v.d. Gucht niet weten.  Het 
is echter niet vanzelfsprekend dat iemand 
zich zo lang als vrijwilliger inzet. Het 
kerkbestuur wil namens de parochianen hier 
nadrukkelijk uiting aan geven en M w. v.d. 
Gucht heel erg danken voor haar belangeloze 
en gewaardeerde inzet.
 
Onder het genot van heerlijke koffie en 
taart  zijn de afgelopen jaren onder de loep  
genomen. Het was heel erg gezellig. We 
wensen Mw. v.d. Gucht  bij het weggaan 
en kijkend naar waar in de nabije toekomst 
het water naar de haven gaat stromen, heel 
veel plezier in haar nieuwe onderkomen 
en wensen haar nog  vele jaren in goede 
gezondheid toe.  
 
Namens het parochiebestuur
Hans van der Zijden, Beheer

afschEID 
lUcY V.D. GUchT-

V.D.WallE
Streep hun naam niet door,

Al zijn zij tot stof vergaan.

Streep hun naam net door,

Alsof zij niet hebben bestaan.

’t Liefste dat ik heb bezeten,

’t Middelpunt van mijn bestaan,

Vraag mij niet dat te vergeten,

En gewoon weer door te gaan.

Want ik wil wel verder leven,
Maar ik weet niet hoe dat moet.
Ik hoor bij hen die achterbleven,
Overleven vraagt veel moed.

Streep daarom hun naam niet door.
Noem hun naam en laat me weten,
Dat ook jij niet zult vergeten.
Alleen dan kan ik verder gaan.

W. van Olffen

noEm hUn naam
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Op vrijdag 9 oktober j.l. was het 60 jaar geleden dat Jo Ivens als 
organist en dirigent verbonden werd aan de H. Willibrordusbasiliek 
te Hulst. 60 Jaar na zijn aanstelling heeft de jubilaris voor een volle 
basiliek een afscheidsconcert gegeven op het bijzondere Louis Isoré-
orgel uit 1610. Met een vijftal verschillende werken heeft hij nog 
éénmaal de volle glorie van dit prachtige instrument en van zijn 
kunstenaarschap laten horen. Het was een bijzonder concert.
Het parochiebestuur heeft na dit concert en het officiële gedeelte 
de heer Ivens een receptie aangeboden om de vele genodigden 
de gelegenheid te geven hem hiermee geluk te wensen. Van deze 
gelegenheid is veelvuldig en ruimschoots gebruik gemaakt. 
Onmogelijk is het in dit bestek de loopbaan en de carrière van Jo 
Ivens te schetsen. Een paar puntjes slechts: 
- Hij heeft zich op een bijzondere manier ingezet de Gregoriaanse 

muziek te promoten en in stand te houden;
- Hij heeft door zijn vakmanschap en uitstraling de basiliek, het 

orgel, diverse koren en door zijn lessen op het conservatorium, de 
muziek in het algemeen en Hulst in het bijzonder gepromoot.

- Hij heeft zich jarenlang ingezet de Mattheus passie in de Basiliek 
te laten klinken;

- Hij heeft gezorgd dat op muzikaal gebied Hulst een Europese 
uitstraling heeft gekregen en bovendien geniet hij onder collega 
organisten veel Europese waardering. 

Jo Ivens is synoniem met de Basiliek, zijn orgel, zijn koren, zijn 
Mattheus, zijn concerten in binnen- en buitenland. Het is een 
voorrecht van de basiliek en haar parochianen dat Jo Ivens zo vele 
jaren de eredienst op zo’n voortreffelijke manier heeft opgeluisterd. 

Uit handen van onze bisschop Mgr. v.d.Hende ontving Jo Ivens 
de zeer hoge kerkelijke onderscheiding n.l. Ridder in de orde van 
St. Gregorius de Grote. De bisschop roemde de kwaliteiten van 
de jubilaris en gaf op een “geestige manier” achtergrondinformatie 
behorende bij deze onderscheiding. Het parochiebestuur en de 
jubilaris hebben de aanwezigheid van de bisschop buitengewoon 
op prijs gesteld. Hierna is de jubilaris toegesproken door de heer 
W. Gielen voorzitter van de Orgelcommissie, de Wethouder van 
Cultuur F.A. Driessche, de heer Stan Bosman Deken van het 
Basiliekkoor en de vertegenwoordiger van de orgelfirma Flentrop 
uit Zaandam. Vanuit een historisch perspectief, aangevuld met de 
recente geschiedenis is het wel en wee van de jubilaris voor het 
voetlicht gebracht. Er is een mooi beeld geschetst van een uniek 
talent in een lange verbondenheid met de basiliek. Na het slotwoord 
van de jubilaris heeft Jo Ivens zijn opvolger gepresenteerd. De 
Hulstenaar de heer Marcel Mangnus, wordt op 1 aug. 2010 de 
officiële opvolger. Op die datum wordt hij benoemd tot organist van 
de basiliek. Vanaf deze plaats wensen wij Marcel Mangnus veel succes 
en inspiratie toe met zijn loopbaan als organist en musicus. Tot rond 
20.00 uur is er onder het genot van een glaasje gezellig nagepraat. De 
parochiegemeenschap kan terugzien op een mooie dag.

jo IVEns 60 jaaR oRGanIsT/DIRIGEnT 
Van DE h. WIllIBRoRDUsBasIlIEK TE hUlsT
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Hamelink & Menue & Van Hoye

Adminis t ra t ieve Dienstver leners

       • Financiële administratie
    • Salarisadministratie
    • Fiscale Zaken
    • Bedrijfsadvisering

Persoonlijk - Professioneel - Prijsbewust

Hamelink & Menue & Van Hoye
Moersluisstraat 6, 4561 HE  Hulst, T: +31 (0)114/690367

E: georges.vanhoye@hmgroep.nl • U: www.hmgroep - www.vanhoye.eu

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

acTIVITEITEn WERKGRoEP 
VasTEnacTIE hUlsT 2010

Project: het werk van Cademon in Malawi.
14 maart 2010: gezinsviering.
27 maart 2010: boekenmarkt in de basiliek van 10.00 tot 16.00 
uur.
15 tot en met 20 maart 2010 huis aan huis collecte. Dit geldt voor 
alle parochies
Daarnaast nog heitje voor karweitje en de bekende spaarpotjes
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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



Kerkkoerier - 23

5 jaaR mIsDIEnaaR
Op zondag 11 oktober was het alweer 
5 jaar geleden dat Tom van de Waart 
voor het eerst als misdienaar optrad. Dit 
werd aan het einde van de dienst kort 
gememoreerd door pater J.Reurs. Tom 
ontving uit handen van pater Reurs 
een oorkonde en een kado voor 5 jaar 
trouwe dienst.
Ondertussen heeft Tom te kennen 
gegeven om met het misdienaarschap te 
willen stoppen. Wij vinden dat jammer, 
maar respecteren dat. Het kerkbestuur 
van de H. Joseph parochie bedankt hem 
voor zijn trouwe diensten en feliciteert 
hem van harte. Tom bedankt en veel 
succes in je verdere leven!

Er verschijnt geen enkele kerkkoerier of er staat 
bij één of andere parochie wel een oproep voor 
vrijwillig(st)ers. Ja, veel werk in de parochie is 
nu eenmaal ‘vrijwilligerswerk’ en het is in deze 
tijd, waar iedereen het druk, druk, druk heeft, 
niet meer vanzelfsprekend dat de geringe vrije 
tijd daaraan besteed wordt. Nochtans moet 
gezegd worden dat er in het parochiegebeuren 
een grote verscheidenheid in taken is waar 
álle talenten nuttig zijn. Ligt je voorkeur bij 
besturen en administratie doen…, wil je ook zo 
graag dat alles er netjes en verzorgd uitziet…, 
ligt lichamelijk werk in de buitenlucht je wel… 
of vind je assisteren bij de vieringen wel iets…? 
Iedere vrijwilliger is van groot belang. In deze 
kerkkoerier wil ook ónze parochie een oproep 
doen en wel voor:
• Jongens of meisjes die de voorganger willen 
assisteren! Zij worden ongeveer 1 x per maand 
ingezet om op zaterdagavond in de viering te 
‘dienen’. Ben jij degene die we zoeken, kom dan 

een kijkje nemen en neem vrijblijvend contact 
op met onze kosteres, Fanny, telefoonnummer 
0114-311484.
• Mannen die graag in de buitenlucht werken!
Elke eerste donderdag van de maand, 
natuurlijk alleen bij droog weer, worden zij 
opgeroepen om rond 9 uur. naar het kerkhof 
te komen. Daar krijgt iedereen een ‘taak’ 
van de coördinator, Piet van Geertruy. Rond 
10 uur. wordt er wat bijgepraat onder het 
genot van een kopje koffie of thee en rond 
11.30 uur keert iedereen weer huiswaarts. 
Ook hiervoor geldt: kom een kijkje nemen 
of neem vrijblijvend contact op met Piet; zijn 
telefoonnummer is 0114-316625. Voor meer 
informatie kunt u ook terecht op www.ipv-
ozvl.nl - klik daar bij parochies op Clinge en 
nadien op ‘activiteiten en werkgroepen’. 

Annemie de Loos-Brijs.

GEZochT … In clInGE

Penningmeester
In de vorige koerier deed de parochie Clinge 
nog een dringende oproep voor een nieuwe 
penningmeester in het bestuur. We zijn blij 
dat Jules Vereecken, naast al zijn drukke werk-
zaamheden en activiteiten op politiek terrein, 
zich in wil zetten voor onze parochie.
Veel succes Jules. 

Kachel
De verwarming van de kerk was dringend toe 
aan renovatie. Inmiddels heeft de fa. Wolter 
en Dros een moderne verwarmingseenheid 
geplaatst, die voldoet aan alle gewenste voor-
waarden, zoals energiezuinig, gebruiksvrien-
delijk en geluidsarm. In de komende weken 
zullen nog ventilatoren geplaatst worden in het 
gewelf om de warmte omlaag te drukken.

De parochie kan weer vele jaren vooruit in een 
behaaglijke kerkomgeving. 

onderhoud
Bij de jaarlijkse inspectie door monumenten-
wacht is gebleken dat de goten, dakranden 
en leien op verschillende plaatsen in slechte 
staat verkeren. Het bestuur is een bouwkundig 
onderzoek gestart om te bezien wat de conse-
quenties zijn. Het onderzoek levert een plan 
van aanpak en een kostenraming. Hiermee 
hoopt het bestuur een financiering rond te 
krijgen met eigen bijdrage, overheidssubsidie 
en acties. U hoort nog van ons.

J. Leegstraten,
Secretaris-parochiebestuur 

nIEUWs Van hET PaRochIEBEsTUUR 
UIT clInGE

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

Zondagavond vóór Kerstmis…. een grote 
stroom mensen loopt en rijdt richting 
basiliek. Het is nog vroeg in de avond, wat 
kan er te doen zijn? Bij het zijportiek van 
de basiliek is het even wachten…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 2009: zondag 20 december 
19 uur in H.Willibrordusbasiliek te Hulst 
m.m.v. Jeugdkoor 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, die ook de samenzang 
zal leiden; een instrumentaal ensemble uit 

de Kon. Stedelijke Harmonie en organist 
Jo Ivens. De toegang is gratis, maar zoals 
gebruikelijk staat de Kerstzangavond in 
het teken van een goed doel. Dit jaar is 
dat “India’s Orphans – Nederland”, een 
organisatie die zich richt op de opvang van 
de talloze weeskinderen in de grote steden 
van India. Geen omvangrijk bureaucratische 
instelling, maar een werkgroep die 
rechtstreeks daadwerkelijk hulp biedt !

“Geen beter begin van de Kersttijd 
dan het luisteren en meezingen bij de 
Kerstzangavond”.

KERsTZanGaVonD

VacaTUREs In hET 
KERKBEsTUUR 

GRaaUW
Om gezondheidsredenen zijn in de voorbije 
maanden twee leden van het kerkbestuur in 
Graauw afgetreden. Hun afscheid betekent 
dat er in het bestuur twee vacatures kunnen 
worden ingevuld. De parochianen van 
Graauw kunnen kandidaten voordragen 
door de namen op een briefje te schrijven en 
dat in de brievenbus van de kerk te stoppen. 
Zij kunnen ook mondeling de namen 
doorgeven aan een lid van het kerkbestuur.
Het kerkbestuur vraagt de parochianen bij 
het voordragen van kandidaten ook te denken 
aan kundige vrouwen. Het is belangrijk dat 
ook zij in het bestuur vertegenwoordigd zijn.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Kerkbestuur Graauw



In het weekend van 20 en 21 juni 2009 werd dit feest op 
grootse wijze gevierd. Zaterdag 20 juni was er een gospel 
optreden in de kerk dat zeer goed ontvangen werd. Zondag 
21 juni was het hoogtepunt. De bisschop van Breda Mgr. 
J.v.d. Hende ging voor in de eucharistieviering. Het was 
een zeer mooie viering. Daarna  werd er een receptie 
gehouden voor alle aanwezigen in gemeenschapshuis “De 
Kauter”, waarna een breughelmaaltijd werd opgediend 
door plaatselijk slager Peter Mangnus. In de middag 
presenteerden diverse verenigingen van het dorp zich 
voor het publiek en sommigen gaven ook een uitvoering. 
Streekproducten konden worden genuttigd en het feest 
werd afgesloten met het oplaten van ballonnen. Het 
kerkbestuur wil langs deze weg iedereen nogmaals bedanken 
voor hun inzet en medewerking. De saamhorigheid was 
goed voelbaar in Nieuw-Namen alsook de betrokkenheid 
voor de parochie. Wij mogen terugkijken op een geslaagd 
feest.

Een zeer dankbaar parochiebestuur

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een boek uitgegeven over 
de geschiedenis van de afgelopen 150 jaar van de parochie en de 
plaats Nieuw-Namen. Men kan dit boek bestellen bij dhr. P. de 
Deckere tel: 0114 345360. De prijs is 25,- euro. De datum van 
uitgifte en presentatie zal nog nader worden bekend gemaakt.

150 Jarig bestaan parochie Nieuw-Namen


