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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)

R. Grossert, pastoraal werker, 
(eerstaanspreekbare pastor voor 
Kloosterzande, Lamswaarde en Terhole)
Godsplein 4F, 4561 BD Hulst
Tel. 0114-313299 / 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl
Bijz. aandachtsveld: vormsel, ‘geloven nu’ 
(deels) en oecemune.

P.J. van Winden, (pater, sma) 
Van Sassenstraat 12, 4561 ZZ Hulst 
Tel. 0114-851795 / 06-41322776
Email: patervanwinden.sma@live.nl
Bijz. aandachtsveld: catechese en 
rouwzorg.

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
De nieuwe kerkkoerier ligt weer voor u. 
Het is de eerste in ons nieuw redactiejaar. 
Kerstmis. De tijd van de geboorte van 
Jezus. De tijd  toen de mensen niet anders 
dachten dan: er is ons een Koning geboren 
en nu wordt alles bete. God had een verlosser 
beloofd en deze is nu geboren, weliswaar in 
een stal, maar dat doet er niet toe. “Er is een 
kindeke geboren op aard’, het kwam op de 
aarde voor ons allemaal…” Hoe anders is 
dit voor veel mensen gelopen. De vrede is 
voor velen nog ver weg en veel beter is het 

in de wereld dus niet geworden. Toch was 
de bedoeling van God goed, maar hebben 
wij er wat mee gedaan? God kan nog zoveel 
proberen, maar als de mensheid er niet 
voor open staat, wat kan God dan nog. 
Laat dit voor iedereen een mooi Kerstfeest 
worden vol blijdschap, saamhorigheid, dank 
en vooral ook veel liefde in plaats van oorlog.
De redactie wenst u allen een Zalig Kerstfeest 
toe en voor 2011 veel geluk en een goede 
gezondheid.
De redactie

We leven in een turbulente wereld. Alles 
om ons heen is voortdurend in beweging 
en de veranderingen lijken zich in een 
steeds hoger tempo voor te doen. Het zou 
natuurlijk prettig zijn als alles bij het oude 
zou blijven; verandering brengt nu eenmaal 
onzekerheid met zich mee. Echter, je kop 
in het zand steken en hopen dat alles wel 
overwaait is wel de slechtst mogelijke 
reactie. Daarmee los je de problemen niet 
op. Integendeel, je komt steeds verder van 
de werkelijkheid af te staan. Je aanpassen is 
de enige mogelijkheid. Met de Kerk is het 
niet anders. Ook die moet zich aanpassen 
aan de veranderende omstandigheden. 

Zo moeten we constateren dat het aantal 
actief betrokken parochianen langzaam 
terugloopt en dat mede daardoor op 
termijn niet alle voorzieningen op het 
huidige niveau zullen kunnen worden 
gehandhaafd. Natuurlijk zijn er nog tal 
van mensen die enthousiast hun steentje 
bijdragen aan de vele activiteiten die in 
de parochies plaatsvinden en zijn er ook 
nog velen die regelmatig financiële steun 
verlenen middels de Actie Kerkbalans 
(zie artikel elders in dit blad), maar het 

kerkbezoek neemt geleidelijk af en ook is 
er te weinig aanvulling vanuit de jeugd. 
Dit noopt tot keuzes, die niet altijd voor 
iedereen goed zullen  uitpakken. Om 
ervoor te zorgen dat deze keuzes recht 
doen aan de huidige situatie en ook dat 
ieder zijn mening en ideeën hierover  kwijt 
kan loopt in onze regio sinds twee jaar 
het project  “In de duizend gezichten 
van Uw volk”. In dit project wordt op 
een gestructureerde wijze geïnventariseerd 
wat er is en gediscussieerd over de beste 
beleidskeuzes voor de toekomst; velen van 
u hebben daaraan bijgedragen. Dit proces 
nadert nu zijn ontknoping. 

In de komende maanden zullen 
beleidskeuzes moeten worden gemaakt, 
die, na ruggespraak met alle parochies, aan 
de bisschop en het bisdombestuur zullen 
worden voorgelegd. Wij verwachten in het 
begin van het tweede kwartaal volgend jaar 
meer duidelijkheid te verkrijgen waaraan 
wij moeten gaan werken en wat het 
bijbehorende tijdpad is. Wij zullen daarbij 
ieders begrip en steun hard nodig hebben.

Stan Bosman, voorzitter IPV O-ZVl

VeRandeRIng

Onder het kopje ‘Regionale Kerkelijke 
Activiteiten’ van deze uitgave staat bij 20 
januari 2011 een ‘Viering in de stijl van 
Taizé’ aangekondigd. Misschien heeft u 
zich afgevraagd wat zo’n viering in de 
Taizé-stijl eigenlijk inhoudt. In 1949 
werd in het Franse plaatsje Taizé door 
Broeder Roger Schutz een oecumenische 
kloostergemeenschap gesticht. Dit was 
de eerste keer sinds de reformatie dat 
protestantse en katholieke christenen onder 
één dak samen gingen wonen en vieren. Deze 
gemeenschap heeft sinds haar oprichting 
een enorme uitstraling ontwikkeld over 
de hele wereld en spreekt met name vele 
jongeren aan. Een viering in de ‘stijl van 
de broeders van Taizé’ wijkt enigzins af 
van een kerkdienst die wij normaal in een 
weekend vieren en bestaat uit eenvoudige 

gezangen (bv. Ubi caritas et amor, Deus ibi 
est) die vaak herhaald worden zodat een 
meditatieve sfeer ontstaat. Ook wordt er 
uit de Bijbel gelezen en is er een langere 
periode van stilte voor persoonlijk gebed.

Wij bieden deze viering aan als een 
Oecumenisch Avondgebed in de ‘Gebeds-
week voor de Eenheid van de Christenen.’ 
Een mooie gelegenheid om in deze week 
met christenen van andere kerken biddend 
en zingend bij elkaar te zijn.

Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten, 
dus zet het in je agenda: 20 januari 2011 om 
19.30 uur in de kerk op Hengstdijk.

Met vriendelijke groet, 
Ralf Grossert p.w.

oecUMene
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Het was oktober toen ik deze bijdrage voor 
het decembernummer van de Kerkkoerier 
aan het schrijven was. De oktobermaand: je 
voelt, je ziet en ruikt dat de herfst begonnen 
is. De dagen worden korter, de klok wordt 
teruggezet, langzaamaan wordt het kouder 
en de natuur bereidt zich voor op de winter.
Als mensen houden wij dan wel geen 
winterslaap, maar we genieten er toch van 
om lekker binnen in de warmte te blijven. 
Ook spiritueel gezien houdt deze tijd van 
het jaar een soort uitnodiging voor ons 
paraat om je wat meer bezig te houden met 
je binnenkant.

Tijden van duisternis – de winter en de 
nacht – hebben altijd een bijzondere rol 
gespeeld in de religieuze beleving van 
mensen. We vinden deze ervaringen 
ook terug in het kerkelijke jaar en zijn 
gebruiken: bepaalde hoogfeesten (Kerstmis, 
Pasen, Pinksteren, Geboorte van Johannes 
de Doper en Maria Tenhemelopneming) 
kennen een zogenaamde vigiliemis. Niet 
zomaar een viering op de vooravond van 
de feestdag, maar eigenlijk bedoeld als een 
nachtwake. Een hele nacht de tijd om je 
te verdiepen in zin, inhoud en betekenis 
van het feest dat gevierd wordt. In de nacht 
ben je teruggeworpen op jezelf en mag je je 
overgeven aan de stilte. Als het donker is om 

je heen zie je minder en word je dus minder 
afgeleid. In het donker kun je ook je angsten 
tegenkomen en leer je wat het kan betekenen 
te vertrouwen. Vele mystici hebben de 
‘donkere nacht’ van de ziel ervaren. Zo 
spreekt bijvoorbeeld de heilige Johannes 
van het Kruis (zijn gedachtenis vieren wij 
op 14 december) over Gods afwezigheid 
in zijn leven en dat hij als het ware in een 
geestelijke nacht op zoek was naar Gods 
nabijheid. Voor monialen en monniken was 
(en is) de nacht de belangrijkste tijd voor 
hun geestelijk leven. In de nacht oefenen zij 

zich in waakzaamheid en stellen zij zich op 
voor het goddelijke geheim dat zich in stilte 
en verborgenheid wil openbaren. Eigenlijk 
geldt dat voor ons allemaal en het stukje 
muziek aan het begin van dit artikel geeft 
dat heel mooi weer. Het is genomen uit de 
eeuwenoude gregoriaanse traditie van onze 
Kerk en wordt als Introïtus gezongen op de 
tweede zondag na Kerstmis.

Op het hoogtepunt van de nacht als de 
duisternis en de stilte als het meest intens 
ervaren kunnen worden – vandaar dat de 
nachtmis van Kerst rond middernacht 
gevierd wordt – gaat als het ware de hemel 
open: God laat zich ervaren in de stilte. 
Gods woord spreekt ons aan. God wordt 
opnieuw geboren als mens in de tijd en in 
iedereen die open en ontvankelijk durft te 
zijn. Of anders uitgedrukt: ‘Eerst het zwijgen 
opent het oor voor de innerlijke toon in alle 
dingen.’ (Romano Guardini)

In die zin wens ik u allen met Kerstmis 
een luisterend oor, een open hart en een 
echte ontmoeting met God die in de stilte 
aanwezig is.
ZALIG KERSTMIS!

Ralf Grossert 
(pastoraal werker)

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

Jaarlijkse Kerkbalansaktie
In januari 2011 houden de gezamenlijke 
kerken van Nederland de Aktie Kerkbalans 
onder het motto: ‘Een kerk is van blijvende 
waarde.’ Ook onze 13 RK parochies 
kunnen het geld niet missen om een 
vitaal parochieleven waar te maken. Het is 
eigenlijk net als bij u thuis : er is geld nodig 
voor het huishoudboekje en de uitgaven en 
inkomsten moeten in balans zijn. Waar draait 
het in onze parochies om? Heel voornaam is, 
dat we er voor zorgen dat de plaatselijke 
gemeenschappen levendig blijven. Daarnaast 
moeten er geldmiddelen beschikbaar zijn om 

onze pastores van een salaris te voorzien. Op 
de derde plaats komt het kerkgebouw, de 
plaats waar we graag warm en droog zitten 
om liturgie te vieren.
Concreter is het wellicht als we voorbeelden 
noemen. Denkt u eens aan de catechese en 
de voorbereidingen van de viering van Doop, 
Eerste Communie, Vormsel en Huwelijk en 
aan alles wat er nodig is om die vieringen te 
houden, de aankleding en onderhoud van de 
kerkgebouwen, het opleiden van vrijwilligers, 
die naar de toekomst toe een steeds grotere 
verantwoordelijkheid zullen gaan dragen in 
pastoraat, catechese en diaconaat. Wat dacht u 
van de vrijwilligers, die het ziekenbezoek in het 
ziekenhuis De Honte verzorgen, aan de mannen 
en vrouwen die werden opgeleid om voor te 
gaan bij uitvaarten en de hulp aan mensen die 
een groot persoonlijk verlies hebben geleden.

Verder zijn er initiatieven rond jeugd met 
vieringen voor kleuters en peuters of voor 
het gezin. Op sommige plaatsen hebben we 
tienergroepen of een kinder- of jongerenkoor. 
Ook de volwassenen-koren maken kosten. 

Denk ook aan de zorg voor de wekelijkse 
vieringen op zaterdag en zondag en aan al 
datgene wat er komt kijken wanneer we 
het afscheid vieren van een parochiaan. Een 
levendige gemeenschap kost gewoon geld. En 
als we het belangrijk vinden dat de parochie 
fit blijft, dan moeten we daar iets voor over 
hebben. Ook de kerk moet daarom een beetje 
zakelijk zijn. Veel wordt tegen een minimum 
aan kosten en dankzij de inzet van vrijwillig(st)
ers gedaan. Wanneer door ieder huishouden 
van jong tot oud voor zo’n €100,- per jaar 
wordt deelgenomen aan de Aktie Kerkbalans, 
dan hebben we een gezonde financiële basis 
voor iedere geloofsgemeenschap. Door iets te 
sparen kunnen op termijn ook wat uitgaven 
als kerkreparaties worden bekostigd. 

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

Stan Bosman, voorzitter IPV OZVl

Toen de nachT de helfT Van zIJn weg had afgelegd

(Vertaling: ‘Toen de nacht de helft van zijn weg 
had afgelegd en alles in diepe rust verzonken 
was, sprong Uw almachtige woord vanaf de 
troon in de hemel.’ Boek Wijsheid 18, 14v.)

aKTIe KeRKBalans 2011
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‘Toen hoorde Elia het gefluister van een 
zachte bries...’
(1 Koningen 19:13)

Heeft u weleens geluisterd naar de stilte?
‘Gekke vraag’, denkt u misschien! Hoe 
moet je luisteren als er niets te beluisteren 
valt?

De ervaring van de stilte, die ook de 
ervaring van de profeet Elia was, komen 
wij tegen in de mystieke tradities van 
alle godsdiensten en religies: een stilte 
die de ontmoeting met het geheim van 
God mogelijk maakt. In onze christelijke 
traditie speelde de ‘weg van de stilte’ 
altijd een belangrijke rol. Denken wij 
hierbij aan het contemplatieve gebed 
van de woestijnmoeders en –vaders, 
het luisterende zwijgen van nonnen en 
monniken in de kloosters of aan de 
ervaringen van de mystieke schrijvers 
Johannes van het Kruis en Teresa van 
Avila.

Met deze ‘oefenweg van de stilte’ wil ik u 
graag kennis laten maken en u uitnodigen 
voor een bijeenkomst op 27 januari om 
20.00 uur in de parochiezaal van de 
parochie Clinge. Deze avond zal in het 
teken staan van de stilte. Naast uitleg 
over de betekenis van de stilte voor ons 
geestelijk leven, zullen wij ook zelf de 
stilte ingaan en beoefenen wij de zittende 
meditatie als ook het meditatieve lopen 
door de kerk.

Is er na deze avond voldoende belangstel-
ling wil ik graag de gelegenheid aanbie-
den om één keer in de maand voor de 
stilte-meditatie bij elkaar te komen.

Wilt u meer informatie en/of wilt u 
zich aanmelden voor deze avond dan 
kunt u via mijn mailadres (ralf.grossert@
zeelandnet.nl) contact met mij opnemen.
Graag tot 27 januari.

Ralf Grossert p.w.

“Een mooie, sfeervolle avond”, “een warm 
bad voor wie het nodig had”… dit zijn 
enkele van de reacties op 1 oktober ter 
gelegenheid van het 10 jarig bestaan van 
Rouwzorg Regio 0114. Het werd een 
avond van weerzien, kennismaken en van 
her-inneren met verhalen, toespraken 
en vooral een avond van (h)erkenning 
van rouwenden, met hun eigen unieke 
verhaal dat verbondenheid schept.  Als 
rouwzorgteam zijn wij dankbaar voor de 
steun en medewerking, voor en achter 
de schermen. De verbondenheid voelen 
van de 145 mensen die avond, sterkt ons 
vertrouwen in het leven over de dood 
heen, in een God die werkt door mensen. 
Dit geloof namen we ook mee bij de start 
van 2 nieuwe rouwgroepen op 10 en 11 
november. Vanaf maandag 31 januari 2011 
start er ook een aparte groep voor ouders 
van een overleden kind.  Die data zijn 31/1 
– 7/2 – 14/2 – 21/2 – 28/2 – 7/3 – 14/3 en 
21/3.  De avonden gaan door in de pastorie 
Steenstraat 22 in Hulst en beginnen om 
19.30 uur. U kunt zich hiervoor nog 

opgeven bij de stuurgroepleden of bij het 
rouwzorgteam.

We nodigen iedereen uit op 25 januari 2011  
voor onze volgende  lezing door Johan Maes 
in het WZC Antonius  te Kloosterzande 
om 20 uur. Johan Maes is een bekend 
schrijver over de Nieuwe Visie op rouw en 
is ook trainer/supervisor bij opleidingen van 
rouwbegeleiders en –therapeuten in België 
en Nederland. De lezing heeft als titel: 
‘Rouwen als man/vrouw… een voortdurende 
beweging tussen verlies en herstel, tussen 
loslaten en verbinden…’ Inschrijven 
is nodig. Dit kan bij het rouwzorgteam: 
Pater Paulus van Winden, Fien Martinet en 
Maggie Sandkuyl.
Pater Paulus van Winden
tel. 06/41322776, patervanwinden.sma@live.nl 

Fien Martinet
tel. 0114/364050, l.martinet@kpnplanet.nl 

Maggie Sandkuyl
tel. 0114/315149, msandkuijl@zeelandnet.nl 

Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven 
en het bisdom van Breda bieden van 20 
tot 23 december 2010 enkele sfeervolle 
ontmoetingsdagen aan in de aanloop 
naar Kerstmis. Voor veel mensen zijn de 
kerstdagen letterlijk stille dagen. Er zijn 
mensen die alleen zijn, omdat hun man of 
vrouw of hun partner is overleden of omdat 
zij alleenstaande zijn. Ook staan de dagen 
open voor echtparen of mannen en vrouwen 
die met anderen zich willen voorbereiden 
op deze feestdagen. Ook voor alle mensen 
die zich op een bijzondere mensen willen 
voorbereiden op het naderende kerstfeest.
Voor hen is het programma op weg naar 
Kerstmis bedoeld als een ‘steuntje in de 
rug’, in een sfeervol samenzijn met anderen. 
Het programma bestaat uit inleidingen, 

gesprekken, vieringen,  muziek, verhalen, 
iconenmeditatie, een kerstspel die door 
verschillende personen en groepen 
uitgevoerd zullen worden. Alles geheel in 
een ontspannen advent- en kerstsfeer! Ook 
bisschop J. v.d. Hende zal ten dele tijdens 
deze dagen aanwezig zijn. Projectleider 
tijdens deze dagen is diaken Wim Tobé, 
functionaris Caritasinstellingen in het 
bisdom van Breda.
Voor personen voor wie de deelnamekosten 
een bezwaar zouden zijn, is een financiële 
tegemoetkoming mogelijk. Meer informatie 
hierover kan verkregen worden bij 
Conferentiecentrum Bovendonk. U kunt 
vrijblijvend het gehele programma opvragen 
bij Conferentie Bovendonk of op het 
bisdomkantoor.

Conferentiecentrum Bovendonk Bisdomkantoor t.a.v. W. Tobé,
Hofstraat 8 Veemarktstraat 48,
4741 AK Hoeven 4811 ZH  Breda
telefoon:  0165-507550 telefoon: 076-5223444
e-mail: info@bovendonk.nl e-mail: wtobe@bisdombreda.nl 
www.bovendonk.nl (alleen op woensdag)

de sTIlle TIJd VooR KeRsT, sfeeRVolle 
dagen oP BoVendonK Te hoeVen

TeRUgBlIKKen oP 1 oKToBeR en VeRdeR 
KIJKen MeT heT RoUwzoRgTeaM!
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KeRsTaVond  
St. Jansteen 18.30 uur, gezinsviering R. Grossert
Hulst 19.00 uur, gezinsviering J. Reurs
Heikant 19.00 uur, met basisschool C. v.d. Walle
Stoppeldijk 19.00 uur W. Brand
Clinge 19.00 uur W. Poppe
Graauw 19.30 uur Pater Paulus
Hengstdijk 20.00 uur N. Polet

KeRsTnachT  
Lamswaarde 21.00 uur, met fanfare W. Poppe
St Jansteen 21.00 uur J. Reurs
Koewacht 21.30 uur R. Grossert
Hulst 22.00 uur N. Polet
Kloosterzande 22.00 uur Pater Paulus

eeRsTe KeRsTdag
Terhole  09.30 uur W. Brand, 
  indien nodig J. v.d. Heyden
Boschkapelle 10.30 uur W. Poppe
Hulst 10.30 uur R. Grossert
Kloosterzande 10.30 uur C. v.d. Walle
Koewacht 10.30 uur J. Reurs
Nieuw Namen 11.00 uur Pater Paulus
St. Jansteen 11.00 uur wg
  
Tweede KeRsTdag
Kloosterzande 10.30 uur, gezinsviering harmonie W. Poppe
Hulst 10.30 uur, harmonie J. Reurs
Graauw 09.30 uur, fanfare S. de Koning
Koewacht zondagviering W. Brand
Nieuw-Namen 11.00 uur Normaliter werkgroep Pater Paulus, 
  of Graauw vanwege toezegging S. de Koning

Jos werd geboren in Tilburg, als oudste in 
het gezin met acht kinderen. Na de lagere 
school ging Jos naar het seminarie in St. 
Michielsgestel maar besloot in 1937 naar 
het klein seminarie van de paters Maristen 
in Hulst te gaan. In oktober 1938 begon hij 
zijn noviciaat in Glanerbrug en deed er op 
11 oktober 1939 zijn professie. Aansluitend 
vertrok hij naar Differt in België om daar te 
beginnen met de studie filosofie en theologie. 

Op 10 mei 1940 maakt de oorlog een einde 
aan de studie en moest hij op de vlucht. 
Na omzwervingen kwam hij met een groep 
medestudenten en professoren in St. Brieuc 
aan. Daar kregen ze de kans om mee te 
varen naar Engeland samen met een schipper 
die zijn boot in veiligheid wilde brengen. 
Na een korte internering ging de groep 
naar Paington waar in het groot seminarie 
van de Maristen de studie werd voortgezet, 
samen met de Ierse en Engelse studenten. 
Op 18 maart 1945 werd Jos priester gewijd 
door bisschop Barrett van Plymouth. Na 
zijn terugkeer in Nederland vierde Jos zijn 
eerste mis in Tilburg en werd hij in Hulst 
benoemd met als opdracht: prefect voor de 
studenten en studie geschiedenis voor het 

middelbaar onderwijs. In 1954 werd hij 
overste in Hulst, en aansluitend in 1960 
provinciaal overste en verhuisde naar Weurt. 
Na zijn termijn als provinciaal keerde hij 
naar Hulst terug en werd leraar geschiedenis 
aan de Janseniusschool. Hier gaf hij les tot 
het moment dat hij in december 1975 een 
benoeming kreeg van de bisschop van Breda 

voor de parochie Schoondijke. Een jaar 
later kwam daar ook het pastoraat bij voor 
de parochie in Oostburg en er werd ook 
verhuisd naar de pastorie in deze plaats.
Gedurende de jaren dat hij tot 1988 
werkzaam was in West Zeeuws-Vlaanderen 
was Jos actief voor het religieuzenberaad, 
en was hij lid van plaatselijke raad van 
kerken. In 1990 verhuisde hij naar Lievelde 
in de Achterhoek en bleef er actief door te 
assisteren in de omliggende parochies en in 
de KBO.

In 1997 werd hij in de communiteit van 
Hulst benoemd en nam ook hij zijn intrek in 
het nieuwe klooster. In 2005 vierde hij de 60e 
verjaardag van zijn priesterwijding. In dit jaar 
gaf Jos ook aan dat zijn gezondheid minder 
werd. Op 24 september 2008 verhuisde hij 
naar het verpleeghuis de Blaauwe Hoeve in 
Hulst. Zijn gezondheid verminderde sterk 
en op 2 juli 2010 is hij in het bijzijn van 
zijn familie gestorven. Tijdens de viering 
van dankbaarheid op 7 juli 2010 hebben we 
afscheid genomen en hem te ruste gelegd bij 
zijn medebroeders in Hulst.

Pater w. Poppe

In MeMoRIaM PaTeR Jos PIRenne

KeRsTscheMa 2010

  indien nodig J. v.d. Heyden
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De stuurgroep en het rouwzorgteam vonden 
het een goed idee om stil te staan bij ’10 
jaar Rouwzorg’. Een team van verschillende 
vrijwilligers doet goed werk door middagen 
en avonden te organiseren, waarop mensen 
die een dierbare hebben verloren samen 
kunnen zijn om op die manier te proberen 
de draad weer op te pakken en zo het 
verlies van een dierbare een goede plaats 
te geven in het verdere leven. De avond 
begon met een inleidend woord van Steven 
de Koning, waarin hij iedereen welkom 
heette  Steven zei het zo mooi: VIEREN 
betekent vandaag vooral bij-een komen, 
samen-zijn, in verbondenheid. We doen dat 
met dankzegging voor het verleden, besef 
van het heden en kijken naar de toekomst.
Gaat het om verlies of rouw dan weet 
iedereen die er mee te maken krijgt:
- het gaat niet over;
- het krijgt geen plaatsje;
- je verwerkt het niet.
Wel kan er sprake zijn van het op eigen 
wijze verweven van verlies in het leven, in 
uw leven dat volgt op die verlieservaring. 
Dat verweven gebeurt meestal door een 
steeds HER-INNEREN, een her-inneren 
van verleden, heden en toekomst. Vandaar 
de titel op de uitnodiging.

Fien Martinet en Maggie Sandkuyl brachten 
fragmenten van hoe rouw voelt en hoe 
door het her-inneren en samen delen, 
verbondenheid groeit en je weer vaste grond 
onder je voeten krijgt, weer geloof in het 
leven door alles heen. Het rouwzorgteam liet 
in een powerpointpresentatie een overzicht 
zien van 10 jaar Rouwzorg en sprak ook 
dank uit tegenover iedereen die al die jaren 
meewerkte en vooral zij die deelnamen aan 
de groepen voor het vertrouwen. Ad Goos, 
verteller en schrijver van verhalen bracht 
als “rode draad verhalen, getiteld: “leven 
door de dood heen”. Mooie melancholieke, 
grappige verhalen maar vooral met hoop! 
“Het zal maar je gebeuren”…… de toespraak 
van burgemeester Mulder van Hulst begon 
hiermee. 
Het zal je maar gebeuren, dat je bijv. 
‘s morgens gezond de deur uitgaat om 
daar nooit meer terug te komen door een 
fataal ongeluk, of ziekte. Zo had hij meer 
voorbeelden. Hij eindigde met de woorden: 
en daarom kan het gebeuren, dat we hier 
tien jaar rouwzorg vieren. 

De heer Stan Bosman, voorzitter van de I.P.V. 
zei over het 10 jaar bestaan van Rouwzorg: 
Het was een waardevol initiatief een groep 
op te richten die de zorg voor rouwenden 
in de regio Oost Zeeuws Vlaanderen op 
zich wilde nemen. Het was pastor Kees van 
Geloof die de aanzet daartoe heeft gegeven. 
Vervolgens heeft een aantal enthousiaste 
en bekwame vrijwilligers onder leiding van 
pastor Noëla Polet een Stuurgroep opgericht 
met mensen die zorgen voor de contacten 
met de 13 parochies in onze regio. Over 
de waarde  van de rouwzorg zei hij verder: 
Mensen vragen altijd naar het nut van zaken, 
wat het oplevert, wat het bijdraagt. Wat 
betreft rouwzorg is dat onmogelijk met een 
cijfer aan te geven. Rouwzorg is immers iets 
ongrijpbaars, onmeetbaars; er bestaat geen 
absolute maatstaf waarmee men de waarde 
ervan zou kunnen meten.Gevoelsmatig is 
het echter voor mij, als mens en als gelovige, 
een terrein dat heel erg waardevol is. Het 
steunen en helpen van mensen die een groot 
persoonlijk verlies hebben geleden kan alleen 
maar goed zijn, zowel voor de rouwende, als 
voor zijn of haar omgeving.
Ds. P. Overduin, dominee P.K.N., Protestante 
Kerk Nederland: Door dit rouwzorg-aanbod 
heeft u m.n. binnen onze kerken het thema 
rouw, verdriet en gemis op de kaart gezet 
en ook concreet werkvormen gevonden om 
mensen daarmee tegemoet te komen. Als 
predikant, en u niet minder als pastoraal 
betrokkenen bij de verschillende gespreks-
groepen weet u dat praten over de 
overledenen troost geeft. Een vrouw die haar 
man verloren had, vroeg ik eens: ‘Wat hielp 

u nou destijds in de eerste jaren het meest? 
Wat is dan werkelijke hulp, werkelijk troost 
voor u geweest?  ‘Troost’ zei ze ‘is het, als 
mensen met jou over je overleden man of 
vrouw of kind  willen praten en hem of haar 
zo met jou te voorschijn  willen halen. En 
zeker niet doodzwijgen.’ Hij besloot met een 
citaat van Dietrich Bonhoeffer uit zijn boek 
“Verzet en Overgave”: Hij zegt daar: “Als 
je van iemand houdt en hij ontvalt je, kan 
niets de leegte van zijn afwezigheid vullen. Je 
moet dat niet proberen. Je moet eenvoudig 
aanvaarden en volharden. Dat klinkt erg 
hard, maar het is een grote troost. Het is 
fout te zeggen ‘God vult de leegte’. Hij vult 
haar helemaal niet. Integendeel, Hij houdt 
de leegte leeg en helpt ons zo die vroegere 
gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het 
ook in pijn.

In de pauze, kregen de mensen uit de 
verschillende rouwgroepen de gelegenheid 
elkaar weer te ontmoeten.

Daarna  vertelde Ad Goos een door Maggie 
Sandkuyl geschreven “sprookje”: Is het leven 
een kaartspel?  met daarin enkele mooie 
liedjes, die heel goed pasten in het geheel.
Er werden ook nog enkele mensen in de 
“bloemen” gezet.  Dit was tevens het einde 
van het officiële gedeelte van de avond. Een 
gezellig samen zijn onder het genot van een 
wijntje en een hapje. was het slot van een 
zeer geslaagde HER-INNER avond.  

LVG

heR-InneRen 
TIen JaaR RoUwzoRg RegIo 0114

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
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elke woensdagavond het hele jaar door:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

elke woensdagavond: 
Bijeenkomst van de charismatische 
gebedsgroep om 19.00 uur
in de Brouwerijstraat 25 te St. Jansteen

elke eerste vrijdag van de maand:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

elke eerste zaterdag van de maand:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L. Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.

elke laatste zaterdag van de maand:
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 tot 11.30 uur. 
(M.u.v. december)

deceMBeR 2010

dinsdag 7 december:
Bezinningsavond in de Advent o.l.v. pastor 
N. Polet en pater J. Reurs in ’t Heike te 
Heikant om 20.00 uur.
Vrijdag 17 december:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
zaterdag 18 en zondag 19 december:
In bijna alle kerken van onze regio zal er dit 
weekend in de vieringen een moment van 
stilte en inkeer zijn ter voorbereiding op het 
komende kerstfeest.
zaterdag 18 december:
Weihnachtsoratorium, J.S.Bach door het 
Barokensemble Ad Mosam uit Maastricht 
o.l.v. Huub Ehlen in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 20.00 uur.
zondag 19 december:
Kerstconcert door het gemengd koor St. 
Cecilia en de EMM Harmonie uit Koewacht 
in de Philippus en Jacobuskerk te Koewacht 
om 14.30 uur. 

Maandag 20 december tot donderdag 23 
december:
Ontmoetingsdagen voor geïnteresseerde 
parochianen in aanloop naar Kerstmis in 
het conferentiecentrum te Hoeven. Elders 
in deze Koerier vindt u hier informatie over.
woensdag 22 december:
Kerstconcert door het Hulsterkamerkoor 
o.l.v. Jo Ivens in de Willibrordusbasiliek te 
Hulst om 20.00 uur.
Vrijdag 24 december:
Kindje wiegen in de Philippus en Jacobuskerk 
te Koewacht om 16.00 uur.
Maandag 27 december tot en met 
donderdag  30 december:
Een tentoonstelling van honderden 
kerststallen in alle soorten en maten in de 
Catharinakerk te Hengstdijk. Open: van 
13.00 tot 18.00 uur.
 
JanUaRI 2011

donderdag 13 januari: 
STILTE & AANDACHT: uitleg over de weg 
van stilte en meditatie in het christendom’ 
door pastor Ralf Grossert om 20.00 uur in 
de parochiezaal te Clinge. 
(voor meer informatie: zie ook het artikel in 
deze uitgave van de Kerkkoerier) 
donderdag 20 januari:
In het kader van de gebedsweek voor de 
eenheid van de christenen vieren wij een 
avondgebed in de stijl van de oecumenische 
broedergemeenschap Taizé. Deze dienst 
begint om 19.30 uur in de Catharinakerk 
te Hengstdijk.
Vrijdag 21 januari:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
dinsdag 25 januari:
Regionale avond Rouwzorg. Johan Maes, 
rouw- en psychotherapeut, en bekend 
schrijver over rouw en de Nieuwe Visie op 
Rouw, houdt een lezing in het curamus 
WZC Antonius te Kloosterzande. Deze 
avond begint om 20.00 uur.

feBRUaRI 2011

zaterdag 5 februari:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.
zondag 13 februari:
Peuter-en kleuterkerk in de Henricuskerk te 
Clinge om 11.00 uur.
Vrijdag 18 februari:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
zaterdag 19 februari:
Geloofsgesprek voor de Parochiebesturen uit 
de regio Noord en Oost o.l.v. het team van 
pastores in de pastorie te Hulst van 10.00 
uur tot 12.00 uur.

MaaRT 2011
woensdag 2 maart:
Circle of life voor alle vormelingen uit de 
regio in de Willibrordusbasiliek te Hulst.
woensdag 9 maart:
Aswoensdagviering met een delegatie 
van de 13 parochies uit onze regio en 
waarin het team van pastores voorgaat. 
Deze viering begint om 10.00 uur in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst.
Vrijdag 18 maart:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
zondag 27 maart:
Passie-concert ‘De zeven kruiswoorden van 
Jezus’ van Caesar Franck, uitgevoerd door de 
Cantorij in de Willibrordusbasiliek te Hulst 
om 15.00 uur.

RegIonale KeRKelIJKe acTIVITeITen 
In de PaRochIes Van oosT-zeeUws-VlaandeRen

(Wijzigingen voorbehouden)

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

SB26156
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De kerstboom heeft niets met het traditionele kerstfeest te maken. 
Hij is oorspronkelijk geen christelijk symbool. Misschien is er een 
achtergrond te vinden in de Germaanse godsdienst. De Germanen, 
onze verre voorouders, vereerden heilige bomen en bossen. Wanneer 
ze eind december het Joel- ofwel midwinterfeest vierden, versierden ze 
hun woningen met groene takken.

Maar veel later, pas in de 16e eeuw, begint de eigenlijke 
geschiedenis van de kerstboom en wel te Straatsburg 
in Duitsland. In de volgende eeuwen verschenen er 
in heel Duitsland vooral in protestantse gezinnen 
versierde kerstbomen met cadeautjes voor 
kinderen. Wellicht was het een tegenhanger 
van het rooms-katholieke sinterklaasfeest. 
In Nederland deed de kerstboom onder 
invloed van Duitse immigranten pas in de 
19e eeuw zijn intrede. 

Dominee Heldring, predikant te 
Hemmen, beschreef de boom in 1836. 
Volgens hem was hij verlicht en voorzien 
van vruchten en snoep voor de kinderen. 
Halverwege die eeuw was hij het sym-
bool van Kerstmis in protestantse gezin-
nen, scholen en verschillende winkels. De 
Nederlandse katholieken stelden zich aan-
vankelijk terughoudend op. Het Vaticaan 

keurde de kerstboom zelfs af als een heidens verschijnsel. Pas vanaf 
1945 werd hij langzamerhand algemeen erkend en aanvaard, het laatst 
in het katholieke zuiden. Het bijbehorende lied dat evenmin met 
christelijk Kerstmis te maken heeft, is eveneens van Duitse oorsprong 
‘O dennenboom, o dennenboom, wat zijn uw takken wonderschoon!’ 

Hoewel heidens of profaan, wordt er tegenwoordig toch 
een symboliek aan de kerstboom gegeven. Sinds 1982 

wordt er op het Sint-Pietersplein te Rome een grote, 
verlichte kerstboom geplaatst, ieder jaar afkomstig 

uit een ander land. Het vorig jaar kwam hij uit 
de Ardennen. In een toespraak van de paus 

tot Belgische pelgrims in december 2009 
dankte hij hen voor de geweldige boom en 
noemde hem ‘een getuigenis van het ware 
licht dat in deze wereld komt’, waarmee 
de geboorte van Christus wordt bedoeld. 
Volgens de Volendamse zanger, Jan Smit, 
verwijst de kerstboom naar het tegendeel 
van haat, dus naar liefde en vrede: ‘O 
dennenboom, o dennenboom, waar ik 
het hele jaar van droom. Want als jij in 
de huizen staat, is in de wereld minder 
haat.’

Toon Brekelmans, Kerkhistoricus

KeRsTBooM

Het Reynaertcollege is een school op katholieke grondslag 
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

SB26158
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Aan de telefoon een man, die mij vertelde 
dat hij werkte voor Samen Kerk. Hij 
wilde daar graag bekendheid aan geven 
via het parochieblad. Er ging bij mij een 
lichtje branden. Daar heb ik al eens iets 
over gelezen in de Kerkkoerier, maar waar 
ging dat alweer over? Al gauw herkende 
ik het verhaal van de Heer John Jansen, 
omdat ik in maart 2010 ‘Samen Kerk 

met Marietje’ gelezen had. Een interview zal ook u, lezer, wel 
duidelijkheid geven.

Mijnheer Jansen, John. U wilt Samen Kerk in enkele parochies van de 
grond krijgen? Of is het een bestaand iets?
Er is het afgelopen jaar een voorzichtig begin mee gemaakt. We 
willen in eerste instantie in een drietal parochies (Hulst, Sint 
Jansteen/Heikant en Clinge) proberen mensen met een verstandelijke 
beperking te integreren in het leven van de parochie. 
Het omzien naar mensen die kwetsbaar zijn behoort tot de kerntaken 
van de kerk.
De kerk moet een plaats zijn waar ieder mens er toe doet, waar ieder 
mens, met zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten aan mee kan 
doen! Een plaats waar niemand aan de kant moet blijven staan!

Wat houdt het in? 
Veranderingen in de visie op  de zorg hebben er toe geleid dat 
mensen met een verstandelijke beperking steeds meer gezien 
worden als burgers van onze samenleving. Grote instellingsterreinen 
verdwijnen en mensen wonen in  het dorp of een wijk van de stad 
en ontvangen ter plekke de zorg die ze nodig hebben. We proberen 
er voor te zorgen dat ze zoveel mogelijk kunnen participeren in de 
samenleving. Daar hoort ook bij dat ze een plek kunnen vinden en 
meedoen met onze plaatselijke geloofsgemeenschap.

Wat wilt u bereiken? 
Ik wil op termijn een netwerk van vrijwilligers opbouwen die maatje 
willen zijn  voor mensen met een verstandelijke beperking. Of 
beter: voor mensen met mogelijkheden! Ik wil samen met anderen 
muren slechten, zodat ook deze groep kan deelnemen aan allerhande 
activiteiten, dus ook op kerkelijk gebied.
Ik wil mensen met een verstandelijke beperking stimuleren om 
deel te nemen aan activiteiten op het terrein van liturgie, catechese, 
diaconie en gemeenschapsvorming. Ook dat is een opdracht vanuit 
ons geloven toch????!!!!!!
Ik wil dat er nog meer aandacht komt voor het levensverhaal van 
ieder mens. Meer aandacht voor de menselijke ervaringen van deze 
doelgroep, die ook vaak omgeven kunnen zijn met vragen naar de zin 
van het bestaan en het waarom van de dingen. 

Wie zijn de initiatiefnemers? 
Het projekt “Samen Kerk” is een initiatief van de IPV Oost Zeeuws-
Vlaanderen in samenwerking met het pastorale team, de dekenale 
leiding, het bisdom Breda en de Stichting GeeVer. (Dit is het 
samenwerkingsproject van Kerken, zorgaanbieders en het Platform 
Verstandelijk Gehandicapten Zeeland)

Wat beweegt u, dit werk te gaan doen? 
Ik heb vijfentwintig jaar in het basisonderwijs gewerkt. Daarna ben ik 
zeven jaar wethouder van onder andere sociale zaken geweest. Ik heb 
vooral op die laatste werkplek te maken gehad met mensen die leven 
aan de rand van onze samenleving.  Daklozen, minima, asielzoekers, 
verslaafden. Op een gegeven moment voelde ik me geroepen om 
iets voor “bijzondere” mensen te kunnen gaan betekenen. Als 
vrijwilliger en bestuurslid in allerlei instellingen en verenigingen 
probeer ik daar mijn steentje aan bij te dragen. Daarnaast ben ik een 

wat “oudere” student theologie/levensbeschouwing aan de Fontys 
Hogeschool (vierdejaars) te Tilburg. Het project “Samen Kerk” sluit 
daar naadloos op aan. Een uitdaging die ik graag met beide handen 
aangrijp.

Hoe groot is de werkgroep, die gaat begeleiden? 
We willen beginnen met een kleine werkgroep met vertegenwoordi-
gers uit de drie parochies die meedoen. De mensen in de werkgroep 
moeten affiniteit hebben, of krijgen met de doelgroep. Mijn taak 
is het samenstellen van die werkgroep en het opnieuw opbouwen 
van goede contacten met allerlei organisaties die zich inzetten voor 
mensen met een verstandelijke beperking.
Ook zal ik contact zoeken met de instellingen en ouders om te 
bekijken hoe we gezamenlijk het project verder inhoud en vorm 
kunnen geven. 

Hoe wordt de gewone kerkganger hierbij betrokken?  
De parochianen zullen vanzelfsprekend op de hoogte gehouden 
worden van de voortgang van het project. Ik hoop van harte dat veel 
parochianen de handschoen willen oppakken en gezamenlijk het 
project met een warm hart willen ondersteunen. Dat zou mooi zijn! 
Ik hoop en reken erop dat de werkgroep op steun en menskracht kan 
rekenen vanuit de parochies. Wie weet, gaat de lezer via Kerkkoerier 
nog meer van ons horen. 

Is het een landelijk of plaatselijk initiatief? Hoe lang zijn jullie al met 
dit werk bezig?. 
Het project is in oktober 2009 opgestart. Het is een plaatselijk 
initiatief van de eerder genoemde organisaties. Het wordt als 
pilotproject gezien in het bisdom Breda. 
In den lande zijn er allerlei projecten van de gezamenlijke kerken 
ontwikkeld, afzonderlijk en oecumenisch. 

John, veel dank voor dit interview. Ik zie dat Samen Kerk nog in de 
kinderschoenen staat. Het is een groeiproces, Het kan veel positieve 
effecten hebben voor de doelgroep, onze geloofsgemeenschap en 
onze maatschappij. Dat is heel waardevol. We worden er samen 
beter van. 

Wie John of de werkgroep wil bereiken kan dat: telefonisch via de 
IPV 06-13705134 of zijn persoonlijk nummer 06-27510120. Het 
emailadres is: samenkerk@ipv-ozvl.nl)

J.H.

InTeRVIew “saMen KeRK”
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Gewasbeschermingsmiddelen 
Kunstmest
Zaaizaden 
en Schoonmaakmiddelen

R. van wesemael
Zoutestraat 109, Hulst - Tel. 0114-314853

SB26161

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, 
balken, panlatten en plaatmateriaal
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Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
SB26163

uitvaartverzorging

“Gewoon goed”
Monuta

Rooseveltlaan 6
4536 GZ  Terneuzen

(0115) 61 28 81

Monuta
Oude Stad 23

4501 JA  Oostburg
(0117) 45 23 09
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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.

Digitaal printen en kopiëren 
voor verenigingen en bedrijven.
Informeer naar onze scherpe prijzen!

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385 4530 AJ  Terneuzen  
Tel. 0115-649800 • Fax 0115-649801

e-mail: redactie@streekbeeld.nl 

doet meer!
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KIndJe wIegen 
In de KeRK Te 
sToPPeldIJK

Zoals elk jaar vieren we met kinderen en 
belangstellenden op Tweede Kerstdag om 
10.30 uur de geboorte van Jezus 

Op zondag 14 november 2010 heeft de 
parochie Stoppeldijk het jubileumjaar  
‘150 jaar parochiekerk’ afgesloten met een 
plechtige Heilige Mis in de kerk van de 
Heilige Gerulphus van Vogelwaarde. Deze 
eucharistieviering werd voorgegaan door de 
deken van Zeeland, drs. P.M.P. Verbeek 
in samenwerking met pastor mw. Ch. van 
der Walle, teamleider van het pastoresteam 
in de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen. De 
dienst stond in het teken van de jeugd  
met medewerking van de schoolkinderen, 
het jeugdkoor de Babbeliekes en het eigen 
gemengd koor St. Cecilia met organist Frans 
de Waal.

Na deze druk bezochte viering is het eerste 
exemplaar van het jubileumboek ‘De 
Parochie Stoppeldijk’, geschreven door Ria, 
Arie en George Sponselee, uitgereikt aan 

de burgemeenster van Hulst, de heer J.F. 
Mulder. Degenen die een boek hadden 
besteld, konden dat na afloop van de dienst 
in ontvangst nemen. In de voorverkoop zijn 
ruim 200 boeken verkocht. 

Een aangename verrassing was de uitreiking 
door de burgemeester van een koninklijke 
onderscheiding aan Jo Strobbe en Frans 
Hamelink, die sedert de oprichting in 1959 
lid zijn van het gemengd zangkoor Sint 
Cecilia. Beiden zijn ook al jaren actief voor 
het onderhoud van het kerkhof. Daarnaast 
is Jo werkzaam als koster en nam vorig 
jaar het initiatief voor het binnenwerks 
opschilderen van het kerkgebouw. Na afloop 
was er een gezellig samenzijn in het ’t Gelaag, 
waar gelegenheid was de gedecoreerden te 
feliciteren.

A. Sponselee

Jeugdkoor de Babbeliekes is al een 
heel groot begrip in de streek. We 
worden dikwijls  gevraagd voor allerlei 
vieringen in kerken maar ook in het 
Scheldetheater of den Dullaert.

Het koor bestaat 31 jaar en we hebben 
samen heel veel plezier. De groep is 
de afgelopen tijd veranderd door de 
oprichting van popkoor 2Gether, dat 
Jos en ik ook leiden. De meisjes die 16 
jaar worden stappen over, dus blijven 
de jonge meisjes en jongens over.

Ook dat is weer een uitdaging voor 
ons want er zijn nu meer kleintjes 
in de groep. Met deze groep zijn we 
een kerstmusical aan het instuderen, 
die we op zondag 19 december gaan 
opvoeren. Deze middag zal een mooie 
afwisseling laten zien van beide koren 
in een warm gezellig samenzijn met u. 
Wij nodigen u van harte uit. 

Jos en Yvonne Neve

JeUgdKooR de BaBBelIeKes 

afslUITIng JUBIleUMJaaR PoPKooR 2geTheR
In Augustus 2008 is popkoor 2gether 
opgericht. Een aantal dames die in hun 
jongere jaren bij de Babbeliekes zaten, 
konden het zingen toch niet laten en 
besloten met Jos en Yvonne Neve een 
popkoor op te richten. Dit bleek een 
succes want in korte tijd bestond het 
koor uit 24 jonge meiden en dames 
in de leeftijd van 16 tot 35 jaar, die 
nu meerstemmige popsongs ten gehore 
brengen.

In de afgelopen twee jaar werd er 
opgetreden in het Scheldetheater 
te Terneuzen, het dorpscentrum te 
Vogelwaarde, het podium te Zaamslag en 
tijdens een kerstmatinee in Kloosterzande. 
Kort geleden hebben we opgetreden met 
het combo Cor Bakker tijdens de week 
van de leden van de Rabobank in de 
sporthal van den Dullaert te Hulst.

Nu staat er een kerstmiddag op het 
programma samen met de Babbeliekes 
waar velen van ons fijne herinneringen 
aan hebben.Wij wensen u dan ook een 
fijne en gezellige middag toe en hopen 
dat u gaat genieten, wij in ieder geval wel!

Leden Popkoor 2gether
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Voor de jeugd

Als je het aan 10 kinderen vraagt, dan 
geven alle 10 die kinderen een verschillend 
antwoord. ”Feest: zegt de een, “lekker eten” 
zegt de ander. “Vakantie” En wat zeg jij?

Marieke van 6 zei: “Bij Kerst denk ik aan 
elfjes en aan de gezellige kerstboom. Als er 
sneeuw ligt kunnen we een beetje schaatsen 
en sneeuwballen gooien. O ja, en leuk de 
beeldjes uitpakken van Jezus en zo. En lekker 
eten. Hmmmm.”

Jos van 16 zegt: “Kerstmis vind ik gezellig, 
ook het huis heeft een warme sfeer. We zijn 
met z’n allen. Een speciaal gevoel wat ik 
alleen met Kerstmis heb. En als het meezit 
hebben we sneeuw.”

nina van 14 zegt: “Kerstmis is een gezellige 
tijd. Buiten is het koud, binnen is het zo 
gezellig, warm en fijn met de familie. Bij 
Kerstmis hoort een kerstboom, sneeuw en 
kaarsen. En Maria en Jozef, die door de 
kamer reizen.”

waT BeTeKenT KeRsTMIs VooR JoU?

wat heb je nodig:
- Brooddeeg
- Kerstkoekjesfiguren
- Rietje
- Lint
- Verf

het zoUT(BRood)deeg 
maak je als volgt:
- 3 koppen witte bloem
- 1 kop zout
- 1-1/4 kop handwarm water
- 1 theelepel slaolie

Doe de bloem in een kom, in het midden een kuiltje maken en daar 
het zout in doen. Het water bij het zout doen en door elkaar gaan 
mengen. Eerst het zout en dan langzaam steeds meer bloem erbij. 
Ook de slaolie er nu even doorheen gooien. Blijf het deeg zeker vijf 
minuten goed doorkneden tot het soepel aanvoelt en je er een gladde 
bal van kunt maken. Als het deeg te droog is komen er scheurtjes 
in, dan water toevoegen. Als het nat en plakkerig aanvoelt gewoon 
bloem erbij doen. Bewaren gaat goed in een afgesloten plastic zak.

nu van het deeg kerstversiering maken:
Neem steeds een bolletje deeg. Dit moet je plat maken (±1/2 cm 
dik). Met kerstkoekjesfiguren (kerstboom, engel, rendier, ster, enz) 
steek je de figuurtjes uit en prik in de boven kant een gaatje met een 
rietje. Eventueel kan je op de achterkant je naam krassen met bijv. 
een satéprikker. Dan de figuren bakken. Het afbakken doe je eerst 

een tijd op 100 graden Celsius en daarna op 125 graden. Afhankelijk 
van de grootte bepaal je de tijd. In de oven laten afkoelen.

Nu door het gaatje een lintje (bijv, dat cadeaukrullint) halen en in 
de kerstboom hangen.

Eventueel kun je alle 
figuren natuurlijk ook 
mooi verven. Voor een 
kerstboom met maar 
enkele kleuren is goud- 
of zilververf ook heel 
leuk.

Succes!

Kennen jullie het 
Kerstverhaal? 

Dat Jezus is geboren. Een geboortefeest 
dus. Ja inderdaad. En ieder vertelt zo zijn 
eigen verhaal. 

Een heel mooi verhaal kun je lezen in 
het boek: Een bijzonder kerstgeschenk, 
geschreven door Alessandra Roberti.

Midden in de nacht werd Mirjam opeens 
wakker. Waarom brandde er licht in de 
stal? Iedereen hoorde toch te slapen. 
Moest ze niet gaan kijken of de twee 
gasten in de stal iets nodig hadden? Ze 
pakte haar knuffeldeken en sloeg hem om 
zich heen. Zo bleef ze lekker warm. Toen 
ging ze op weg. 

Toen Mirjam bij de stal kwam, viel haar 
mond open van verbazing. Wat ze zag 
was zo prachtig, dat ze het haar leven 
lang niet meer zou vergeten.  De jonge 
vrouw hield een pasgeboren kind in haar 
armen. Ze zag er heel gelukkig uit. En 
Mirjam wist opeens wat ze moest doen. 
Ze vouwde haar knuffeldeken twee keer 
dubbel en legde hem in de kribbe, die 
met stro gevuld was.”Deze deken is voor 
het kindje, zei Mirjam zacht.

zelf KeRsTVeRsIeRIng MaKen
een leuKe activiteit om samen met de Kinderen te doen.
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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

SB26157

WOONSTICHTING 
HULST

Voor het huren van een:
-  eengezinswoning
-  bejaardenwoning
-  appartement
-  seniorenwoning
 in de kern Hulst

e-mail: info@wshulst.nl
www.wshulst.nl

Godsplein 23
Postbus 147
4560 AC  Hulst
Tel. (0114) 37 25 25
Fax (0114) 37 25 26

Kantoor geopend:
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur

SB26160

 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
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Wij zijn leverancier van natuursteen  
Schouwen,en gespecialiseerd in maat- 
Werk. 
 
Kunnen ieder model schouw of natuursteen 
product leveren. 
 
Zowel aan de wederverkoper als particulier. 
 
Kijk op www.Schouwenparadijs.nl 
  

Op 3 oktober was er een viering te St. 
Jansteen voor peuters en kleuters met als 
thema: dieren. Veel kindjes hadden hun 
eigen knuffeldier meegenomen. Het was 
leuk om te horen wat deze dieren voor de 
kinderen betekenen.
In de viering werd een verhaal voorgelezen 
over een giraf die met zijn nek in de knoop 
zat. Er was muziek en gebed en de kinderen 
hebben een giraf versierd. Het eindresultaat 
was een kleurrijk geheel. 

De vieringen zijn speciaal gericht op peuters 
en kleuters. Op een laagdrempelige manier 
kunnen zij kennis maken met geloof en 
kerk. De viering is aangepast naar de 
belevingswereld van jonge kinderen; naar 
een verhaal luisteren, muziek, knutselen.  De 
vieringen vinden 4 x per jaar plaats in diverse 
kerken in de regio. Ouders, opa’s en oma’s 
zijn ook van harte welkom.

De volgende viering is op 13 februari 2011 
in de kerk te Clinge. Het thema is dan 
Carnaval. We gaan dan mooie maskers 
maken. Het begint om 11:00 uur. Kom je 
ook?

Werkgroep peuter- en kleuterkerk

In gods hand
Je bent in Gods hand 
met liefde omgeven;

Hij toont jou het licht 
om hoopvol te leven.
Je bent in Gods hand, 
te hoeft niets te vrezen;
Hij heeft in zijn Zoon 
een weg aangewezen.

Je bent in Gods hand 
Hij kent al je vragen;
Hijzelf is jouw troost 
en zegent jouw dagen.
Je bent in Gods hand 
wil stil even bidden

want God brengt zijn Kind 
terug in ons midden.

Je bent in Gods hand, 
Hij zal je bewaren:
Hij zal bij je zijn

doorheen al die jaren.
Je bent in Gods hand
je mag er in wonen;
dat wil zijn gebaar

met Kerstmis jou tonen.

Frans Weerts

PeUTeR- en KleUTeRKeRK
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Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice 
voor Gerard Pollet, uitgereikt door pastor 
Steven de Koning. In de Eucharistieviering 
van zondag 12 september werd Gerard Pollet 
begiftigd met de pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice. Hem werd deze 
onderscheiding uitgereikt, omdat hij 
onafgebroken vanaf 1965 werkzaam is 
geweest in en voor de kerk van Nieuw-
Namen. Op 18 februari 1954 werd hij lid 
van het jeugdzangkoor in St. Jansteen. Hij 
was toen 16 jaar. Daarna is hij toegetreden 
als zanger bij het Gregoriuskoor o.l.v. 
Willem Bartz. 

Tijdens deze periode heeft hij vele 
hoogtepunten met het koor mogen 
ondervinden. Na zijn huwelijk met Maria 
heeft hij zich gevestigd in Nieuw-Namen, 
waar hij momenteel nog woonachtig is. 
Op verzoek van de toenmalige pastoor J. 
Mangnus heeft hij het koor van Nieuw-
Namen onder zijn hoede genomen. Gerard is 
dus in 1965/1966 dirigent geworden van het 
koor dat toen nog bestond uit een herenkoor 
en een meisjeskoor dat onder leiding 
stond van Frans Kindt en Juffrouw Kindt. 

Hij heeft beide koren samengebracht en 
gevormd tot een gemengd koor. Onder zijn 
leiding is het koor gegroeid tot ± 45 leden. 
Hij heeft ook de aanzet gegeven voor het 
eerste uniform. Samen werden er uitstappen 
gemaakt waarbij we bijna altijd ergens een 
viering opluisterden met gezangen. Brussel, 
Lier, Dendermonde, Achtmaal en Kieldrecht 
zijn enkele van deze bestemmingen. Ook 
in deze regio werd het koor gevraagd om 
de vieringen op te luisteren. Met andere 
woorden, Gerard trok altijd als eerste er op 
uit om iets te organiseren voor het koor, 
op welk gebied dan ook. Helaas heeft hij 
moeten afhaken om gezondheidsredenen, 
maar volgt nauwlettend de verrichtingen van 
het koor van vandaag.

C. en L. van Ombergen

Zaterdag 6 november jl. werd de H. 
Mis in de H. Henricuskerk te Clinge 
opgeluisterd door het parochieel 
gemengd koor ‘St. Cecilia’. Dit koor 
was in feeststemming want er was 
een jubilaris in hun midden, nl.: 
mevr. Marleen Bun-van Eetvelde die 
dit jaar 25 jaar actief koorlid is. Ná 
afloop van de viering kreeg zij van de 
voorganger, pater Paulus van Winden, 
een eremedaille in zilver opgespeld; 
vergezeld van een zilveren hangertje 
en een oorkonde. Ook de voorzitter 
van het koor bedankte Marleen met 
een mooie bos bloemen.

Het begon allemaal 25 jaar geleden in 
een kerkkoor te Terneuzen. Toen dit 
koor 10 jaar later werd opgeheven, 
werd zij door de toenmalige dirigent, 
Ad van de Wege, gevraagd om mee te 
gaan naar het koor in Clinge. Marleen 
twijfelde geen moment en ook na 
het stoppen van de dirigent bleef zij 
het Clingse koor trouw, ondanks het 
steeds op en neer rijden.

Haar inzet is enorm groot. Trouw 
bezoekt zij de repetities en is zij 
zowel bij de weekendvieringen als 
bij uitvaarten regelmatig aanwezig. 
Kortom een persoon die het verdient 
om eens extra in het zonnetje gezet te 
worden. Marleen, nogmaals van harte 
gefeliciteerd en dank voor je enorme 
inzet!

Annemie de Loos-Brijs

acolIeTen In heT 
zonneTJe gezeT!

En of de viering op 2 oktober nog niet 
speciaal genoeg was, kreeg die avond Nena 
Boeykens, acoliet, uit handen van pastor 
Steven de Koning een oorkonde voor 5 
jaar trouw assisteren bij de vieringen. Naast 
Nena willen we ook Jan van de Walle 
feliciteren want hij was in juli 2,5 jaar acoliet 
bij uitvaarten en weekendvieringen. Nena en 
Jan, een dikke proficiat en hopelijk blijven 
jullie nog vele jaren als acoliet bij onze 
parochie betrokken.
Annemie de Loos-Brijs

VIeRIng MeT een 
‘dUBBel geVoel’

Ja, dat hebben velen 
zó ervaren bij de 
Eucharistieviering op 
zaterdag 2 oktober jl. 
in onze parochiekerk. 
Die avond ging pastor 
Steven de Koning, 
eerstaanspreekbare pastor 
van onze parochie, voor 
het laatst in Clinge voor. 
Pastor de Koning was, in 

de korte tijd dat hij bij ons was, een zeer geliefd persoon 
en ook voor ons, de parochiemedewerk(st)ers, stond 
hij steeds klaar en kunnen we terugkijken op een zeer 
goede samenwerking met hem. Het was dan ook een 
beetje met pijn in het hart dat we die avond naar de kerk 
kwamen. Toch wilden we, naast het afscheid nemen,  
er een feestelijke viering van maken waar zowel pastor 
Steven als onze parochianen met een goed gevoel aan 
konden terugdenken. Een viering waarin we verheugd 
en vooral dankbaar waren voor de tijd dat hij in onze 
regio was. Maar vooral ook dank voor het prachtige 
geschenk dat hij aan onze parochie gaf nl.: een nieuw 
altaarkleed dat hij diezelfde avond zelf gezegend heeft.

Pastor Steven, hartelijk dank voor alles; wij wensen u 
voor de toekomst het allerbeste toe!
Annemie de Loos-Brijs

PRo ecclesIa eT PonTIfIce 
VooR geRaRd PolleT 

MaRleen BUn-Van eeTVelde
25 JaaR KooRlId



Kerkkoerier - 15

SB26162

SB26090

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: clmmeijs@zeelandnet.nl

uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen
mortuarium Westsingel 3a, Axel

SB26164

Wat je ook zoekt, je vindt het bij Morres Wonen. 25.000 m2 

inspiratie om plezierig te wonen. Zeven dagen per week open. 

Meer weten? Kijk op morres.com.

Ieder zijn woonplezier

Hulst (Zeeuws Vlaanderen) . Industrieterrein Tol-Morres . Industrieweg 2
4561 GH Hulst . Tel.: 0114 - 388 388 . Mail: info@morres.nl 
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Wat je ook zoekt, 
je vindt het bij 
Morres Wonen. 
25.000 m2 
inspiratie om 
plezierig te 
wonen. Zeven 
dagen per week 
open. 

Meer weten? 
Kijk op 
morres.com.
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Amerikaweg 5
4561 PB Hulst

Tel. 0114-370137
Fax 0114-370138

SB26166

SB26167

Hoofdstraat 47 - 4564 AM  St. Jansteen Tel./Fax 0114-312441
www.int-bleijenbergh.nl - Woensdagmiddag gesloten

Vloerbedekking - Vinyl - Laminaat 
Zonwering - Vouw/paneelgordijnen

Vitrages
Senior ledikanten en bankstellen

Voor persoonlijk advies gaat u naar:

SB
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clUsTeR zUId Heikant • Koewacht • St. Jansteen

“Wat voor weer 
wordt het?” “Van 
alles wat.” Dat 
was niets te veel 
gezegd. Op weg 
naar de kerkendag  
M i d d e l b u r g 
inrijdend, werden 
we al begroet door 

een majestueuze regenboog. Elk kwartier 
was het weer anders; heerlijke nazomer 
zonnetjes, harde windstoten en forse 
regenbuien begeleidden de oecumenische 
Zeeuwse Kerkendag op 25 september 2010. 

Twee jaar voorbereiding door de Zeeuwse 
Raad van Kerken bracht 
een geweldig resultaat. 
Tien verschillende 
geloofsgemeenschappen 
in het centrum van 
Middelburg stelden hun 
kerken open; de moskee 
en de synagoge sloten 
zich daarbij aan. Elk had 
een eigen programma. 
Daarnaast was er op het 
Abdijplein een markt 
met meer dan vijftig 
kramen van kerkelijke 
en interkerkelijke 
organisaties. Ongeveer 
duizend mensen uit 
heel zeeland kwamen er 
op af; misschien waren 
er voor en achter de 
schermen bijna net zoveel 
vrijwilligers om alles 
piekfijn te verzorgen. 

Na de openingsviering 
was een bakje koffie met appeltaart meer 
dan welkom. In de Gastkerk was daarvoor 
gelegenheid. Aan tafel was er een eerste 
contact met enkele dames van de PKN uit 
Terneuzen. In deze kerk trad even later een 
theoloog/ troubadour  op. In zijn liedjes 
klonk hoop door, maar ook kritiek op het 
slaafs volgen van de reclame. 

Daarna was het tijd voor de echte 
ontmoeting op het Abdijplein. Ongeveer  
veertig boeiende gesprekken  in drie uur 
waren mijn deel, geweldig en motiverend. 
Daar leeft de kerk, daar klopt het ware hart 
van de  gemeenschap. Vanuit alle hoeken 
in de Zeeuwse gemeenschap en verder 
waren er standhouders die toonden wie ze 
zijn en waar ze mee bezig zijn. Er waren 
bijdragen van onder andere: Katholieke 

en Oud-Katholieke parochies, Leger des 
Heils, Apostolisch genootschap, Raad van 
Kerken, Christelijk Gereformeerden, PKN-
gemeenten, Hervormden, Franciscaanse 
beweging, Religieuzen en een paar christelijke 
boekhandels. Veel leeft er onder de betrokken 
standhouders: missie, jeugd in grote 
steden, kinderen, vrouwen/mensenhandel, 
voedselbank, eerlijke handel, Roemeens 
weeshuis, vluchtelingen, gevangenen, 
rouwenden, zieken, discriminatie, eerlijk 
bankieren, arme studenten, liturgische 
kleding, muziek, eenzaamheid en armoede. 
Elke standhouder vertegenwoordigde een 
actieve groepering, vaak gesteund door vele 
stille gevers. Vooral het beluisteren van al 

hun motieven en vertrouwen om ondanks 
problemen en zorgen vol te houden en door 
te gaan was een rijkdom. 

Iemand uit de Evangelische gemeenschap in 
Vlissingen vond vreugde in het vieren van 
het Woord van de Heer en gebruikt daarbij 
zijn lichaam door te dansen en het opheffen 
van de armen. Ieder mag kiezen waar hij of 
zij zich het beste thuisvoelt. In Ovezande 
bestond de parochie in 2009 honderdvijftig 
jaar. Met maar liefst honderdtwintig 
vrijwilligers is een programma in elkaar 
gestoken voor alle geledingen. Voor kinderen 
waren er speurtochten en speldagen; er was 
een Mariatentoonstelling, aangevuld met 
het maken van rozenkransen met eigen 
materialen; oecumenische Taizé-vieringen, 
verspervieringen, een straatfestival, een 

gospel avond en andere initiatieven, in totaal 
waren er verspreid over heel het jaar drie 
en twintig activiteiten.  Dik verdiend dat 
je daar trots op bent. Met  Zevende dag 
Adventisten is gesproken over de doop - 
algehele onderdompeling van volwassenen 
-, de maaltijd van de Heer en over de 
structuur van hun vieringen.  Een viering 
begint met loven en zingen, daarna is er 
Bijbelstudie en de afsluiting met gebed. Het 
Woord wordt niet voorgelezen. Vooraf krijgt 
men enkele Bijbelteksten aangeboden om 
thuis te bestuderen;  de persoonlijke reacties 
wordt ingebracht tijdens de Bijbelstudie. 
Zo’n bijeenkomst duurt twee uur.  Ongeveer 
tien keer per jaar worden de stoelen in de 

kerk in carrévorm  opgesteld 
voor het vieren van de 
maaltijd van de Heer. Men 
kan dan nemen van  speciale 
broodjes. Niemand is hiervan 
uitgezonderd. De opzet 
herinnert aan de gebruiken 
bij de oudste christenen.

Er was nog wat tijd over om 
enkele kerken te bezoeken. 
In de kerk van de Dopers 
Gezinden was er een discussie 
over vluchtelingen, de 
oorzaken van het vluchten 
en de problemen bij de 
opvang. Vanuit onze eigen 
veilige wereld is het makkelijk 
praten. In de katholieke kerk 
was er een gesprek over de 
traditionele ziekenzalving bij 
katholieken en de nieuwere 
gebruiken daarbij bij de 
protestanten. Verder vielen in 
deze kerk op de getekende 

kruisweg van Jan Toorop en de dagkapel 
met Oosterse icoon. Als laatste was er een 
bezoek aan de Moskee. Moslims hebben 
geen ritueel als dopen nodig. Iedereen wordt 
als Moslim geboren. Moslim is iemand die 
de juiste weg bewandelt. Om aan te sluiten 
bij de gemeenschap en er lid van te blijven 
volstaat het om met de hand op het hart 
en vol overtuiging de geloofsbelijdenis uit 
te spreken: Allah is groot en Mohammed 
is zijn profeet. Er volgde een lang gesprek 
met de Turks sprekende imam, een vertaler 
en een iets beter Nederlands sprekende 
lekenvoorganger. Daar kwam ook de Koran 
aan te pas. 
Het was een geslaagde dag.

O. Calle

zeeUwse KeRKendag

Markt van ontmoeting en inspiratie
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nIeUw heRdenKIngsBoRd
Onze kerk beschikt momenteel over een nieuw bord waarop 
de herdenkingskruisjes van de overleden parochianen worden 
opgehangen. Eén van de vrijwilligers van onze kerk, André 
Celie, heeft het bord in elkaar getimmerd en voorzien van een 
mooi, stemmig gekleurd, rood kleed waardoor de kruisjes beter 
zichtbaar worden. Deze aanpassing levert weer een bijdrage aan de 
verfraaiing van onze kerk.

André Celie met het nieuwe herdenkingsbord

 


































Onder stralende omstandigheden vond  
op zaterdag 11 september in ons dorp de 
jaarlijkse Jaarmarkt en de sedert vorig jaar 
in ere herstelde Vlasdag plaats. Duizenden 
bezoekers zijn die dag naar ons vlassersdorp 
gekomen om vooral nostalgisch te genieten 
van alles wat er te zien, te horen en te 
proeven viel.

Ook ons parochiebestuur haakte in het 
kader van Open Monumentendag aan 
bij deze beide evenementen en heeft de 
kerk opengesteld voor het publiek, dat in 
grote getale een kijkje is komen nemen 
in onze bijzondere kerk (gewijd in 1922). 
Vrijwilligers verstrekten tussen 10.00 en 
16.00 uur informatie over het gebouw, de 
kruisweg, de gebrandschilderde ramen, het 
orgel en de tentoongestelde voorwerpen die 
vroeger bijna dagelijks of wekelijks werden 
gebruikt, maar tegenwoordig (helaas) 
voor veel mensen onbekend zijn. Vooral 
de vele soorten misgewaden (kazuifels met 
toebehoren) in de verschillende liturgische 
kleuren en gewijde vaten (kelken, cibories 
en mostransen) trokken de aandacht. 
Heel bijzonder waren de onlangs op de 
sacristiezolder herontdekte schilderijen van 
Sint-Franciscus (van de hand van de schilder 
van de kruisweg, Tony van Os), die vroeger 
een plaats hadden achter in de kerk.

Het grote aantal bezoekers (wij schatten 
ruim 200) bewijst dat het besluit van het 
parochiebestuur om jaarlijks deel te nemen 
aan de Open Monumentendag, die samenvalt 
met de dag waarop de Jaarmarkt en de 
Vlasdag worden gehouden, een schot in de 
roos is geweest. Voorwaar een voortreffelijke 
bijdrage aan de instandhouding van de 
leefbaarheid van Koewacht, waarin de kerk 

zowel als dorpsgezichtsbepalend gebouw, als 
voor de gemeenschap, een belangrijke rol 
speelt.

(Piet Th. Apers)

Kerk Koewacht
(foto: Petra Kasteleijn)

oPen MonUMenTendag
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IPV oosT zeeUws VlaandeRen
clUsTeR nooRd  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

de wITTe Roos
Adem houdt op,
warmte wordt kilte,
diepe kilte als de dood
en lachen wordt stilte,
echo van vragen
dat geen antwoord vindt.
Maar een mensennaam
kan niet vergaan,
niet verzinken in oneindig niets.
Jouw naam heeft klank en toon gezet
van hoe de jouwen verdergaan.
In gemis,
maar ook in vertrouwen
dat leven Leven wordt.
Als er maar genoten wordt
gevochten en geknokt
geliefd en gelachen.
Zo wordt ook jouw naam
een witte roos in ons hart,
bloeiend voor altijd
geurig en welriekend,
maar ook doornig stekend, want jij bent 
er niet
als wij jou roepen:
en ons zoeken zal nooit vinden worden,
geen samen lachen en geen raken meer.
Maar in stilte
zul jij bloeien aan ons hart
als schitterende herinnering,
levend,tegen alle weerwil in.
Nee,vergeten zullen wij jou niet.
Wees gerust, rust maar zacht. 

Werkgroep kerkhofonderhoud: De hechte 
groep bestaat uit een zevental personen die 
het  onderhoud van het kerkhof voor hun 
rekening hebben genomen. Bij dit onderhoud 
komt echter heel wat kijken: spitten, wieden, 
harken knippen snoeien, frezen en spuiten 
etc. Vooral in de zomermaanden is het 
aanpakken, wanneer moeder natuur alle 
mogelijke moeite doet om alles uit de grond 
te krijgen. In deze maanden komen de 
vrijwilligers vrijwel wekelijks bijeen voor het 
onderhoud. Tussen de werkzaamheden door 
is er tijd voor een bakje koffie in de kerkkamer 
en na gedane arbeid smaakt een glaasje fris of 
potje bier ook lekker. Dit versterkt ook de 
saamhorigheid binnen de groep. De mensen 
van het kerkhofonderhoud geven de kerk 
met Allerzielen een extra opknapbeurt. Als 
u van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt 
om een bloemetje te plaatsen op het graf van 

van uw dierbaren dan heeft u dat met eigen 
ogen kunnen zien. Het kerkhof ziet er netjes 
uit. Er ligt geen draadje verkeerd. Chapeau 
voor deze mensen. 
Het kerkbestuur, de parochianen en 
rechthebbenden van graven zijn deze 
onderhoudsploeg zeer dankbaar voor hun 
tomeloze inzet. Mocht u zich, na het lezen 
van dit verhaal, geroepen voelen om deel 
te nemen in de onderhoudsploeg dan 
kunt u zich aanmelden bij een van de 
leden van de werkgroep of bij een van de 
kerkbestuursleden. 

Mocht u andere werkzaamheden willen 
verrichten als vrijwilliger in de parochie dan 
zijn er nog voldoende andere werkzaamheden 
te doen in de parochie. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij een van de leden van het 
kerkbestuur.

caRITas laMswaaRde
Nu de Kersttijd er weer aankomt staan we even stil bij 
het werk van de Caritas binnen onze eigen parochie. 
Jaarlijks hebben wij  enkele collectes  eigen middelen. 
Als Caritas vinden wij het belangrijk dat onze ouderen 
en zieken zo af en toe bedacht worden met een 
bloemetje of een kleine attentie. De vrijwilligers van de 
werkgroep verzorgen dit o.a. met Pasen en natuurlijk 
Kerst. Ook wanneer iemand langdurig ziek is kan hij/
zij op een bezoekje van onze vrijwilligers rekenen.

Bestuur Caritas  Lamswaarde

Vele handen MaKen lIchT weRK

Zondag 31 oktober hebben wij afscheid 
genomen van Anne van de Bulck. Zij was 
ruim acht jaar misdienaar, maar zoals dat 
gaat als je ouder wordt, krijg je ook andere 
interesses. Ze was de oudste van de zes 
misdienaars en we zullen haar dan ook erg 
missen, want zij was een voorbeeld voor de 
nieuwe misdienaars. 

Maar wij zijn blij dat we in geval van 
nood nog gebruik kunnen maken van haar 
diensten. Pastor Ralf Grossert overhandigde 
Anne het bijbehorende certificaat onder luid 
applaus van de kerkgangers. Ook hebben we 
afscheid genomen van Charlotte Vervaet. 
Zij was acht jaar misdienaar. Charlotte heeft 
Koewacht ondertussen verlaten. Zondag 21 
oktober heeft Anniek Otto, aan het einde 
van de kerkdienst, uit handen van pater 
Poppe een oorkonde gekregen omdat ze vijf 

jaar misdienaar was. We hopen dat Anniek 
nog vele jaren misdienaar wil blijven. Tini 
van de Bulck, de moeder van Anne, was 
contactpersoon voor de misdienaars. Zij 
heeft deze taak overgedragen aan Frans Otto. 

We zullen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
afscheid nemen van Tini.

Anne, Charlotte en Tini, bedankt voor jullie 
inzet al die jaren!

MIsdIenaaRs

Afscheid van Anne Anniek krijgt haar oorkonde
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In onze parochie wordt sinds enkele jaren in een woord - en 
communieviering rond Allerzielen op een bijzondere manier 
stil gestaan bij het verlies van een dierbare het afgelopen jaar. 
Gedachtenisprentjes en herinneringskruisjes worden uitgereikt aan 
de nabestaanden. Deze viering wordt door onze medeparochianen 
zeer gewaardeerd. Op zondag 31 oktober j.l. waren er ongeveer 
350 mensen in de kerk aanwezig, om samen met de voorgangers 
steun en troost te vinden. Het was een aangrijpende viering met 
passende teksten, liederen door het parochiekoor, gedichten en 
een duet gezongen door de zusjes Taalman. Na de viering werden 
de aanwezigen uitgenodigd mee te gaan naar de begraafplaats en 
velen gaven hieraan gehoor. Hier werd door de werkgroep het 
prachtige gedicht “een witte roos” voorgedragen. Tot slot kregen 
de aanwezigen een gedachteniskaars die ze op het graf van hun 
dierbaren plaatsten. Het was een viering, die velen goed heeft 
gedaan,zo hoorden wij na afloop. Hulde aan de vrijwilligers van 
onze werkgroep gebedsdiensten, die op hun manier vernieuwend 
proberen invulling te geven aan deze dienst. Dank ook aan allen 
die hun medewerking hebben verleend in welke vorm dan ook.

k.b./w.d.b.

Bij het verschijnen van deze Kerkkoerier 
is 2010 bijna verstreken. Een jaarwisseling 
is voor velen een moment van ‘de balans 
opmaken’, stilstaan bij de gebeurtenissen 
van het afgelopen jaar. In onze samenleving 
en in ons persoonlijk leven hebben allerlei 
gebeurtenissen de revue gepasseerd. Het 
leven biedt soms vreugde, soms verdriet, 
geluk of ongeluk, soms ook een nieuwe 
uitdaging, de start van een nieuwe levensfase, 
soms blijdschap om nieuw leven maar soms 
ook verdriet om het afscheid van dierbaren. 
Gebeurtenissen om aan terug te denken en 
in het geheugen op te slaan; we sluiten het 
jaar 2010 af maar ‘deleten’ ons geheugen 
niet. Het leven gaat door en het nieuwe 
jaar kondigt zich aan. De één begint het 
nieuwe jaar vol goede moed, de ander begint 
het jaar met zorgen. Hopelijk kunnen we - 
onder het motto van ‘gedeelde smart is halve 
smart’ - door aandacht voor de zorg van onze 

naasten, elkaar tot steun en troost zijn om 
door te gaan. In het kerkelijk jaar hebben we 
ook momenten van bezinning en herdenken 
en niet vergeten ingelast. Een mens sterft 
altijd 2 keer heb ik ergens gelezen; de 2de 
keer sterf je als je echt vergeten bent! Eén van 
die ‘niet-vergeet-momenten’ is Allerzielen. 
We gedenken dan alle overledenen die in 
onze gedachten gegrift staan. We hebben dit 
‘gedenken/niet vergeten’ in de parochie in 
een gebedsdienst op Allerzielen gevierd.

Het is belangrijk dat wij als 
geloofsgemeenschap onze overleden 
parochianen gedenken. Het is ook belangrijk 
om als geloofsgemeenschap aandacht te 
hebben voor de nabestaanden die zonder 
hun dierbaren verder moeten leven. 
Vermeldenswaard is zeker ook in 
dankbaarheid stil te staan bij de mensen 
die zorg dragen voor de overledenen en de 

nazorg van de nabestaanden. Dat zij kracht 
en moed blijven vinden om dit werk te 
blijven doen.

Een waardig afscheid van onze dierbare 
overledenen is een groot goed. We kunnen 
de overledene een plaatsje in ons hart geven. 
Moge het ‘onderhoud van het tuintje in je 
hart’, het ‘gedenken en niet-vergeten’, ieder 
weer moed geven om door te gaan en laten 
we elkaar daarin nabij zijn. Voor diegenen 
die het gevoel hebben dat ze er alleen voor 
staan, besluit ik, bedenk dat er altijd mensen 
zijn die blij zijn dat jij er nog bent, die 
mensen lopen hand in hand naast jou en 
ondersteunen je in moeilijke tijden.

Een Zalige Kerst en een Zalig Nieuwjaar.

JLV

VIeRIng alleRheIlIgen/alleRzIelen. (een IMPRessIe)

VanUIT laMswaaRde                    (ffw88)

We zijn weer aan het eind van weer een 
jaar, een jaar waarvan we niet goed wisten 
welke kant het uit zou gaan. doordat alles 
vertraagd is weten we nu nog niets meer dan 
vorig jaar over hoe het bisdom verder wil 
met onze regio. Eind januari 2011 is er een 
bijeenkomst gepland van vertegenwoordigers 
van het IPV, pastoraal team en de parochies 
met de verantwoordelijken van het bisdom. 
We wachten af wat komen gaat. Het jaar 
2010 is bijna op het eind en we kunnen 
wel zeggen dat het financieel allemaal weer 
wat minder is. Met z’n allen moeten we 
proberen om het tij te keren zodat we 
een gezonde parochie blijven. Graag wil 

ik onder de aandacht brengen om Uw 
bijdrage te verhogen zodat we een stabiele 
parochie kunnen zijn. Hiervoor alvast dank. 
De vrijwilligers willen we bedanken voor alle 
inzet en werk die ze het afgelopen jaar weer 
belangeloos gedaan hebben. Graag zouden 
we kandidaten hebben om het kerkbestuur 
te versterken, zowel wat het aantal kb leden 
als voor verversing van leden betreft. (Er zijn 
in ons bestuur leden al meer dan 16 jaar lid) 
. Namens het kerkbestuur wil ik U alvast het 
beste wensen voor het komende nieuwe jaar.

Jen Brooijmans.

eInde JaaR
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KIndJe wIegen
Ook dit jaar, staan wij, de werkgroep 
“kindje wiegen” weer in de startblokken 
om op zaterdag 25 december eerste 
kerstdag om 15.00u het heuse kerstspel 
op te voeren samen met de kinderen en 
een echte Jozef, Maria en kindje Jezus. 
We nodigen jullie allemaal uit om te 
komen kijken, luisteren en meezingen!! 
Dus papa’, mama’s, opa’s en oma’s, schrijf 
deze datum alvast in uw agenda!!!

Op zaterdag 25 december is de basiliek 
vanaf 14.30u open. Wij hopen u allen 
weer te zien. Tot Dan!!!

De werkgroep “kindje wiegen”

IPV oosT zeeUws VlaandeRen
clUsTeR MIdden Hulst

Op donderdag 4 november in de voormiddag 
hebben we afscheid genomen van Mw. 
Schillemans-Morres als medewerk(st)er aan 
de Aktie Kerkbalans. In aanwezigheid van 
een vertegenwoordiging van het par.bestuur, 
de werkgroep vrijwilligersbeleid en de 
stuurgroep Aktie kerkbalans hebben we haar 
in het zonnetje gezet. Mw. Schillemans heeft 
jaren lang (ongeveer 20 jaar) trouw haar wijk, 
Tivoliweg even nummers, voor de Aktie 
verzorgd. Zij heeft de tijd meegemaakt dat 
de brief persoonlijk werd afgegeven waarna 
later het antwoord weer werd opgehaald 
met soms de nodige “haperingen”. Een 
intensief werk, 14 dagen lang, gedurende de 
wintermaand januari. De stuurgroep moet 

sturen, wij hebben u niet moeten sturen, u 
wist de weg wel. Vorig jaar gaf u te kennen 
met het werk voor Aktie Kerkbalans te 
willen stoppen. Wij hebben uiteraard uw 
besluit gerespecteerd.

Mw. Schillemans heel hartelijk dank voor 
uw bereidwilligheid zoveel jaren achtereen. 
We wensen u nog vele jaren in goede 
gezondheid toe.

Parochiebestuur, Werkgroep 
Vrijwilligersbeleid en 
Stuurgroep Aktie Kerkbalans.

L. Kerckhaert

Het lijkt nog heel ver weg, maar 2011 komt 
gestaag dichterbij. December de feestmaand 
bij uitstek is in volle gang en als het oudejaar 
met feestgedruis is afgesloten en het nieuwe 
jaar met vuurwerk en wat dies meer zij is 
ingeluid, dan breekt de tijd aan om uit te 
kijken naar het volgende feest; de jaarlijkse 
feestavond voor vrijwilligers in de parochie 
Hulst!

Het is het parochiebestuur van de H. 
Willibrordus ieder jaar weer een groot 
genoegen om die vele vrijwilligers, die 
ieder op hun eigen manier en met eigen 
mogelijkheden en talenten hun steentje 
bijdragen aan het samen kerk-zijn ter plekke, 
uit te mogen nodigen voor de jaarlijkse 
feestavond voor vrijwilligers.

Hulde en dank aan vrijwilligers! Samen 
met alle vrijwilligers (mannen en vrouwen) 
willen we er weer een sfeervolle avond en een 
vrolijke boel van maken. De avond wordt 
begonnen met een eucharistieviering in de 
basiliek waarna het feest wordt voortgezet 
in “De Lieve”. (Het programma wordt nog 
nader uitgewerkt.) U komt toch ook?! Wij 
zullen u graag begroeten op zaterdag 22 
januari 2011.

Parochiebestuur en 
Werkgroep Vrijwilligersbeleid 
Parochie H. Willibrordus Hulst 

Nelly Janssen – de Kooning 
(coördinator vrijwilligersbeleid)

VacaTURes

In deze Kerkkoerier is geattendeerd op de 
feestavond voor vrijwilligers in de parochie 
van de H. Willibrordus. De parochie mag 
zich dan ook gelukkig prijzen met zoveel 
vrijwilligers op velerlei terreinen binnen 
en buiten de muren van het kerkgebouw. 
Maar ondanks die vele vrijwilligers is er 
toch regelmatig aanvulling van menskracht 
nodig. Jongeren en al wat oudere jongeren 
of jongere ouderen, als u, in deze tijden van 
druk, druk, druk … toch nog mogelijkheden 
ziet om u in te zetten voor de parochie 
dan horen wij dat graag van u. Er zijn 
talloze mogelijkheden om een steentje bij te 
dragen, te denken valt aan aansluiting bij de 
misdienaars, het kinderkoor, het dames- of 
herenkoor, de cantores, het parochiebestuur 
en werkgroepen op velerlei terreinen, enz. 
enz. Meld u aan! Soms betreft deze oproep 
aanvulling of versterking van een groep, 
soms ook gaat het om meer individuele 
functies.  

Jong, oud, man, vrouw, uw inzet is welkom, 
meld u aan, via: het parochiesecretariaat, of de 
betreffende groep waar uw belangstelling naar 
uitgaat, of de coördinator vrijwilligersbeleid:

Nelly Janssen – de Kooning 
W. Barentszlaan 8, 4562 AG Hulst 
(tel. 0114-720350)
janssen.kooning@zeelandnet.nl

afscheId Mw. schIlleMans-MoRRes

PaRochIeaVond VooR VRIJwIllIgeRs 
hUlsT 22 JanUaRI 2011
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ehc VIeRIng

De EHC. viering te Hulst zal 
dit jaar plaatsvinden op 29 mei 
2011. Via de basisscholen zijn de 
inschrijfformulieren aan de kinderen in 
groep 4 inmiddels verspreid. Wenst u 
alsnog uw kind in te schrijven, dan 
kan dit tot door het inschrijfformulier 
bij het parochiesecretariaat z.s.m. 
in te leveren. U kunt daar ook een 
blanco inschrijfformulier ophalen. Op 
dit inschrijfformulier staat tevens een 
contactpersoon vermeld voor eventuele 
vragen.

Werkgroep EHC Hulst 

Voor velen is de periode vóór Kerstmis een 
heel drukke tijd. Het jaar moet afgesloten 
worden, het eerste deel van het schooljaar 
loopt ten einde, er moet nog van alles 
geregeld worden om op feestelijke wijze de 
kerst- en nieuwjaarsdagen te kunnen vieren 
of er moet ingepakt worden voor de reis naar 
de wintersport enz. enz. Een tijd van hollen, 
jachten en jagen….

Hebben we nog wel tijd om bij Kerstmis stil 
te staan of wordt het kerstgevoel helemaal 
weggedrukt door de commercie ?

En dan is daar de Kerstzangavond……
mensen gaan al vroeg door koude, door 
regen of sneeuw naar de basiliek, want daar 
wordt het gevoel van Kerstmis opgewekt 
door het luisteren naar mooie teksten, 
instrumentale muziek, prachtige koorzang, 
maar vooral door het samen zingen van de 
aloude kerstliederen.

Voor menigeen is de Kerstzangavond pas 
het echte begin van de Kerstperiode. Dit in 
Hulst niet meer weg te denken evenement 
trekt kinderen, jongeren en wat oudere 
mensen, omdat het zo’n warm gevoel van 
herkenning geeft. 

Dit jaar werken mee:  het kinderkoor De 
Walnoten o.l.v. Sandra den Exter, het 
Dameskoor van de Basiliek o.l.v. Marina 
Stockman, een instrumentaal ensemble uit 
de Koninklijke Stedelijke Harmonie, organist 
Marcel Mangnus en de Koorstichting 
Cantorij der Basiliek o.l.v. Anton de Kort, 
die tevens de samenzang zal leiden.

De Kerstzangavond vindt traditiegetrouw 
plaats op de zondagavond vóór Kerstmis 
(19 december), aanvang 19 uur. De toegang 
is geheel gratis; wel wordt er een bijdrage 
gevraagd voor een nog nader te kiezen goed 
doel.

Ieder – ongeacht traditie, cultuur of geloof – 
is van harte welkom!

A. de Kort

UITVoeRIng 
KaMeRKooR hUlsT

Op woensdag 22 december aanstaande 
geeft het Kamerkoor Hulst een kerst-
concert in de basiliek. Uitgevoerd worden 
internationale bekende kerstliederen.
Dirigent Jo Ivens
Orgel Marcel Mangnus
Aanvang 20.00 uur
Entree e5 (kinderen tot 12 jaar gratis) 

KeRsTzangaVond 2010

De redactie van de Kerkkoerier vroeg begin 
november copy aan te leveren voor het 
Kerstnummer van de kerkkoerier. Een mooie 
gelegenheid om een overzicht te maken van 
wat onze vrijwilligers afgelopen maanden 
allemaal voor elkaar gebracht hebben in de 
parochie en de basiliek van de H.Willibrordus, 
de mooiste kerk van Nederland. Het gevaar 
bestaat dat een aantal evenementen vergeten 
worden, maar niet geschoten is altijd mis. 
Behalve de wekelijkse vieringen en de 
bijzondere vieringen (vormsel, communie, 
doopsel, rouw en trouw enz.) hebben onze 
vrijwilligers, ook dit jaar weer, bijzondere veel 
tijd en energie gestoken in de voorbereiding 
en uitvoering van activiteiten.

Januari: Het jaar 2010 begon met de jaarlijkse 
actie kerkbalans en de vrijwilligersavond in 
de Lieve. Ruim 100 vrijwilligers genoten van 
deze AHOY-avond, die in scene was gezet 
door de werkgroep vrijwilligersbeleid. De 
Willibrorduskoek werd geïntroduceerd als 
beloning voor het vrijwilligerswerk van het 
afgelopen jaar.

Februari: De viering in de basiliek in het 
carnavalsweekend werd opgeluisterd door 
AHC De Vossen met het motto: e je ‘t al 
góre.
Maart: Burgemeester Jan-Frans Mulder 
sprak in de kapel van de Blaauwe Hoeve 
onze koster Mevrouw Margriet Hermans toe 
met de woorden: “Het heeft Hare Majesteit 

de Koningin behaagd u vanwege uw vele 
verdiensten te benoemen tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau”.

1 april 1960 - 1 april 2010: Mevrouw 
Annie Meijs, 50 jaar vrijwilliger, werd op 
de pastorie in de bloemen gezet en alle lof 
toegezwaaid. Een aanvang werd gemaakt met 
gezellige koffieontmoetingen op de pastorie 
(open huis).

Mei: Tijdens de plechtige Eucharistieviering 
van Hemelvaart werd Jaap Klok benoemd tot 
Ridder in de Orde van Sint Silvester. In een 
feestelijke bijeenkomst in de basiliek werden 
12 nieuwe informatiepanelen gepresenteerd 
en de nieuwe tentoonstelling (mei-november) 
in de Librije werd geopend.

Juni: Zowel op de pastorie als in de basiliek 
werd Tersy Maes dank gezegd voor haar 
vele werk als secretaris en beloond met een 
prachtig icoon.

Juli: Het parochiële vrijwilligersbeleid werd 
gepresenteerd in De Lieve.

Augustus: Deze maand werd door de meesten 
van ons benut om vakantie te vieren. Vele 
toeristen hebben in deze vakantiemaand onze 
basiliek bezocht en werden rondgeleid.

September: Gedurende het weekend van 
de Open Monumenten Dagen werd de 

basiliek bezocht door ca. 1000 parochianen 
en toeristen en zij genoten van: De Smaak 
van de 19de eeuw.

Oktober: 1935-2010, 75 jaar basi-
liek werd bekroond met een Pontificale 
Eucharistieviering. Eind oktober werd het 
veertigjarig jubileum van het dameskoor 
gevierd.

November: Feestelijk werd afscheid 
genomen van Mevrouw Schillemans-Morres 
op de pastorie. Tenslotte -last but not 
least- de organisatie van de academische 
zitting van de Oudheidkundige Kring 
“De Vier Ambachten” en de Pontificale 
Eucharistieviering ter nagedachtenis van het 
500ste geboortejaar van Cornelius Jansenius, 
de Hulstenaar Corneel Jansen, die de eerste 
bisschop van Gent werd.

Deze genoemde festiviteiten waren alleen 
maar mogelijk door uw inzet en uw 
toewijding, hartelijk dank hiervoor!
Op het moment dat ik dit overzicht schrijf 
nadert:

December: De sinterklaastijd, Kerstmis 
en de jaarwisseling. Mijn wens aan alle 
vrijwilligersgroepen voor het volgend jaar 
luidt: OVERZIET EN GENIET, ook in 
2011

Jan Rubbens, Vice-voorzitter

2010 In VogelVlUchT
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Kort stukje geschiedenis
Het dameskoor van de Basiliek is opgericht 
op 22 oktober, 1970. 
De oprichter van het koor en de eerste 
dirigent was pastor Jo v.d. Heyden. Organist 
in die tijd was dhr. Levien Ivens, vader van 
dhr Jo Ivens. Daarna werd het koor geleid 
door mw. De Gier en pater Hulshof. In 
1978 werd dhr. Johan Vernimmen dirigent 
van het koor en heeft dit 25 jaar gedaan. 
In 2003 heeft Marina Stockman het stokje 
van dhr. Vernimmen overgenomen. Dhr. 
Jo Ivens is steeds onze organist geweest en 
sinds augustus 2010 is Marcel Mangnus 
onze organist.

Jublileum van 40 jaar
Vandaar dat 2010 een bijzonder jaar is voor 
het dameskoor. Wij mochten in het laatste 
weekend van oktober ons 40-jarig jubileum 
vieren:

Op vrijdag 29 oktober werd in de Basiliek 
te Hulst een speciale Maria zangavond 
gehouden.
Het was een avond waarin Maria-liederen 
centraal stonden.  Er was ruimte voor 
samenzang, afgewisseld met koorzang 
door het Dameskoor van de Basiliek. De 
orgelbegeleiding werd verzorgd door Marcel 
Mangnus.
Tussen de gezangen in was er ruimte voor 
woorden en gedachten over Maria. Pater 
Reurs ging ons hierin voor.
Er was voor deze avond buitengewoon 
veel belangstelling. We mochten ruim 200 
mensen verwelkomen. De sfeer was prima; 

er werd goed meegezongen. De reacties 
hebben ons allen goed gedaan!

Op zondag 31 oktober was er een feestelijke 
jubileumviering, met als thema: 40 jaar 
samenzang in harmonie, waarin pater Reurs 
voorging. De liturgie werd ondersteund door 
zowel samenzang als koorzang door het 
Dameskoor o.l.v. Marina Stockman. Marcel 
Mangnus verzorgde de orgelbegeleiding. De 
viering was sfeervol en ook hier was veel 
belangstelling.
Een hoogtepunt voor het dameskoor was de 
uitvoering van de Missa Porta Caeli van Jan 
Mul. (De poort naar de hemel).
In de viering kwam naar voren dat het 
dameskoor niet alleen een parochiekoor 
is dat zingt in de vieringen. Het koor is 
ook een sociale groep mensen, die met 
elkaar begaan zijn: er zijn voor elkaar op 
momenten als het nodig is.

Het koor repeteert op woensdagavond van 
19.30 uur tot 21.00 uur. 
De repetities zijn in de basiliek. In de 
wintermaanden verhuizen we naar de Lieve. 
Het koor verzorgt ongeveer twee keer per 
maand de zang in de weekend vieringen. 
Daarnaast wordt het koor ook gevraagd bij 
rouw- en trouwdiensten. 
Het koor kan altijd nieuwe leden gebruiken. 
Als je interesse hebt, neem dan gerust contact 
op. 

Marina Stockman, dirigent dameskoor 
(telefoon: 0114- 311458)

In MeMoRIaM
 

Na een periode van afnemende gezondheid 

overleed de heer Willy de Cuyper, op 

80-jarige leeftijd, op 30 September 2010 

in ziekenhuis “ZorgSaam” te Terneuzen.  

De uitvaartdienst ter herinnering aan zijn 

leven, vond plaats op 5 oktober 2010 

in de kapel van de “Blaauwe Hoeve” 

te Hulst, aansluitend gevolgd door een 

crematieplechtigheid in het crematorium 

te Terneuzen. Ons medeleven gaat 

allereerst uit naar zijn vrouw, kinderen, 

kleinkinderen en alle verdere familie en 

vrienden van de heer De Cuyper. Wij 

wensen hen allen heel veel sterkte met 

het verlies van deze speciaal voor hen zo 

bijzondere en dierbare mens.  

Ook de geloofsgemeenschap van de 

parochie van de H. Willibrordus te Hulst, 

heeft met het overlijden van de heer De 

Cuyper een betrokken en gewaardeerde 

parochiaan verloren. De heer Willy 

de Cuyper heeft zich als vrijwilliger 

gedurende vele jaren ingezet voor de 

plaatselijke geloofsgemeenschap. Trouw, 

toegewijd en positief kritisch heeft de 

heer De Cuyper, o.a. heel veel jaren 

enthousiast zijn medewerking verleend 

aan de Aktie Kerkbalans. In de loop 

van 2010 gaf de heer De Cuyper aan 

zijn vrijwilligerswerkzaamheden om 

gezondheidsredenen te willen beëindigen. 

Als dank voor zijn jarenlange inzet werden 

plannen gemaakt voor een gezellige 

bijeenkomst ten afscheid. Helaas, zijn 

-voor ons toch nog onverwachte dood- 

maakte aan deze plannen een abrupt 

einde.  Postuum betuigen wij dank 

en hulde voor wijlen de heer Willy de 

Cuyper; een betrokken en enthousiaste 

parochiaan en vrijwilliger. Wij zijn hem 

heel veel dank verschuldigd. Moge hij 

rusten in vrede.  

Parochiebestuur, de stuurgroep 

Aktie Kerkbalans en de werkgroep 

vrijwilligersbeleid, van de parochie van 

de H. Willibrordus te Hulst

N.J.D.K.

40 JaaR daMesKooR Van de BasIlIeK  
een TeRUgBlIK
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MIdden In de wInTeRnachT
Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien de bomen, 
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister 
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen 
Christus is geboren!

weIhnachTsoRaToRIUM  
J.s.Bach 

Barokensemble collegium ad MosaM o.l.v. huub ehlen

Uitgevoerd worden de cantates 1,2,5,6 
De meest feestelijke delen met trompetten.

Op zaterdag 18 december om 20.15 in de basiliek te Hulst
Voor meer info: www.admosam.nl 

gezInsVIeRIng 
wIllIBRoRdUsBasIlIeK hUlsT

Beste jongens en meisjes.

Het nieuwe jaar komt er 
alweer aan. 2011, 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 eerste 
jaar naar de basisschool, krijg 
je misschien een broertje of 
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 wordt je 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 een grote verassing.

Wij hebben voor 2011 wel een paar data die op de nieuwe kalander 
geschreven kunnen worden, dit zijn namelijk de data van de 
gezinsvieringen, die allemaal beginnen om 10.30 uur. Op zondag 20 
februari willen we graag samen met jullie de eerste gezinsmis van dit 
jaar vieren. De tweede viering is op 27 maart in 2011. 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.

Op donderdag 24 december is het Kerstmis. Een prachtig feest omdat 
Jezus is geboren. Natuurlijk willen we dat samen met jullie en jullie 
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes vieren in de 
gezinsmis op kerstavond om 19.00 uur. Er zullen ook weer vele liedjes 
gezongen worden door kinderkoor ‘’’de walnoten’’ waarbij je heerlijk 
mag meezingen.

Tot ziens op 24 december.

Werkgroep Gezinsvieringen Hulst



Jong en oud geven samen kleur aan 150 jaar parochie 
in de H. Gerulphus kerk te Stoppeldijk

Foto’s: Ronnie Haerens


