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e-mail: joop.reurs@zeelandnet.nl
bijz.aandachtsveld: liturgie, vormsel (deels) 
en volwassencatechese

Ralf Grossert, pastoraal werker
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TEn GElEIDE

De zomer staat weer voor de deur. Zon, licht, vakantie. Je kunt het zo gek niet noemen, maar 
in de zomer ziet alles er veel vrolijker uit.

We zijn ook wat vriendelijker naar elkaar toe is wel eens de indruk. Waarom is dat toch? 
Elk seizoen heeft zo zijn voordelen. De lente, als alles weer groen wordt. De herfst met zijn 

prachtige kleuren in de natuur en vaak ook nog mooi weer. 
En de winter met zijn huiselijke gezelligheid. Een extra 
lichtje, wat kaarsjes, een spelletje. 
Laat ons niet zo in seizoenen denken, maar gewoon het hele 
jaar door onze “zonzijde” laten zien. Een vriendelijk woord 
naar elkaar. Een beetje extra aandacht voor degene die het 
nodig heeft. Dan is het ‘t hele jaar zomer voor iedereen. Zon, 
licht en vrij zijn.

De redactie wenst u allen een fijne zomer en een zonnige 
vakantie.

Als u deze uitgave van de kerkkoerier in 
handen houdt staat de zomervakantie voor de 
deur. Heeft u al vakantieplannen? Een zomer 
in het zuiden? Of een mooie cruise door de 
fjorden van Skandinavië? Misschien heel ver 
weg? Naar Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld.

Op reis gaan...
Heel ons land doet dat, ja heel Europa is in 
de maanden juli/augustus onderweg. Een 
ware volksverhuizing vindt plaats. Het zit 
blijkbaar in ons mensen, dat onderweg-zijn.
Steeds op zoek naar nieuwe indrukken, 
ontmoetingen met mensen en onbekende 
culturen. Genieten van het mooie weer, 
ander eten en drinken. En gewoon vrij zijn, 
niets moeten. Heerlijk!

Maar dit ‘niets moeten’, houdt dat ook in 
dat je de hele tijd niets doet (en alleen maar 
ligt te bakken in de zon)? Vrije tijd kan ook 
een uitnodiging zijn eens na te gaan wat je 
zo allemaal bezig houdt. Wat doe ik? En hoe 
doe ik de dingen die ik doe?
Met deze twee kleine vragen begint een 
hele reis, een ‘wereldreis’ zou ik willen 
zeggen. Het is de reis naar binnen, naar je 
hart... Heel individueel, maar geen geheel 
verzorgde reis...
Het een en ander moet je zelf uitzoeken. 
Maar er zijn prachtige reisgidsen over dit 
land van je hart. Zij vertellen over plaatsen 
waar je zeker naar toe moet en stippelen 
ook een route uit. Maar lopen moet je zelf 
of zelf vervoer regelen. Je mag uiteraard ook 
reisgenoten kiezen.

Een boeiende routebeschrijving vond ik 
in het boekje ‘De reis van je hoofd naar 

je hart’ van Leo Fijen. Aan de hand van 
‘Tien leefregels voor het bestaan van alledag’ 
probeert hij de weg te wijzen door een land 
van ervaringen en ontdekkingen:

1. Je moet thuis zijn op de plaats waar je 
woont.

2. Je moet één keer per week in de aarde 
werken of de aarde voelen.

3. Je moet je verzoenen met de aarde.
4. Je moet durven wachten en verlangen.
5. Je moet je voegen naar het ritme van 

de aarde.
6. Je moet het risico nemen om jezelf in de 

modder tegen te komen.
7. Je moet je aardsheid niet wegduwen.
8. Je bent fundamenteel uniek en alleen.
9. Je moet afstand nemen om te kunnen 

leven met het kwaad in jezelf.
10. Je moet stil worden.

Klinkt allemaal heel erg spannend en 
uitdagend... Net alsof je thuis koffers aan het 
pakken bent en nog even op internet checkt 
wanneer het vliegtuig vertrekt.

Voor de reis naar je hart heb je je koffers niet 
nodig. Je bent niet gebonden aan ruimte en 
tijd. Ook hoef je niet te boeken. En als je 
je tickets of je paspoort vergeten bent is dat 
niet erg. De stilte neemt je bij de hand en 
nodigt je uit een nieuw land te verkennen.

Zin gekregen om op reis te gaan? Dan zou 
ik zeggen: geniet van de zomer, de tijd, de 
ontmoetingen en van alles wat op je pad 
komt.

Ralf Grossert p.w.

op REIS Gaan

VAN DE PASTORES
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Via de Kerkkoerier is in het najaar van 
2011 een prijsvraag uitgeschreven om 
te komen tot de nieuwe naam van onze 
fusieparochie. Uit de inzendingen zijn de 
meest genoemde namen geselecteerd, waarna 
door de Fusiecommissie uit die voorstellen 
door stemming de winnaar is gekozen. Dat 
is geworden: H. Maria Sterre der Zee. Uit de 
inzenders van die naam is Margriet Hermans 
gekozen als winnaar, omdat haar motivering 

van die naam de Fusiecommissie het meest 
aansprak. Als prijs had de commissie 
een beeldje van Maria Sterre der Zee in 
gedachten. Echter, het uitzoeken van een 
geschikt beeldje en de levertijd kostte wat 
meer tijd dan eerst gedacht. 

Vandaar dat bij de inwijding van de nieuwe 
Parochie op 21 januari j.l. aan Margriet geen 
beeldje, maar een mooie en grote foto van 

Maria werd overhandigd. Inmiddels is het 
beeldje gearriveerd en kon op 10 maart j.l. 
onze schuld aan Margriet worden ingelost. 
Margriet, nogmaals gefeliciteerd. We zijn er 
van overtuigd dat dit beeldje een prominente 
plaats in je huis zal vinden! Moge de maagd 
Maria ook voor jou de leidraad blijven 
vormen.

C.J. Bosman, vice-voorzitter

UITREIKInG BEElDJE H. MaRIa STERRE DER ZEE  
aan MaRGRIET HERManS

VacaTURE 
pEnnInGMEESTER

Binnen het bestuur van de parochie H. 
Maria Sterre der Zee is een vacature 
voor een penningmeester ontstaan. Karel 
Hamelinck, penningmeester in ruste 
van het IPV Oost Zeeuws-Vlaanderen, 
heeft nog 4 maanden ad interim het 
penningmeesterschap uitgeoefend, maar 
heeft deze taak nu neergelegd. We zijn 
hem heel dankbaar voor al het werk 
in de IPV en de hulp die hij geboden 
heeft bij de ingewikkelde overgang naar 
de nieuwe parochiestructuur. Karel, van 
harte bedankt!

Het bestuur is op zoek naar iemand die 
de penningmeester-vacature wil invullen. 
De functie omvat verantwoordelijkheid 
voor het financiële beleid van de parochie 
en voor het verzorgen van de regelmatige 
bancaire transacties. Tot op heden hebben 
wij niemand bereid en in staat gevonden 
deze rol op zich te nemen.
Als bestuur hebben we de afweging 
gemaakt of deze rol niet te splitsen is 
om zodoende de bovengenoemde 
verantwoordelijkheden in een duo-rol 
over twee personen te verdelen. Voor 
de beleidsmatige taak denken we aan 
iemand met een financiële achtergrond 
met bedrijfsmatige, bestuurlijke en/of 
accounting ervaring. Voor de bancaire 
transacties zien we uit naar iemand die 
betrouwbaar en nauwkeurig werkt en 
affiniteit heeft met boekhoudkundige en 
financiële zaken. Tevens wordt van beide 
vrijwilligers enige betrokkenheid bij het 
“kerkenwerk” verwacht.
Mocht een van de rollen u aanspreken, 
aarzel dan niet contact op te nemen 
met Jaap Klok (tel. 0114-310845) of 
Stan Bosman (tel. 0114-312754). U kunt 
uw interesse ook laten blijken door te 
mailen naar parochie@rk-kerk-ozvl.nl. 
Dan wordt er contact met u opgenomen.

Bestuur H. Maria Sterre der Zee

TaIZé-aVonDGEBED En  
oEcUMEnIScHE lEERHUIS

Voor de zesde keer zal er nu op do. 21 juni 
a.s. een avondgebed worden gehouden. Het 
wordt weer een ‘Viering in de stijl van Taizé’, 
geïnspireerd door de oecumenische broeder-
gemeenschap in Frankrijk. 
Dit Avondgebed valt een kleine maand na 
Pinksteren en zal daardoor gekleurd worden 
door het (gezongen) gebed om de Geest.

Nadat in de vorige bijeenkomst de nieuwe 
kruisicoon kon worden geplaatst, zal nu 
een wat kleinere vriendschapsicoon (voor-
stellende Christus en broeder Menas) te zien 
zijn (zie de opgenomen illustratie). 
 
Er is weer een informatietafel over Taizé 
met enkele nieuwe publicaties over het 
gedachtegoed van Taizé en de eerder 

uitgekomen jaarbrief van Taizé is beschikbaar.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar met 
een kopje koffie of thee te ontmoeten.

Het avondgebed vangt aan om 19.30 uur 
in de RK. Kerk te Hengstdijk. Er is een 
volledige orde van dienst beschikbaar. 

Het oecumenisch overlegorgaan treft 
voorbereidingen om in het komend seizoen 
een viertal oecumenische leerhuisavonden 
te organiseren rond het thema spiritualiteit 
(geestelijk leven). Naast inhoudelijke 
kennismaking met dit thema is er ook alle 
ruimte voor een persoonlijke bespreking en 
het delen van ervaringen. 

U kunt alvast de volgende twee data voor 
het najaar noteren: dinsdag 2 oktober en 
dinsdag 13 november, locatie het Poorthuis 
(Cloosterstraat 10 te Kloosterzande).
De avonden beginnen om acht uur (vanaf 
kwart voor acht is er een kopje koffie) en 
worden besloten met een kort avondgebed. 

Voor de verdere programmering zullen er na 
de zomer folders beschikbaar komen. 
Opgave vooraf is gewenst en kan men 
doen door een email te sturen naar: ralf. 
grossert@zeelandnet.nl of ds@pjoverduin 
protgemeente.com

Nadere informatie over dit initiatief bij: 

Ralf Grossert p.w. (tel. 31 32 99)
ds. Pieter Overduin (tel. 68 15 52)

Namens Hare Majesteit de Koningin heeft 
Burgemeester J.F. Mulder op 27 april j.l. de 
versierselen, behorende bij de toegekende 

Koninklijke onderscheiding, uitgereikt aan 
diverse personen uit onze parochie. Namens 
de redactie allen van harte gefeliciteerd.

‘lInTJESREGEn’ 2012
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De stuurgroep en het team Rouwzorg Regio 
0114 zijn dankbaar dat sinds februari, 
Katrien Van de Wiele, als pastor, deel 
uitmaakt van het rouwzorgteam. 

Ook dit najaar begeleidt het rouwzorgteam 
weer rouwgroepen. In de groep komen 
rouwenden 8 weken samen om naar elkaars 
verhaal te luisteren en om inzicht te krijgen 
in wat verlies en rouw met je doen.
De gespreksgroep staat open voor iedereen, 
ongeacht geloofsovertuiging en bestaat uit 
max. 10 personen zodat er vertrouwen kan 
groeien. Daarom is het ook nodig om alle 8 
bijeenkomsten te volgen. Deelname is gratis.

De eerste rouwgroep start op 8 dinsdag-
avonden van 19.30 uur tot ongeveer 22 uur 

en start op dinsdagavond 6 november. 
De data zijn : 6 – 13 – 20 – 27 november, 4 
– 11 december 2012 , 8 en 15 januari 2013.
De tweede rouwgroep is op 8 donderdag-
namiddagen van 14 uur tot ongeveer 16 uur 
en start op donderdag 8 november.
De data zijn : 8 – 15 – 22 – 29 november, 6 
– 13 december 2012, 10 – 17 januari 2013.

Indien er voldoende vraag is, start een 
aparte groep voor ouders, die een kind 
verloren hebben op 8 dinsdagavonden 
vanaf 5 februari 2013. Kan er geen aparte 
groep gevormd worden, dan kunnen ouders 
aansluiten bij de avond- of namiddaggroep.

Alle bijeenkomsten gaan door in de pastorie 
Steenstraat 22 te Hulst.

Die eerste stap zetten is niet gemakkelijk 
maar je verdriet delen helpt écht. Als jij 
dit ook wilt, neem dan contact op vóór 6 
oktober met het rouwzorgteam:

 - Fien Martinet - ervaringsdeskundige/
verantwoordelijke Koewacht - 
0114/364050 - l.martinet@kpnplanet.nl

 - Maggie Sandkuyl - maatschappelijk 
werkster/regioverantwoordelijke - 
0114/315149 - msandkuijl@zeelandnet.nl

 - Katrien Van de Wiele - pastoraal werkster 
in de regio / rouwzorg - 0115/454088 - 
kvdwiele@zeelandnet.nl 

Meer informatie kunt u vinden op de website 
www.rk-kerk-ozvl.nl onder rouwzorg.

RoUWZoRG REGIo 0114

EVEn VooRSTEllEn
Bij deze wil ik mij even voorstellen. Ik ben Charlotte van 
Waes-van den Bergen, getrouwd met Ronnie en samen 
hebben we vier kinderen. Ik zit nu zo’n half jaar in de redactie 
van de Kerkkoerier. Toen werd gevraagd of ik misschien 
interesse had om een keer te kijken en te luisteren naar het 
samenstellen van de Koerier moest ik niet lang nadenken. 
Ik was nieuwsgierig hoe het er achter de schermen aan toe 
ging en kwam dan ook graag een kijkje nemen. Dit beviel 
mij goed en vandaar dat ik nu deel uitmaak van de redactie. 
Het is echter nog veel en veel te kort om alle ins & outs te 
kennen. Dat heeft meer tijd nodig maar die wordt mij van 
harte gegund door de overige redactieleden.
Het fijne aan de Kerkkoerier vind ik het veelzijdige 
karakter van het blad. Het brengt zowel het informatieve 
als het religieuze aspect samen. Er is in het blad plaats 
voor praktische zaken maar ook voor geloofsbeleving, 
bezinning en leuke en mooie verhalen uit de eigen regio en 
bijvoorbeeld aankondiging van concerten.
Ik hoop daarom in de 
toekomst mijn steentje 
op een positieve manier 
te kunnen bijdragen aan 
dit veelzijdige blad en 
hoop dat het nog lang 
gewaardeerd zal worden 
door veel mensen.
Charlotte v.Waes-
vd Bergen

MIJn BRoER WIlly BURM
Willy is het vierde kind van negen kinderen. We hadden 5 jongens en 4 
meisjes en steeds om en om. 
Twee jaar geleden is onze oudste broer Frank in Canada overleden. We 
woonden op de Grote Markt in Hulst. In de Grote Bagijnestraat woonde 
de familie van Waesberghe. Zij hadden 8 jongens en 2 meisjes en 6 
jongens zijn priester geworden. Vijf van hen zijn witte pater geworden, 
tegenwoordig heten ze missionarissen van Afrika: Ward, Ruud, Carl, Jo en 
Frits. Sjef is priester van het bisdom Breda geworden. En daardoor is Willy 
vermoedelijk geïnspireerd om ook naar het klein seminarie van de Witte 
Paters te gaan. Hij heeft ook 4 jaar theologie gestudeerd in Engeland.

Na zijn wijding in 1962 werd hij benoemd voor Opper-Volta, dat later 
Burkina Faso geworden is.
Zowel Willy en wij als familie hadden nog nooit van dat land gehoord. 
In het begin had hij het nogal moeilijk om aan dat warme klimaat te 
wennen. Hij werd dicht bij de hoofdstad geplaatst, zodat hij bij ziekte snel 
naar het ziekenhuis gebracht kon worden. De meeste broers en zussen zijn 
verschillende malen bij hem op bezoek geweest. Dat was een hele belevenis. 
Naast het pastorale werk heeft Willy ook veel gebouwd, m.n. scholen, 
lagere en middelbare scholen, internaten voor jongens en meisjes, kerken, 
kapellen, zelfs een klein ziekenhuisje, woningen voor katechisten en 
leerkrachten. Ook heeft hij waterputten geslagen en heel veel bomen 
geplant. 

Wij zijn trots op onze broer, die zich helemaal wegcijfert voor anderen. En 
we hopen dat hij een mooi 50 jarig priesterfeest heeft op zondag 1 juli 2012 
in de St.Willibrordusbasiliek te Hulst.
Fons Burm

RoUWZoRG REGIo 0114  
HEET WElKoM aan...

Wij zijn als stuurgroep en rouwzorgteam heel dankbaar dat Luc Brems 
Cis Dieks wil opvolgen 
als contactpersoon voor 
parochiekern Hulst 
en dat Katrien Van de 
Wiele de uitdaging heeft 
aangenomen om deel 
uit te maken van ons 
rouwzorgteam. 

Rouwzorg Regio 0114 nodigt u uit op de 
lezing op 2 oktober 

“alTIJD IS ER DIE DRaaD MET JoU” 
VERWEVEn In MIJn lEVEn… 
VERBonDEn VooR alTIJD… 

door Marinus Van den Berg om 20 uur te Kloosterzande in het 
WZC Curamus Antonius Pastoor Versterplein 1. Marinus Van 
den Berg is rouwdeskundige en een boeiend schrijver en spreker.
Inschrijven is nodig en kan bij het rouwzorgteam schriftelijk, 
telefonisch of per mail vóór 18 september bij het rouwzorgteam 
(zie bovenaan deze pagina):
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Zomer 2010. Ik verblijf tien dagen in het 
huis van mijn broer en schoonzus, nog geen 
twee kilometer bij mij vandaan. En geniet 
intens van een inspirerend boek, de stilte die 
spreekt en de natuur die me elke keer weer 
meeneemt naar mezelf. 
Geitjes liggen me vanaf een boomstronk 
aan te kijken en dan ineens duwen ze elkaar 
eraf. Kippen lopen in de boomgaard rond, 
een haan tilt zijn pootjes bij iedere stap 
zo parmantig op dat hij zich bewust lijkt 
van zijn rol. En een duif strijkt elke dag 
opnieuw op een lantaarnpaal neer. Dat is 
niet verrassend en toch weer wel: hij brengt 
me elke dag een ritme van overzicht, uitzicht 
en inzicht.

Thuisgekomen, lijkt het net alsof ik in het 
buitenland ben geweest. Even geen mail, 
geen telefoon, geen deurbel, het heeft me zo 
goed gedaan. En als ik aan de speelse geitjes 
denk, schiet ik opnieuw in de lach.

Dan flits ik de tv aan. Teletekst bericht dat 

het vakantiegevoel van mensen al na één 
werkdag weer weg is. Ik denk: het is toch 
wat en nu maar hopen dat de werkstress al 
na één vakantiedag weg was. Maar of dat 
gezien alle verhalen van mijn kennissen ook 
realistisch is?
Zij vertellen me maar al te vaak dat ze geen 
vakantiegevoel hebben gehad. Dat ze niet 
alleen in het zwembad, maar eigenlijk het 
hele jaar door watertrappelden, hun hoofd 
boven water probeerden te houden. Ze 
kwamen niet aan leven toe en dus niet aan 
vakantie vieren.
Altijd maar opgejut worden door mensen 
die hoge eisen aan je stellen, door ouders 
op het schoolplein voor wie je alsmaar meer 
lijkt te moeten scoren, door je collega’s voor 
wie je niet onder wilt doen, door je kinderen 
die er leuk uit moeten zien en jij natuurlijk 
ook. Altijd maar opgejut worden door jezelf 
brengt je nergens.

Als Dirk, een vriend, en ik even later met 
elkaar in gesprek raken, vraagt hij aan mij: 

‘Hoe doe jij dat toch, en dat nog geen twee 
kilometer van huis?’
‘Het gaat niet om de afstand die je aflegt, 
maar om de afstand die je neemt. Niet alleen 
in de vakantie, maar het hele jaar door.’

Dirk kijkt me aan en vraagt: ‘Kun je voor mij 
ook niet zo’n duif regelen?’
‘Helaas niet. Die moet je dagelijks in jezelf 
vinden, daar zit de vrede en dan kun je als je 
op reis gaat nog voordat je vertrekt, loslaten. 
Dan wordt vakantie echt vakantie.’
Dirk knikt en zegt: ‘Ik geloof dat ik het 
begrijp. Maar of het me ook lukt?’
Ik zeg: ‘Ja natuurlijk. Vakantie vieren is een 
vak, maar wel een mooi en in de praktijk te 
leren vak!’

Laten we na een druk werkjaar in de nieuwe 
parochie allen proberen inspiratie op te doen 
voor het komende werkjaar.

Bestuur parochie H. Maria Sterre der Zee
rh

VaKanTIE VIEREn IS EEn VaK

‘Het gaat niet om de afstand die je aflegt, maar om de afstand die je neemt’

‘Toen het heelal uit de Oneindigheid tervoorschijn 
was gekomen, bevonden de mensen zich nog in 
een staat van oneindige scheppingskracht, dicht 
bij God. Maar God wilde dat de mens zich tot 
een zelfstandig schepsel zou ontwikkelen en 
creëerde daarom de aarde als woonplaats voor 
de mensen.

‘Maar hoe voorkomen we dat de mensen steeds 
terugkomen naar de hemel?’ vroeg de aartsengel 
Gabriël zich af. ‘Want ze moeten nu wel blijven 
waar ze zijn om zich verder te ontwikkelen.’
God en de andere aartsengelen knikten en 
begonnen te bedenken wat ze konden doen om 
de mens op de aarde te houden.
De engel Michaël zei: ‘We moeten de hemel 
afsluiten.’
‘Maar waar laten we dan de sleutel?’ vroeg 
Gabriël.
Michaël antwoordde: ‘We moeten de sleutel 
ergens verstoppen waar de mensen hem niet 
kunnen vinden.’
‘We zouden de sleutel op de bodem van de 
diepste oceaan kunnen leggen,’ stelde de engel 
Rafaël voor.

Maar God zei: ‘Ik ken de mensen, daar zullen ze 
hem zeker vinden.’
‘Dan verstoppen we de sleutel onder de sneeuw 
op de top van de hoogste berg,’ zei de engel Uriël.
Maar God zei weer: ‘Daar zullen ze hem zeker 
vinden.’

‘En in de verste uithoek van het heelal?’ vroeg de 
engel Ezechiël.
God antwoordde: ‘Ook daar zullen zij hem 
vinden.’
Toen nam Gabriël weer het woord: ‘Ik weet wat 
we moeten doen. We verstoppen de sleutel in het 
hart van de mens!’
En toen zei God: ‘Ja, laten we dat doen. De 
mensen vinden de sleutel eerder op de bodem 
van de diepste oceaan, of op de top van de 
hoogste berg, of in de verste uithoek van het 
heelal dan in hun eigen hart.
Maar als ze hem in hun eigen hart vinden, dan 
zullen ze hem ook mogen gebruiken.’ (Uit: Erich 
Kaniok, Sleutels tot het hart, Asoka) 

Beste mensen,
ook na de zomer gaan we door met onze 
zoektocht naar de sleutel uit het verhaal. In 
de stilte en tijdens de loopmeditatie gaan we 
luisteren naar de stem van ons hart. 
De volgende data staan gepland:
13 september, 11 oktober, 15 november en 13 
december.
Plaats: parochiezaal Clinge
Tijd: 19.30 tot ongeveer 21.00 uur
Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? 
Graag een mailtje naar 
ralf.grossert@zeelandnet.nl

Met vriendelijke groet,
Ralf Grossert p.w.

Stilte - Aandacht - Meditatie 

DE SlEUTEl
EVEn 

VooRSTEllEn

Ik ben Rita de Wit- Van den 
Bossche. Ik ben getrouwd en we 
hebben twee dochters. We zijn 
ook de trotse oma en opa van zes 
kleinkinderen. 
Ik ben lid van het gemengd 
koor “Cantallegria”. Samen met 
de andere koorleden en onder 
leiding van de dirigent  verzorgen 
wij elke zondagochtend de 
muzikale omlijsting van de 
kerkdiensten in de kapel van de 
Blauwe Hoeve te Hulst.

Enige tijd terug werd aan me 
gevraagd om zitting te nemen 
in de redactieraad van de 
Kerkkoerier. Na het bijwonen 
van enkele vergaderingen 
is m’n interesse gewekt, als 
buitenstaander weet je helemaal 
niet hoeveel werk er toch verzet 
moet worden tot dat de koerier 
kan verschijnen. Ik ben nu heel 
enthousiast en wil me naar beste 
vermogen inzetten. 

Ik hoop dat het blad door veel 
mensen gelezen wordt en dat het 
een waardevolle aanvulling mag 
zijn op het kerkelijk leven in 
onze streek.
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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

Gewasbeschermingsmiddelen 
Kunstmest
Zaaizaden 
en Schoonmaakmiddelen

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

SB26161

SB26162

SB
33
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Galvaniweg 20 - 5482 TN Schijndel 
(Bedrijventerrein Duin III - Oost)
Tel. 073-549 2511 - Fax. 073-547 9432 
E-mail info@boca.nl - Internet www.boca.nl

Galvaniweg 20 - 5482 TN Schijndel (Bedrijventerrein Duin III - Oost)
Tel. 073-549 2511 - Fax. 073-547 9432 - E-mail  info@boca.nl - Internet  www.boca.nl

1. Kies uw foto (+ tekst)

2. Kies de maat en kleur kaars
(maat 70/200, 60/200 of 60/150)
(kleur wit of ivoor)

3. En wij doen de rest! 

Maat             Prijs vanaf  
cilinderkaars    25 stuks

70/200          vanaf  3,70
60/200          vanaf  3,05
60/150          vanaf  2,90

Prijzen zijn ex. btw.
Levering vanaf 25 stuks.
Proefexemplaar op aanvraag.

CILINDERKAARSEN MET EIGEN FOTO/TEKST

Zet uw kerk, kapel, vrijwilligers, ... in het licht!

1.    2.   3.
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Meer dan 
schilderen
alleen...

vastgoedonderhoud

Contact? 
Kloosterzande: 
Tel. 0114 - 69 02 31

Middelburg:
Tel. 0118 - 64 25 1 7

info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

SB32944

Oudelandseweg 23, Terneuzen
www.drankenhandel3wegen.nl

DRANKHANDEL 3 WEGEN

SB
32
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GOEDE WIJN 
HOEFT NIET DUUR TE ZIJN

OPENINGSTIJDEN:
WOENSDAG T/M VRIJDAG 13.00 - 17.00U

ZATERDAG 9.30 - 15.00U
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Op 13 mei alweer de vijfde keer kapelletjes-
route. Rond 14 uur verzamelen bij de 
Mariakapel aan de Glacisweg te Hulst. Na 
het welkomstwoord van pater Reurs en 
Cecile van Tiggelen werd er gebeden en 
gezongen.
Daarna op de fiets naar de Beerweg voor het 
begroeten van Maria bij de tweede kapel. 
Een tientje van de rozenkrans en het lied 
‘Wij groeten U, O Koningin’.

Dan richting Clinge via de Statenboomweg 
enz. komen wij aan de Sterrendreef. Via 
enkele bochten zien wij onze derde kapel. 
Wij begroeten Maria zoals gewoonlijk met 
een tientje van de rozenkrans en het ‘Wij 
Groeten U, O Koningin’.
Dan naar Onze Lieve Vrouw ter Eecken 
in De Klinge en vervolgens naar Onze 
Lieve Vrouw ter Eecken in Kapellebrug. Als 
openingslied zongen we daar ‘Gekomen is 

uw lieve mei’, dan enkele gebeden met als 
slotlied ‘Te Lourdes op de bergen’.

Daarna werd er voor de bedevaartgangers 
een koffietafel met cake en nog wat lekkers 
aangeboden.

Theo Mahu
van Seykstraat 4
4587 EE Kloosterzande

In het leven van een geloofsgemeenschap 
zijn er bijzondere momenten waar de tijd 
eventjes stil lijkt te staan om ons mensen de 
gelegenheid te geven dit soort ogenblikken 
te kunnen vieren.
Zo’n moment was eind maart de afsluiting 
van de restauratie van de kerktoren in 
Kloosterzande en het terugplaatsen van het 
kruis en de weerhaan.

Een ‘windhaan’ of ‘weerhaan’ is een 
windwijzer in de vorm van een haan. 
De haan is traditioneel het attribuut van 
de apostel Petrus als verwijzing naar diens 
verloochening van Jezus en zijn berouw 
daarover (Marcus 14,72).
In die betekenis staat het dier ook vaak 
afgebeeld op biechtstoelen.
Andere verklaringen zeggen dat de haan 
alle kanten uit wijst, en dat gelovigen ook 
aan anderen in elke windrichting het geloof 
moeten verkondigen. 
Ook zou de haan je manen om niet met alle 
winden mee te draaien maar net als Petrus 
je verdere leven het christelijke geloof trouw 

te volgen.
De haan is ook als symbool voor Christus 
gebruikt: net als de haan met zijn kraaien 
het einde van de nacht en het begin van de 
dag verkondigt en de mensen wakker maakt, 
zo overwint Christus de nacht van zonde en 
dood en wekt de mensen op tot waarachtig 
leven.

De oudst bekende verwijzing naar een 
windhaan stamt uit de 9e eeuw. Bisschop 
Rampertus van Brescia liet in het jaar 820 
een bronzen haan gieten en op de toren van 
de kerk San Faustino Maggiore plaatsen.
Toch wijst niet op alle torenspitsen de haan 
aan waar de wind vandaan komt. 
Op Lutherse kerken is vaak een zwaan 
te zien. Het verhaal hierachter heeft te 
maken met de theoloog Johannes Hus (Hus 
betekende in zijn landstaal: gans). In Praag 
werd hij in 1415 wegens vermeende ketterij 
op de brandstapel gebracht. Hij zou toen 
uitgeroepen hebben: ‘Jullie verbranden een 
gans, maar er zal een zwaan uit zijn as 
herrijzen.’ Deze uitspraak zou een eeuw later 

(1517) in verband worden gebracht met 
Maarten Luther en zo werd de zwaan het 
herkenningsteken van de Lutherse kerk.

Maar terug naar het terugplaatsen van de 
weerhaan op de kerktoren van Kloosterzande. 
Een heleboel mensen waren aanwezig 
en toonden op een gezellige manier hun 
betrokkenheid met de geloofsgemeenschap. 
En toen de haan met de kraan naar boven 
gehesen werd volgden heel veel ogen zijn 
spannende reis naar de torenspits. 

Ik moest ineens denken aan de twee mannen 
in witte gewaden die bij de Hemelvaart van 
de Heer tot de leerlingen zeiden:
‘Wat staan jullie naar de hemel kijken...?’
Ook wij gingen na deze feestelijke dag terug 
naar het leven van alledag.
Een moment ‘gevierde tijd’ opende ons de 
ogen (en het hart) om anders tegen dingen 
aan te kijken en met moed en vertrouwen 
aan de slag te gaan.
 
Ralf Grossert p.w.

‘GEVIERDE TIJD’ 

KapEllETJES RoUTE: 13 MEI 2012

DoopRooSTER 2012

Datum Tijd  Plaats Catechese Vergaderplaats Voorganger

01 juli 2012 14.00 uur  Kloosterzande 19 juni 2012 Sacristie Kloosterzande Joop Reurs
15 juli 2012 14.00 uur Nieuw-Namen 03 juli 2012 Pastorie St.Jansteen Chantal v.d. Walle
 15.30 uur St.Jansteen
02 september 2012 14.00 uur Hulst 21 augustus 2012 Pastorie Hulst Joop Reurs
 15.30 uur Hulst
09 september 2012 14.00 uur Koewacht 28 augustus 2012 Parochiezaal Clinge Ralf Grossert
 15.30 uur Clinge
23 september 2012 14.00 uur  Kloosterzande 11 september 2012 Sacristie Kloosterzande Chantal v.d. Walle
 15.30 uur Stoppeldijk
07 oktober 2012 14.00 uur Lamwaarde 25 september 2012 Pastorie Hulst Joop Reurs
 15.30 uur Heikant
21 oktober 2012 14.00 uur Hulst 09 oktober 2012 Pastorie Hulst Ralf Grossert
 15.30 uur Hulst
04 november 2012 14.00 uur St.Jansteen 23 oktober 2012 Pastorie St.Jansteen Chantal v.d. Walle
 15.30 uur Graauw
18 november 2012 14.00 uur Boschkapelle 06 november 2012 Sacristie Kloosterzande Ralf Grossert
 15.30 uur Kloosterzande
25 november 2012 14.00 uur Hulst 13 november 2012 Pastorie Hulst Joop Reurs
 15.30 uur Hulst
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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

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

SB
26

15
2

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
SB29419

Monuta Terneuzen
We zijn 24 uur per 
dag  bereikbaar op 
0115 - 61 28 81. 
Ook als u niet bij 
ons verzekerd bent. 
U kunt ons ook 
bezoeken op de 
Bellamystraat 28-C
 te Terneuzen of op
www.monuta.nl 

Afscheid nemen 
en samen komen 
zo vaak u wilt 
Met de 24-uurs 
kamers van 
Monuta Terneuzen 
kunt u op elk 
gewenst moment 
bij uw dierbare 
zijn. 

Monuta Terneuzen
We zijn 24 uur per 
dag  bereikbaar op 
0115 - 61 28 81. 
Ook als u niet bij 
ons verzekerd bent. 
U kunt ons ook 
bezoeken op de 
Bellamystraat 28-C
 te Terneuzen of op
www.monuta.nl 

Afscheid nemen 
en samen komen 
zo vaak u wilt 
Met de 24-uurs 
kamers van 
Monuta Terneuzen 
kunt u op elk 
gewenst moment 
bij uw dierbare 
zijn. 

Monuta Terneuzen
We zijn 24 uur per 
dag  bereikbaar op 
0115 - 61 28 81. 
Ook als u niet bij 
ons verzekerd bent. 
U kunt ons ook 
bezoeken op de 
Bellamystraat 28-C
 te Terneuzen of op
www.monuta.nl 

Afscheid nemen 
en samen komen 
zo vaak u wilt 
Met de 24-uurs 
kamers van 
Monuta Terneuzen 
kunt u op elk 
gewenst moment 
bij uw dierbare 
zijn. 

SB32973

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

SB32946

SB32991
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Elke maandagavond:
Bijeenkomst van de charismatische gebedsgroep 
om19.00 uur in de Brouwerijstraat 25 te 
St.Jansteen. Behalve de eerste maandag van 
de maand, dan houden we in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug een uur 
van stilte en bezinning rond het H. Sacrament.

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

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

Elke laatste zaterdag van de maand:
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 uur.

Vanaf zondag 20 mei tot en met zondag  
9 september: 
Openstelling van koorkerk en Librije van de 
Basiliek te Hulst vanaf 14.00 tot 17.00 uur.
Met uitzondering van de doopzondagen  
17 juni en 2 september.

JUnI

Maandag 18 juni:
Bestuursvergadering van onze parochie H. 
Maria Sterre de Zee in de pastorie te Hulst om 
20.00 uur.

Donderdag 21 juni:
Oecumenische Taizeviering in de 
Catharinakerk te Hengstdijk om 19.30 uur.

Vrijdag 22 juni:
Zomerorgelconcert door Frans Promnitz 
von Promnitzau uit Duitsland in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 20.00 uur.

Zaterdag 23 juni:
Geloofsgesprek met de leden van de vastenactie 
in de pastorie aan de Steenstraat in Hulst van 
10.00 tot 12.00 uur.

Zondag 24 juni:
Peuter-en kleuterkerk in het bos van Clinge 
van 11.00 tot 12.00 uur. Verzamelpunt bij 
Malpertuus.

Zaterdag en zondag 23 en 24 juni:
Midzomer- annex dorpsfeest in en rondom de 
Catharinakerk te Hengstdijk.

JUlI
In de maand juli is de Catharinakerk te 
Hengstdijk iedere dag open van 14.00 tot 
17.00 uur om de kerk te bezichtigen, waarbij 
tevens een tentoonstelling is met kunstwerken 
van regionale kunstenaars.

Maandag 2 juli:
Een uur van stilte en bezinning rond het H. 
Sacrament in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Maandag 2 juli:
Bestuursvergadering van onze parochie H. 
Maria Sterre der Zee in de pastorie te Hulst 
om 20.00 uur.

Vrijdag 6 juli:
Zomerorgelconcert door Joris Verdin uit 
België in de Willibrordusbasiliek te Hulst om 
20.00 uur.

Zondag 15 tot donderdag 20 juli:
Een vijfdaagse retraite in Hof Zevenbergen 
te Ranst over ‘Vrouwen in het evangelie 
en daarna’ o.l.v. pastor N. Polet (tel. 0114-
317438).

Vrijdag 20 juli:
Zomerorgelconcert Ton Koopmans, het 200ste 
concert in de Willibrordusbasiliek te Hulst om 
20.00 uur.

Vrijdag 20 juli:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
heilig sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

aUGUSTUS

Maandag 6 augustus:
Een uur van stilte en bezinning rond het H. 
Sacrament in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Vrijdag 17 augustus:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
heilig sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

Zaterdag 18 augustus:
Het vijfde St.Bernardusfeest op de Hof te 
Zande site met ambachtelijke demonstraties 
en een loterij t.b.v. het in standhouden van de 
kerk en de oude muur van 12.00-18.00 uur. 
Toegang gratis.

SEpTEMBER

Maandag 3 september:
Een uur van stilte en bezinning rond het H. 
Sacrament in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Maandag 3 september:
Bestuursvergadering van onze parochie H. 
Maria Sterre der Zee in de pastorie te Hulst 
om 20.00 uur.

Zaterdag en zondag 7 en 8 september:
Open monumentendag. Dit jaar is als thema 
meegegeven ‘Groen van toen’. In de meesten 
kerken van onze parochie bent u deze zaterdag 
van harte welkom. In de Willibrordusbasiliek 
te Hulst bent u op zaterdag welkom van 10.00 
tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 
17.00 uur.

Donderdag 13 september:
Bijeenkomst rond stilte, meditatie en aandacht 
o.l.v. pastor Ralf Grossert in het parochiezaaltje 
te Clinge van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Zaterdag 15 september:
“Mayn shtetl Sas”. Concert Klezmermuziek 
door een groep enthousiaste musici uit Sas 
van Gent in de Hof te Zande kerk. Aanvang 
om 20.00 uur.

Dinsdag 18 september:
Vergadering van de kasbeheerders van de 
parochiekernen in onze regio om 20.00 uur in 
de pastorie te Hulst.

Vrijdag 21 september:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
heilig sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

oKToBER

Maandag 1 oktober:
Een uur van stilte en bezinning rond het H. 
Sacrament in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Maandag 1 oktober:
Bestuursvergadering van onze parochie H. 
Maria Sterre der Zee in de pastorie te Hulst 
om 20.00 uur.

Dinsdag 2 oktober:
Oecumenisch Leerhuis in Het Poorthuis te 
Kloosterzande om 20.00 uur.

Zaterdag 6 oktober:
Lopend vuurtje: een dag voor de vormelingen 
van het hele bisdom.

Donderdag 11 oktober:
Bijeenkomst rond stilte, meditatie en aandacht 
o.l.v. pastor Ralf Grossert in het parochiezaaltje 
te Clinge van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Zaterdag 13 oktober:
Een concert door Mathieu van Bellen in de 
Hof te Zande kerk te Kloosterzande om 20.00 
uur.

Vrijdag 19 oktober:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
heilig sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

REGIonalE KERKElIJKE acTIVITEITEn In DE paRocHIEKERnEn  
Van ooST-ZEEUWS-VlaanDEREn 

(Wijzigingen voorbehouden)
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Voor de jeugd

MoRGEn DoE IK HET oVER

GoD IS ER noG

Kun je helemaal

niet meer door?

Zit je weer eens

op een dood spoor

Kom in mijn hokje

dan mag je huilen

zo lang als je wilt

bij mij kun je schuilen

Ik ben je huis

dat weet je toch?

Als niemand er is

ben ik er nog

Grond voor je voeten

een dak voor de regen

een steun in je rug

zo kun je er tegen

Mijn hokje is open 

kom er maar uit

ga maar weer verder

je kunt weer vooruit

Mijn mama schept op en we eten vandaag
macaroni met groente, dat lust ik zo graag.

Een bord vol, met saus en met uitjes, tomaten,
Ik maak er een stad van met prachtige straten.

Met huizen van wortels, die zet ik rechtop
en dit is de kerk met een toren erop.

Die erwtjes zijn mensen, kijk hoe het wordt,
een prachtige wereld maak ik op mijn bord!

Maar deze komkommer dat was een slechte
die zei: Ik ga stelen en roven en vechten.

Toen gingen de goeien ook schoppen en slaan
en alles viel om, niks bleef er meer staan!

Dat krijg je ervan! Kijk nou hoe het wordt,
daar ligt alles nu door elkaar op mijn bord.

Ik was toch zo mooi met mijn wereld begonnen,
had ik die komkommer nou maar niet verzonnen!

Dat komt er nou van met zo’n lelijke rover,
wat eten we morgen? Dan doe ik het over.

Je kiest een dag uit
Je stuurt de kaarten
Je koopt de sinas
Je bakt de taarten

Zo groeit je verjaardag
En dat is al fijn
Maar het is pas echt feest
als alle mensen er zijn

Je hangt de slingers op
Je zet de stoelen klaar 
Je trekt je feestjurk aan
Je doet een strik in je haar

Zo groeit je verjaardag
En dat is al fijn
Maar het is pas echt feest
als alle mensen er zijn 

Je blaast ballonnen op
Je zet de schaaltjes neer
Je doet er chipjes in
En nog veel meer

Zo groeit je verjaardag
En dat is al fijn
Maar het is pas echt feest
als alle mensen er zijn

JaRIG
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clUSTER nooRD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

23 en 24 maart 2012 zijn voor de parochie Ter Duinen onvergetelijke 
dagen geworden. Op 23 maart werd onder een stralende zon de 
bekroning van de restauratie voorbereid door de inzegening door 
p.w. Ralf Grossert van het torenkruis.. Dit torenkruis was door 
de fa. Groosman zodanig gerestaureerd dat alleen de staander 
voor hergebruik in aanmerking kwam. De rest van het kruis werd 
ambachtelijk vernieuwd zodanig dat er een bijna nieuw kruis, met 
behulp van een hoogwerker herplaatst kon worden in aanwezigheid 
van de aannemers en vele parochianen.
Na afloop werd aan de werknemers van Leenhouts ‘Aannemingsbedrijf 
en onder-aannemers het zg. “pannenbier” uitgereikt als blijk van 
waardering, dat de restauratie binnen de gestelde termijn werd 
afgerond. Tevens werd de loden rol, met daarin de namen van de 
donateurs vermeld, ingemetseld onder de linker pinakel. (aan de 
zijde van de voormalige pastorie).
Alle aanwezigen werden daarna uitgenodigd in café den Dwaes voor 
een kop koffie, hetgeen zeer op prijs werd gesteld.

Zaterdag 24 maart was het zo mogelijk nog mooier weer dan de 
vorige dag. De zon scheen stralend vanuit een strak blauwe lucht.
Vanaf 10.30 uur speelde de Koninklijke Harmonie St. Caecilia 
enkele nummers in afwachting van de komst van de Commissaris 
Der Koningin mevr. K. Peijs en mevr. T. Menu-van Waterschoot, de 
schenkster van de nieuwe torenhaan.
Nadat mevr. Peijs en mevr. Menu-van Waterschoot waren gearriveerd, 
kregen zij een bloemetje van Lisa Collet, waarna Jo Collet hen en de 
vele aanwezigen van harte welkom heette. 
Hij memoreerde enkele aspecten met betrekking tot de noodzakelijke 
restauratie, waarna mevr. Peijs in een korte toespraak inging op 
het belang van restaureren. Jo Collet bedankte de subsidiegevers, 
de Provincie en de Europese Commissie en mevr. Menu-van 
Waterschoot voor de nieuwe haan, waarna door vernoemde dames 
de nieuwe haan werd onthuld. Vervolgens heeft Ralf Grossert de 
nieuwe haan ingezegend.

Daarop werd de nieuwe 
haan overgedragen aan 
2 bestuursleden van het 
voormalige kerkbestuur, 
Monique Janse-Menu en 
Willy de Bakker. De haan 
werd met behulp van een 
hoogwerker op zijn plaats 
gezet.
Nadat de Koninklijke 
Harmonie dit alles muzi-
kaal had onderstreept, 
werden de aanwezigen 
uitgenodigd in cafe den 
Dwaes voor een consum-
ptie. In een geanimeerd 
samenzijn werden de 

hoogtepunten van deze restauratie belicht.
Omstreeks 12.30 uur werd mevr. Peijs uitgeleide gedaan waarna de 
genodigden verwacht werden aan de koffietafel.
Rond 13.15 uur sloot Jo Collet deze geanimeerde bijeenkomst af 
met een DANK JULLIE WEL.
De gerestaureerde toren kan er weer vele jaren tegen.
WdB

JUBIlEUM 
paSTooR VERSTER

In mei werd Pastoor Verster 95 jaar en op tweede Pinksterdag 
vierde hij zijn jubileum, dat hij 70 jaar geleden tot priester is 
gewijd. Hij heeft te kennen gegeven dit gebeuren in besloten 
familiekring te willen vieren. Wij respecteren zijn besluit. 

De parochiekern Ter Duinen èn De Redactie feliciteren hem van 
harte met het bijzonder jubileum. 

RESTaURaTIE ToREn 
H. MaRTInUSKERK 

fEESTElIJK afGERonD

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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clUSTER MIDDEn Hulst

“Het heeft hare majesteit weer vele malen 
behaagd… “ Heel veel mensen werden recent 
weer blij verrast met een lintje. Een lintje, 
een koninklijke onderscheiding, een blijk 
van waardering voor mannen en vrouwen 
die zich op velerlei terreinen enthousiast en 
verdienstelijk hebben onderscheiden door 
hun inzet voor een betere wereld. Ook in 
onze parochiekern hebben een aantal mensen 
de versierselen behorend bij het behagen van 
hare majesteit opgespeld gekregen. U allen 
die begunstigd bent met een onderscheiding, 
van harte proficiat!

En voor alle vrijwilligers, mannen en 
vrouwen, die onze parochiekern rijk is 
en die helaas niet tot de uitverkorenen 
behoorden, zou ik willen zeggen: “Het 
heeft de parochiekerncommissie van de H. 
Willibrordus te Hulst behaagd, u allen dank 
te zeggen voor uw nimmer aflatende en 
enthousiaste inzet!” Helaas, geen lintje voor 
u maar wel heel veel waardering voor al wat 
u doet en dat is heel veel. 

De vieringen van de Eerste H. Communie 
vonden eind april en de viering van het H. 
Vormsel begin juni plaats; hoogtepunten voor 
de jeugdigen in onze geloofsgemeenschap 
waar velen met liefde de schouders onder 
zetten. Voorbeelden van andere gehouden of 
nog te houden waardevolle activiteiten, zijn: 
de jaarlijkse Mariaroute (13 mei 2012), iedere 
zondagmiddag openstelling van de 
Librije in de Basiliek (vanaf medio 
mei 2012), in voorbereiding is ook 
een bijeenkomst voor nieuwkomers 
in onze parochiekern (26 juni 2012). 
Er is aandacht voor een gastvrije 
parochiekern middels de wekelijkse 
“koffie- inloopmorgen” iedere 
donderdagmorgen tussen 10.00 uur 
en 11.30 uur. Iedere 2de zondag van 
de maand worden kerkbezoekers, na 
afloop van de viering, uitgenodigd 
voor een samenzijn met koffie in de 
basiliek. 

Er wordt gewerkt en bestuurd, er 
is zorg voor mensen, vorming en 
toerusting van vrijwilligers, behoud 
en onderhoud van basiliek en 
pastorie. Kortom: voor en achter de 
schermen wordt hard gewerkt aan 
het instandhouden van een vitale 
geloofsgemeenschap. Verwezenlijking 
van de droom van het bestuur van de 
parochiekern: een levende parochie, 
waar men begaan is met elkaar, waar 
iedereen zich thuis mag voelen en 
waar iedereen tegen elkaar zegt: “Ik 
ben er voor jou”, kan mede door u als 

vrijwilligers worden bewerkstelligd. Hulde 
aan alle vrijwilligers van onze parochiekern!
Bestuur en Werkgroep Vrijwilligersbeleid 
Parochiekern H. Willibrordus, Hulst / NJdK 

Werkgroep inzameling voor “Mensen in 
nood”: 
De heer Piet v.d. Kerkhove heeft zich 
aangemeld voor medewerking aan de 
maandelijkse inzameling voor “Mensen in 
Nood”. Inzameling van kleding en schoenen 
vindt iedere laatste zaterdag van de maand 
plaats tussen 10.30 uur en 11.30 uur aan de 
tuinpoort van de pastorie. 
Wij heten de heer Piet v.d. Kerkhove 
hartelijk welkom en wensen hem, in een 
prettige samenwerking met de heer Alain 
Joos, veel voldoening in dit vrijwilligerswerk. 

Werkgroep Ziekenbezoek:
Verheugend is ook dat een oproep van 
mevrouw De Beleir voor aanvulling van de 
werkgroep Ziekenbezoek geresulteerd heeft 
in vier nieuwe vrijwilligers. Een welkome 
aanvulling vanwege het vertrek van 2 
zeer gewaardeerde vrijwilligers. De dames 

Mangnus-v.d. Vijver en Mangnus-de Maat 
achten de tijd gekomen om te stoppen 
met hun bezoekwerk. Gedurende heel veel 
jaren hebben zij met hun bezoekjes getracht 
wat zon te brengen in het leven van zieke 
medemensen. Dames Mangnus, hartelijk 
dank voor uw beider inzet. Uw bezoekwerk 
was voor menigeen hartverwarmend en erg 
waardevol. Dank u wel! 
Bewoners van Zorgsaam Kliniek Hulst 
kijken wekelijks uit naar een bezoekje 
vanuit onze gemeenschap, op woensdag of 
donderdag namiddag. Vanaf heden mogen 
zij, naast de reeds vertrouwde bezoekers, 
regelmatig uitzien naar een bezoekje van 
een 4-tal nieuwe vrijwilligers, te weten: de 
dames Marleen Fassaert, Marie-Jeanne Korf 
en Jenny Wijnacker en de heer Jaap Neven.
Mevrouw Fassaert, mevrouw Korf, mevrouw 
Wijnacker en meneer Neven, van harte 
welkom. Wij hopen dat dit werk u als 
bezoeker alsook de mensen die u bezoekt 
wederkerig veel voldoening mag schenken.

Werkgroep/en Kinderliturgie:
Stelt u prijs op een levende geloofsgemeen-
schap waar ruimte en aandacht voor 
kinderen is? Vindt u het ook belangrijk dat 
er regelmatig vieringen worden geboden 
die toegespitst zijn op kinderen? Geniet u 
ook zo van de feestelijke vieringen rond 
de 1e H. Communie en Vormsel? Zijn 
kinderen uw geluk en uw zorg, uw hoop 

voor de toekomst? Gaat u dan de 
uitdaging eens aan om contact op 
te nemen met één van onderstaande 
contactpersonen, om samen met hen 
bij te dragen aan een kerk met en 
voor kinderen. Uw medewerking is 
van harte welkom!
Kinderliturgie en Gezinsviering
 > Mevrouw M. Martens tel. 0114-

314869
1e H. Communie Doe-groep
 > Mevrouw M. Muller-Warrens (tel. 

0114-720341)
1e H. Communie katechese
 > Mevrouw J. van Schil – Scheerders 

(tel.0114-319808) 

Werkgroep Vormsel:
Het verheugt de werkgroep Vormsel 
dat mevrouw Marie-Therese Josten 
bereid is hand- en spandiensten 
te verrichten voor de werkgroep 
Vormsel. Marie-Therese van harte 
welkom en een prettige samenwerking 
gewenst met de werkgroepleden.

Werkgroep Vrijwilligersbeleid 
Parochiekern H. Willibrordus Hulst 
/ NJdk

In de Kerkkoerier van maart 2012 werd 
melding gedaan van een aantal vacatures. 
Het is bijzonder verheugend dat we u 
kunnen melden dat deze oproep succes 
heeft gehad.

VRIJWIllIGERS In HET ZonnETJE…
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Tentoonstelling: Muurschilderingen in de 
koorkerk 1891-1933
In de Librije van de basiliek Hulst, de 
mooiste kerk van Nederland, worden ook dit 
jaar weer de kerkschatten getoond. Tevens 
wordt dit jaar in de tentoonstelling aandacht 
besteed aan de muurschilderingen, die van 
1891 tot 1933 de muren van de koorkerk 
bedekt hebben. Pater W. Brand, archivaris 
van het bisdom Breda, heeft in het kader van 
het thema “Groen van Toen” van de Open 
Monumentendagen, op 8 en 9 september 
2012, een interessante selectie gemaakt. 
Tevens hebben de toezichthouders en VVV-
gidsen uitleg gekregen deze tentoonstelling 

toe te lichten aan de bezoekers. Stadsarchivaris 
Antoine Prinsen heeft gezorgd dat twee 
religieuze schilderijen uit de 19de eeuw van 
de befaamde kunstschilder Jan Haak uit 
Hulst tijdelijk tentoongesteld worden in de 
Librije. 
De tentoonstelling in de Librije is geopend 
iedere zondagmiddag (14-17 uur) vanaf 
20 mei t/m 9 september, uitgezonderd de 
doopzondagen 17 juni en 2 september 2012.
De toegang is gratis. U bent van harte 
welkom,

Jan Rubbens
Comité Librije en koorkerk

MISDIEnaaRS-
nIEUWS UIT HUlST

Op zaterdag 2 juni zullen 3 van onze 
misdienaars het Heilig Vormsel 
ontvangen. Dit zijn Corné, Judith en Ivo.
Wij willen hen hiermee van harte 
feliciteren en wensen hen veel wijsheid, 
succes en vooral plezier bij hun volgende 
stap, het voorgezet onderwijs.

Na juni gaan Ivo en Beau ons helaas 
als misdienaar verlaten. Afgelopen jaren 
waren ze beiden enthousiast misdienaar 
en vaak bereid om ook eens te vervangen. 
Ivo en Beau: Hartelijk bedankt voor jullie 
inzet al die tijd !

Het goede nieuws is dat we weer 2 nieuwe 
aanmeldingen hebben als misdienaar, 
namelijk Jochem van Pamelen en Eva 
den Exter.
Wij zijn blij dat jullie je willen inzetten 
en heten jullie dan ook van harte welkom.

Namens de werkgroep misdienaars en 
acolieten
Harriëtte Clyncke

Aanvankelijk was er in de geloofsgemeenschap 
van de H. Willibrordus, een werkgroep 
actief ter verwelkoming van nieuwkomers. 
Nieuwkomers werden persoonlijk aan 
huis bezocht en mensen van de werkgroep 
stelden het visitekaartje van de parochie 
op verdienstelijke wijze present. Gaandeweg 
ontstond er, onder invloed van veranderende 
omstandigheden, twijfel over de wenselijkheid 
en uitvoerbaarheid van het voortzetten van dit 
huisbezoek. De werkgroep ter verwelkoming 
van nieuwkomers geraakte dientengevolge in 
slaaptoestand en is recentelijk bij gebrek aan 
menskracht opgeheven. 

Maar in een geloofsgemeenschap waar het 
bestuur en de werkgroep vrijwilligersbeleid 
het belangrijk vinden een levende 
geloofsgemeenschap te zijn, waar mensen 
zich thuis voelen en begaan zijn met elkaar, is 
aandacht voor nieuwkomers een must. 
Om deze aandacht voor nieuwkomers 

waar te maken is gezocht naar nieuwe 
eigentijdse wegen. Plan is: een informele 
ontmoetingsavond voor nieuwkomers, op 
dinsdag 26 juni 2012. 

Globaal programma:
19.45 uur: ontvangst met koffie/thee in de 
basiliek
20.00 uur: verwelkoming door mevr. C. van 
Tiggelen.
20.10 uur: rondleiding met gids in de basiliek 
20.45 uur: voortzetting van het programma 
in de zaal van de pastorie, Steenstraat 22 te 
Hulst.

Onder het genot van een drankje en een 
hapje, wordt ruimte geboden voor een nadere 
kennismaking met elkaar. Aansluitend wordt 
“een kijkje in de parochiekern”, o.a. over 
beleid, organisatie en bemensing geboden, 
met ruimte voor vraagstelling en uitwisseling 
van informatie.

Bent u recentelijk nieuw in Hulst komen 
wonen dan bent u van harte uitgenodigd!
Als u in 2012 in Hulst bent komen wonen 
dan ontvangt u een schriftelijke uitnodiging 
met aanmeldingsformulier voor deze 
bijeenkomst. Maar het kan natuurlijk altijd 
gebeuren dat er onbedoeld iets fout gaat 
met het uitnodigen. Als u nieuwkomer bent 
maar desondanks geen uitnodiging hebt 
ontvangen, wilt u dan contact opnemen met 
ondergetekende, zodat e.e.a. alsnog geregeld 
kan worden. Woont u al wat langer in Hulst 
maar hebt u toch behoefte aan deelname aan 
deze, of een soortgelijke bijeenkomst, dan 
kan in onderling overleg bezien worden wat 
de mogelijkheden zijn, belt u gerust.

Bestuur en Werkgroep Vrijwilligersbeleid 
Parochiekern Hulst 
Nelly Janssen de Kooning tel. 0114-720350
 

WElKoM nIEUWE paRocHIanEn

opEnSTEllInG lIBRIJE En KooRKERK 
BaSIlIEK HUlST 2012
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clUSTER ooST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

In 2011 stond onze kerk bijna het hele 
jaar in de steigers. Heel wat vrijwilligers 
hebben dat jaar flink meegeholpen met de 
restauratiewerken aan ons kerkgebouw. Eén 
van die mannen was die periode wel héél erg 
actief; nl. Sjaak Leegstraten. Dagelijks zag 
men hem op het bouwterrein en was hij er 
niet dan was hij vast op pad om materialen 
op te halen of ergens te gaan zoeken. Hij 
was niet alleen een ‘opzichter’ maar vooral 
ook niet te beroerd om zelf de handen uit de 
mouwen te steken. 

Voor het kerkbestuur, waarvan hij sinds 
2004 ook nog eens secretaris is, reden genoeg 
om hem eens flink in de bloemetjes te zetten 
(figuurlijk dan) en met de aanvraag voor een 
koninklijke onderscheiding te starten.
Met hulp van het Reynaertcollege waar 
de inzet van Sjaak bij de verbouw van 

het Maristenklooster tot de huidige school 
enorm geapprecieerd werd en den Dullaert 
waar hij van 1985 tot 2000 bestuurslid was 
en tevens ook lid van de bouwcommissie 
van dit cultureel centrum, is het gelukt voor 
Sjaak ‘een lintje’ te ontvangen.
Vrijdag 27 april was het dan zover; in overleg 
met zijn vrouw leek het kerkgebouw ons 

de beste locatie voor deze uitreiking. En 
toen kwam het: hoe kregen we Sjaak op 
het middaguur en dan ook nog eens niet 
in werkkleding daar naar toe? Toch is het 
ons gelukt; niets vermoedend stapte hij 
om 12u. de kerk binnen waar hij door de 
burgemeester en wethouders, familie en heel 
wat vrienden werd opgewacht. Nadat het 
lintje was opgespeld klonk er een luid en 
welgemeend applaus; het glas werd geheven 
en vele felicitaties volgden. 

Sjaak, van harte gefeliciteerd en… nogmaals 
heel veel bedankt voor het vele werk in 
en om ons kerkgebouw maar ook binnen 
de parochiekerncommissie (het vroegere 
kerkbestuur).

Annemie de Loos-Brijs.

SJaaK lEEGSTRaTEn BlIJ VERRaST  
MET KonInKlIJKE onDERScHEIDInG

….ons kerkgebouw binnenin een ware 
metamorfose ondergaat?

… dit gedaan wordt om in de toekomst van 
ons kerkgebouw ook een multifunctionele 
ruimte te maken waar plaats is voor andere 
evenementen dan alleen 
kerkdiensten zoals bijv. 
concerten?

… de banken aan beide 
zijkanten zijn weggehaald 
maar Sjaak vele van deze heeft 
omgebouwd tot een prachtige 
deur tussen de kerk en de 
vergaderzaal?

… er stoelen zijn aangekocht 
om aan de zijkanten te plaatsen 
bij drukke kerkgelegenheden?

… er vooraan in de kerk aan 
de linkerzijde een afgesloten 
ruimte is gecreëerd om deze 
stoelen te bergen?

… dit alles door een aantal 
vrijwilligers wordt gedaan waarvoor onze 
oprechte dank?

… de aanvoerder van dit groepje, onze 
Sjaak, een koninklijke onderscheiding heeft 
ontvangen?

… er achter de kerk, op het veldje waar 
jarenlang kerstbomen hebben gestaan, een 

mooi plein is aangelegd waar nabestaanden 
op een passende wijze afscheid van hun 
overledene kunnen nemen? (zie foto)

… er druk wordt gewerkt aan de 
groenvoorziening op ons kerkhof?

… we dit allemaal niet konden verwezenlijken 
zonder uw parochie-bijdrage waarvoor onze 
welgemeende dank?

… we dit ook te danken hebben aan de 
hulp van ál onze vrijwilligers: niet alleen 
de mannen maar ook de vrouwen die de 
afgelopen tijd flink moesten poetsen? 

… we in de maand mei twee vrijwilligers 
speciaal bedankt hebben voor hun inzet als 
acoliet en misdienaar de afgelopen 2,5 jaar 
(Theo Smits en Marie-Thérèse Vereecken – 
bedankt!)?

… Fanny nog steeds dringend 
op zoek is naar versterking 
voor de acolietengroep en dat 
iedereen tussen de 8 en 60 
jaar van harte welkom is?

… er op zondag 20 mei 13 
jongens en meisjes uit onze 
parochie hun Eerste Heilige 
Communie hebben gedaan? 
Gefeliciteerd!

… dit jaar ook de kinderen 
uit groep 3, wegens het 
kleine aantal, hieraan 
hebben deelgenomen en er 
bijgevolg volgend jaar geen 
Eerste Communieviering 
in onze parochiekern zal 
plaatsvinden?

… er op zondag 3 juni 5 meisjes en 1 
jongen in de kerk van Graauw het sacrament 
van het H. Vormsel hebben ontvangen? 
Gefeliciteerd!

… wordt vervolgd…

Annemie de Loos-Brijs.

WEETJES UIT clInGE: WIST JE DaT…
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clUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

paRocHIEKERn 
H. caTHaRIna 
HEnGSTDIJK

Op dinsdag 27 maart jl. is tijdens een 
druk bezochte bijeenkomst het boek 
“Hengstdijk Het dorp en zijn parochie” 
gepresenteerd. Het boek is geschreven en 
samengesteld door George Sponselee en 
Eddie Prince.
Tijdens de presentatie werd een exemplaar 
uitgereikt aan Vicaris Paul Verbeek en 
aan Burgemeester J.F. Mulder. Jos Neve 
zong een heel toepasselijk lied: ”Schoon 
Hengstdijk”. Het boek wordt uitgegeven 
door de Stichting Behoud Catharinakerk 
en is voor €20,- te koop in de kerk, of tel. 
0114-682156 of 682049

Kerkbalans
Op het moment dat deze kerkkoerier 
uitkomt is er een half jaar verstreken dat de 
brieven van de actie kerkbalans verstuurd 
zijn. Helaas moeten wij constateren dat 
velen nog niet betaald hebben. Wij willen 
u vriendelijk vragen dit als nog zo spoedig 
mogelijk te doen, u wilt toch ook dat 
onze parochiekern en kerk blijft bestaan.

Midzomerfeest
Over een paar weken is er weer het 
Midzomerfeest. Wij nodigen u uit om 
weer eens een kijkje te komen nemen 
naar de diverse demonstraties en 
voorstellingen. Ook kunt u weer vele 
voordelige koopjes doen in de kramen 
en op onze grote snuffelmarkt. En niet 
te vergeten de enorme boekenmarkt met 
heel veel keuze uit duizenden mooie 
boeken voor weinig geld.
Tot ziens op 23 juni a.s. (de boekenmarkt 
is ook op 24 juni open)

Jo de Cock

Petrus is de meest vooraanstaande van 
de twaalf apostelen. Hij werd geboren in 
Bethsaïda, Galilea, maar verhuisde later 
met zijn broer Andreas naar Kafarnaüm. 
Eigenlijk heette hij Simon. Maar Jezus gaf 
hem in het Aramees, de taal die Hij sprak, 
de naam ‘Rots’ (kefas). Er bestaan twee 
lezingen over de kennismaking van Petrus 
met Jezus. Volgens de eerste drie evangelisten 
(de synoptici) wandelde Jezus langs het 
water toen Petrus en zijn broer Andreas aan 
het vissen waren. Een andere lezing vertelt 
dat broer Andreas tegen Petrus (toen nog 
Simon geheten) zei dat hij de Messias had 
gevonden.
Van zeer belangrijke momenten in het leven 
van Christus was Petrus getuige, zoals van 
de gedaanteverandering van Christus op 
de berg Tabor en van de doodsangsten die 
Hij uitstond in de Hof van Olijven. Jezus 
stelde hem het primaat over de katholieke 
Kerk in het vooruitzicht. Na de dood van 
zijn leermeester plaatste Petrus zich aan het 
hoofd van de apostelen.
Petrus stierf de marteldood tijdens de 
vervolgingen van Nero. Bij het beeld in onze 
kerk staat een omgekeerd kruis als teken van 
zijn marteldood op de Vaticaanse heuvel in 
Rome. Hij achtte zich niet waardig op de 
zelfde manier te sterven als Christus, dus 
draaiden de Romeinse soldaten het kruis om.

paulus 
Bekering van de heilige apostel Paulus. Op 
het moment van zijn bekering trad Paulus 
de geschiedenis van de Kerk binnen als een 
van de grondleggers van het Christendom. 
Saul of Saulus was zijn eigen naam. Hij 
is omstreeks het begin van de jaartelling 
in Tarsus in het huidige Turkeije geboren. 
Zijn welvarende ouders waren Joods, maar 
ze waren geheel opgegaan in de Romeinse 
samenleving. Saul erfde van hen dan ook het 
Romeins burgerrecht.
Zijn betrokkenheid bij de vervolging 
van de eerste christenen bracht hem naar 
Damascus. Onderweg had hij volgens de 
legende een mystieke ontmoeting met Jezus. 
Hij bekeerde zich terstond en noemde zich 
voortaan Paulus. Hoewel hij niet tot de 
eerste volgelingen (discipelen) van Christus 
behoorde, beschouwde hij zich toch als een 
apostel. Daar handelde hij ook naar. Overal 
stichtte hij christelijke gemeenschappen. 
Contact met gelovigen onderhield hij door 
middel van brieven. In Jeruzalem werd 
Paulus ervan beschuldigd de wet van Mozes 
te hebben overtreden. Door de Joden werd 
hij in de boeien naar Rome gestuurd. In 
Rome werd hij gevangen genomen.
Hij werd ter dood gebracht. Omdat hij 
Romeins staatsburger was, gebeurde dat 
traditioneel met het zwaard. Vandaar dat 

hij altijd met het zwaard wordt 
afgebeeld, ook in onze kerk.
De overlevering wil dat hij zijn 
einde vond op dezelfde dag en 
hetzelfde uur als Petrus. Dat is de 
reden waarom Petrus en Paulus 
dikwijls samen worden vereerd.

Nadat het beeld jaren weg was 
uit onze parochiekerk is het weer 
terug. Het stond vele jaren in 
het klooster van de Maristen in 
Lievelde.
Wij zijn blij dat we het weer hebben 
in onze kerk in Boschkapelle. Wij 
danken de Maristen dat we het 

terug kregen. Opgehaald door een vrijwilliger 
van de parochie, schoongemaakt door Jozef 
en Riet de Klerk, die er veel werk aan hebben 
gehad, heeft het weer een plaats links voor in 
de kerk gekregen.

Loop er eens heen als je in de kerk komt. Het 
ziet er weer mooi uit het beeld van de H.H. 
Petrus en Paulus.
In de weekendviering van 1 juli a.s. zal tijdens 
de eucharistieviering om 10.30 uur door 
pater Joop Reurs het beeld worden gezegend. 
We vieren die zondag onze patroon heiligen 
H.H. Petrus & Paulus.
RH.

pETRUS En paUlUS terug in Boschkapelle

Maandag 15 mei waren velen in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen op de been om een 
bijdrage te leveren voor Mensen in nood. 
Op acht plaatsen waren de kerken daarvoor 
opengesteld. Heel vroeg de volgende dag 
tot laat in de middag was men vanuit 
‘s Hertogenbosch onderweg om in te 
zamelen. Als laatste kwam de vrachtwagen 
aan in Stoppeldijk. Het was een verrassing 
zo’n volgeladen vrachtwagen te zien. De 

kleding bijeengebracht vanuit Hengstdijk, 
Boschkapelle en Stoppeldijk kon er nog net 
bij. 
Het totaal aan kleding was 3550 kilo. Hartelijk 
dank aan ieder die meedeed en hopelijk tot de 
tweede maandag in mei, volgend jaar. Of 
indien u wilt elke laatste zaterdag van de 
maand aan de tuinpoort van de pastorie in 
Hulst van 10.30 tot 11.30 uur.
J.H. 

JaaRlIJKSE KlEDInGacTIE
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Over een lied
Nooit hoorden wij
andere stemmen dan de onze.
Nooit waren er handen die doen
wat handen niet kunnen,
nooit andere
goddelozer mensen dan wij.

Maar er was daglicht,
alle dagen, wat ook gebeurde,
alsof wij liepen
over een onzichtbaar weefsel
boven de afgrond gespannen,
dat niet scheurde.

Nooit werd iemand
weggetild uit de tijd.
Maar soms even
wordt lijden opgeschort
of dragen mensen het samen.
Zo zouden wij moeten leven.

Lied van alle dagen - H. Oosterhuis

Nooit hoorden wij andere stemmen dan de 
onze. In het Pinksterverhaal horen mensen 
uit allerlei streken de apostelen in hun eigen 
taal. Theologen en predikheren hebben er 

over getwist: was het een hoorwonder of 
een spreekwonder? Een zinloze discussie. 
We horen over God altijd in onze eigen 
taal, beelden en symbolen uit onze cultuur. 
Er is geen hemelse megafoon en ook de 
apostelen hebben geen godspraak.
Dat hebben we wel gedacht. In de kerken 
is dat ook altijd gezegd. De meesten van 
ons dachten - vroeger en misschien nu nog 
wel - dat er een ándere Stem dan de onze te 
horen is. Misschien niet door iedereen. In 
elk geval was die te horen in de oertijden 
van Abraham, Mozes en de profeten. Soms 
hoort een mens die stem in het hart of bij 
een verschijning.
Sedert een paar eeuwen hadden we een 
openbaringsidee, waarin wat is geschreven 
praktisch hetzelfde was als ‘God zegt’. 
Alsof wij ooit andere stemmen horen dan 
de onze. En nog steeds zijn er mensen, 
die alle discussie over een bepaalde zaak 
afbreken met: ‘God zegt in zijn woord...’ 
of zelfs alleen maar: ‘God wil’, ‘God 
zegt’. Het onuitsprekelijk Geheim wordt 
zo geannexeerd voor eigen gelijk.

onze situatie
Mensen hebben religieuze ervaringen. 
Die zijn onuitsprekelijk. Als ze er toch 
over willen spreken doen ze dat in hun 

eigen taal, en de beelden en de rituelen 
van hun traditie. Hun woorden zijn geen 
godswoorden, maar pogingen om hun 
ervaringen te talen. De liturgie is eigenlijk 
niet anders dan taal geven aan de ervaring 
van de Eeuwige. 

Bij die talen op Pinksteren hoor ik een 
lied van Huub Oosterhuis, dat mij steeds 
weer ontroert. Waarom ontroert me dat 
lied? Ik vermoed allereerst, omdat het in 
één zin uitdrukt wat onze situatie onder 
de zon is. In het proces van je leven komt 
het ogenblik dat je dit onder ogen moet 
durven zien: ‘Nooit hoorden wij andere 
stemmen dan de onze’. In één zin wordt 
heel die crisis van het zoeken naar zin van 
buiten, het grijpen naar het geheim achter 
de dingen, de hunkering naar een Stem 
van boven en een God die spreekt, onder 
woorden gebracht.

Het meest ontroert me dit lied, wanneer 
we het zingen op zondagmorgen rond de 
tafel van brood en wijn. We zingen het 
dan, wanneer we het met elkaar juist over 
God willen hebben. 

RH

IEDER In ZIJn EIGEn Taal

‘Wat is jouw Cito-score,’ vraagt Jeroen, 
een vriendje van mijn neefjes die op het 
gymnasium zit, aan hun andere vriendje Job 
als deze vijf jongens rond mijn bed zitten te 
kletsen. 
Job buigt zich naar Jeroen voorover, trilt 
een beetje en mompelt: ‘Dat zeg ik niet.’ Ik 
schrik ervan en deel bewust het volgende.
‘Op een dag voelde mijn huishoudelijke hulp 
zich door de minderwaardige houding van 
een wijkverpleegkundige, die mij een injectie 
kwam geven, en haar liet voelen dat zij 
geen opleiding heeft gevolgd, zich gekwetst. 
Deels door een gebrek aan zelfvertrouwen 
doordat zij zich thuis altijd achtergesteld 
heeft gevoeld, omdat ze minder goed kon 
leren dan haar broers. Maar ze had vooral 
gelijk: de wijkverpleegkundige deed ook uit 
de hoogte. 
En ook een persoonlijk verzorgster die 
regelmatig mijn haren wast, doet nogal eens 
alsof ze meer is dan mijn huishoudelijke 
hulp. Daarom zei ik: ik heb jullie alle drie 
even hard nodig. Je mag je onderscheiden, 
moet doen waar je goed in bent, maar altijd 
zonder je boven de ander te verheffen.’

‘Maar dát begrijpen we wel. Wat een pipo’s,’ 
zeggen de jongens.
Toch geef ik Job wat extra aandacht. Ik vraag 
hem of er soms nog klasgenoten meegaan 
naar zijn nieuwe school. ‘Ja, een paar jongens 
en meisjes die ik leuk vind,’ zegt hij terwijl 
hij wat rechter op gaat zitten. ‘En zij mij 
geloof ik ook wel.’
Ik zeg: ‘Maar je bent ook leuk!’
En geef bij het weggaan de jongens een high 
five waarna Job en ik elkaar even iets langer 
aankijken.
Het is niet zeker dat toekomstige generaties 
het beter krijgen dan wij. Vroeger konden je 
ouders nauwelijks doorstuderen, nu kan je 
kind niet hoger dan de universiteitsladder 
komen en zal hij of zij soms zelfs onder jouw 
niveau zitten. Velen vinden dat moeilijk, 
mede doordat kleine gezinnen vaak alles 
van die ene zoon of dochter verwachten. Er 
wordt op verjaardagen heel wat afgemeten 
en veel scholen doen ook graag mee met de 
strijd om de hoogste Cito-score. 
Als de vader van Job voordat hij naar een 
raadsvergadering gaat even iets bij mij 
afgeeft, merk ik dat hij zich bijna schaamt 

dat Job naar het vmbo gaat.
Ik zeg: ‘Maar het gaat toch niet om wat je 
doet, maar om wie je bent.’
Hij staart naar buiten en zegt: ‘Wat een mooi 
vogelhuisje heb je daar.’
‘Ja, die heeft Job toen de brede school 
geopend werd en de leerlingen allemaal iets 
voor een oudere of chronisch zieke uit de 
wijk moesten maken, getimmerd.’
‘Job?’
‘Ja Job. Een knap staaltje werk en hij hing 
‘m ook nog eens precies daar waar ik de 
vogeltjes goed kan volgen.’
‘Ik moet gaan.’ Meer zegt hij niet.

Een week of wat later rijden er toeterende 
auto’s met kinderen die weer terug zijn van 
schoolkamp door mijn straat. Tranen wellen 
op. Ik ben blij dat ze weer veilig thuis zijn, 
maar wens Job en anderen ook de veiligheid 
in zichzelf toe. Vroeger had je vaak geen kans 
om te studeren, hopelijk krijgen kinderen nu 
wel de kans om mens te zijn en hun door 
God gegeven vakkwaliteit, die we hard nodig 
hebben, te tonen.
RH

VaKMEnSEn

Ga niet door het leven, groei door het leven. 
Eric Butterworth 
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Boschkapelle is bijzonder bekend om zijn 
groot aantal vrouwen en mannen, die als 
kloosterling door het leven zijn gegaan. Velen 
hebben in hun eigen vaderland hun leven 
in dienst gesteld van God en de mens 
en doen dat nog steeds. Daarnaast zijn 
anderen de wijde wereld ingetrokken en 
hebben zich als missionaris dienstbaar 
gemaakt. Zusters, begijnen, broeders, 
paters, priesters, bisschoppen. Een rijke 
schakering. De laatst overledene is Bisschop 
Leo Dobbelaar. Al enkele jaren 
sinds 2008, herdenken we hem 
in een zondagsviering. Zijn 
begonnen werk in Ethiopië 
wordt door naaste familie en 
belangstellenden voortgezet. 
Dit jaarlijks herdenken is 
een initiatief van de “Mgr. 
Dobbelaar stichting” en wordt 
ondersteund door de parochie-
kerncommissie.
Onlangs, 15 april, kwam heel 
duidelijk de gedachte naar 
voren, dat we in deze viering 
niet één persoon willen blijven herdenken, 
maar dat in een jaarlijks terugkerende viering 
we ons in het bijzonder betrokken weten bij 
àl deze mensen die zich hebben ingezet. We 
willen hen niet vergeten. Ze zijn een van ons, 
komen voort uit onze families. Het is goed, 
dat we heel bijzonder stilstaan bij hun leven, 
hun werk, hun opofferingsgezindheid. 
Hoe belangrijk was en is hun werk? Wat was 
hun bezieling? Als pioniers hebben ze hun 

geloof èn hun overtuiging doorgegeven. Het 
was zeer zeker niet alleen begonnen om met 
het kruisje rond te gaan; het was veel meer. 
Om een voorbeeld te noemen: Door hen 
kunnen de katholieken in Sakko, Ethiopië, 
voor meer dan 80 % lezen en schrijven. 
Daardoor meer inzicht en een kritisch 
kijken naar hun eigen levenssituatie. Met het 
daardoor verkregen zelfvertrouwen krijgen ze 
de kracht te zeggen wat hun bezielt. 
Een viering voor al deze missionarissen zet 

het missio-neringswerk weer in 
het licht. Missie lijkt misschien 
verleden tijd, maar is het 
niet. Het is een deel van ons 
gelovig bewustzijn. Het opent 
nieuwe perspectieven. Mensen 
gingen ons voor als inspirerend 
voorbeeld. Zij die zich, zoals 
ook velen na hen, geraakt weten 
door het woord van God. Zij 
hebben het woord handen en 
voeten gegeven en ze hebben 
er naar gehandeld, voortgegaan 
met de steun die ze kregen van 

hun familie, hun dorpsgenoten. - Bewust 
van die geestverwantschap is het goed samen 
te bidden en te zingen. En na afloop treffen 
we elkaar in het gemeenschapscentrum. Tijd 
voor koffie en een gezellige babbel. Het hoort 
er zo bij. Het versterkt de saamhorigheid. En 
je hoeft er niet eens familie voor te zijn. Ieder 
hartelijk welkom.

J.H.

MIDDEn onDER onS VaKanTIE

Horen met je eigen oren, 
voelen met je eigen lichaam, 
ruiken wat je vergeten was, 
zien met je ogen, 
smaken puur en onvervalst.

Genieten dat doe je dat mag je, 
dat bekruipt je en dat overvalt je, 
dat leer je door het leven, 
nergens anders.

Genieten, dat is zonder dwang, 
zonder druk, zonder haast. 

Genieten is afhankelijk willen zijn 
van wat de ander je te bieden heeft. 
Genieten is een andere dimensie, 
juister, beter, klaarder, 
deugddoend.

Ik wens u allen een mooie zomer en 
schitterende vakantie.

Namens de parochiekerncommissie van 
Cluster West (Stoppeldijk, Hengstdijk en 
Bosch-kapelle).

RH

Op de hoek van de Geslechtendijk en de 
Hoofdstraat in St. Jansteen draait nu ongeveer 
anderhalf jaar een kleinschalig verpleeghuis 
voor ouderen met een verminderde vitaliteit 
en een verhoogde zorgvraag. Zowel boven 
als onder wonen er acht personen in een 
huiselijke omgeving.

De bewoners zijn mensen die elk op eigen 
wijze hun steentje hebben bijgedragen aan 
de gemeenschap. Ze waren huismoeder, 
zorgend voor het gezin, de kinderen en 
kleinkinderen; ze werkten als verkoopster, 
bankbediende, landarbeider of leerkracht. 
Zij konden genieten van de natuur, de tuin, 
wandelen of fietsen of hadden een creatieve 
hobby. Net in de tijd dat hun zorg niet meer 
zo nodig was en ze konden gaan genieten 
van een welverdiende oude dag kwamen de 
gebreken. 
Lange tijd werden de gebreken liefdevol 
opgevangen door familie, vrienden en 
mantelzorgers. Tot het uiteindelijk niet meer 

lukte thuis en zij een plaatsje kregen in hun 
nieuwe huis. 
Dagelijkse professionele zorg en zachte 
handen maken dat de bewoners op hun 
manier gelukkig kunnen zijn in het 
verpleeghuis. De leiding hecht eraan dat 
de bewoners banden met vroeger blijven 
houden. Familie en vrijwilligers zijn welkom 
om met een bewoner een blokje door St. 
Jansteen te wandelen en nog eens naar het 
oude huis te gaan, of om gewoon wat extra 
aandacht te geven. 

Op zaterdagavond trekt men in file naar 
de weekendviering, sommigen ondersteund, 
anderen in een rolstoel. In de kerk waar 
de ouderen vaak nog gedoopt zijn en er 
zo dikwijls zijn geweest, zijn zij van harte 
welkom. Voorin in de kerk is er altijd plaats 
voor hen. Graag werkt de parochie mee 
aan speciale vieringen. In de week voor 
Kerstmis is er in de kerk een intieme viering 
voor bewoners, familie en vrijwilligers. Hun 

goede wensen voor de parochie worden 
gevoegd bij alle wensen en gebeden die vanuit 
iedere Kerstviering aan de parochie worden 
aangeboden. Ze zijn in dank aanvaard. 

Beste bewoners,
U bent meer dan welkom, u hoort erbij. 
Samen zijn we kerk.
Omer Calle.

WElKoM aan oUDEREn MET VERMInDERDE VITalITEIT

clUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Het is een groot geschenk 

voor kinderen als je als 

ouder gelukkig bent. 

Erica Jong (ingestuurd door:  
Redactie Dagelijkse Gedachte)
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Zo’n zeven jaar geleden zag ik bij mijn vrouw, 
Han Holla – van Heijningen, tekenen van 
mentale achteruitgang. Ze had bijvoorbeeld 
moeite met dingen die ze voorheen heel 
goed kon, zoals schrijven en rekenen. In het 
najaar van 2006 werd de diagnose gesteld: 
dementie, waarschijnlijk Alzheimer.

De eerste jaren na die diagnose hadden we 
te maken met een lichte vorm van dementie 
er was er nog van alles mogelijk: samen 
boodschappen doen, wandelen en zelfs verre 
reizen maken. Ik vond het erg belangrijk om 
Han zo lang mogelijk thuis te houden. Ook 
in 2010, toen de ziekte zich van een matige 
vorm tot een ernstige vorm had ontwikkeld, 
is dat gelukt met de hulp van ‘Thuiszorg’ 
en drie maal per week dagopvang in een 
naburig verpleeghuis.

Ruim een jaar geleden besefte ik dat een 
definitieve opname in een verpleeghuis 
noodzakelijk was geworden. Na die 
opname hier in ons dorp was Han een 
aantal weken gedesoriënteerd en treurig, 
maar na een week of zes raakte zij gewend 
aan haar nieuwe tehuis en de heel toegewijd 
optredende verzorgenden. Inmiddels is Han 
in een rolstoel komen te zitten en is haar 

taalvermogen sterk afgenomen. Toch praat ze 
nog uitgebreid halve zinnetjes en het lijkt er 
vaak op dat ze mij nog verstaat. In elk geval 
hebben wij een plezierige vorm van contact 
samen. Af en toe zegt Han nog wel eens: 
“Hellestraat?” En dan bedoelt ze: “Zullen we 
daar nog eens ter kerke gaan?” De afgelopen 
jaren woonden we nogal eens 
de mis bij in het kerkje van die 
wijk in Stekene (B). Maar nu 
ze aan een rolstoel gebonden 
is gaan we af en toe naar een 
dienst in onze dorpskerk hier 
dicht bij het verpleeghuis.

Het zal duidelijk zijn dat het 
wegglijden in een toestand van 
geheugenverlies van de eens 
zo flinke en creatieve Han mij 
diep geraakt heeft. Anderzijds 
zijn het meeleven en de 
bemoediging die ik ondervind 
in onze vriendenkring voor mij 
een grote steun. En voor mij 
blijven de herinneringen aan 
de samen doorgebrachte jaren 
thuis en onze voettochten, 
onder meer in de bergen, heel 
waardevol.

Terwijl ik dit schrijf kijk ik de tuin in die 
we samen lang geleden hebben aangelegd 
en die nu met bloeiende heesters en hoog 
opgegroeide bomen in volle voorjaarstooi 
staat.

Ben Holla, St. Jansteen mei 2012.

EEn pERSoonlIJK VERHaal
alS JE MEEST DIERBaRE DEMEnTEERT

lID In DE oRDE Van oRanJE-naSSaU
Op vrijdag 27 april was het in de Vlaschaard om 11.00 uur 
ongebruikelijk druk. Er werden aan drie inwoners van Koewacht 
Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt omdat zij zich op 
verschillende manieren gedurende vele jaren hebben ingezet voor 
de gemeenschap van Koewacht en ook direct en/of indirect voor 
onze kerk. Het betrof: mevrouw Adrienne van den Bergh-Rombaut, 
mevrouw Georgette Freijzer-de Bock en de heer Ronny de Kerf. 

Wij feliciteren de nieuwe “leden in de Orde van Oranje-Nassau” met 
hun onderscheiding en hopen dat zij zich nog vele jaren zullen blijven 
inzetten voor onze samenleving.

Op vrijdagmorgen 27 april rond 11.30 uur zijn in de 
parochiekern Sint Jansteen twee van onze vrijwilligers 
koninkklijk onderscheiden. De heren Omer Calle en Henny 
de Bruijn zijn beide lid in de Orde van Oranje Nassau 
geworden. Zowel de heer Calle als de heer de Bruijn zijn 
decennialang als vrijwilliger actief in onze parochie. Mede 
op basis van de vrijwilligersactiviteiten voor onze parochie is 
hen deze onderscheiding ten deel gevallen.
De parochiekerncommissie feliciteert de heer Calle en de 
heer de Bruijn nogmaals van harte met deze onderscheiding.
Groeten
Tine Vereecken

KonInKlIJKE onDERScHEIDInG TE SInT-JanSTEEn

Links de heer H. de Bruijn, rechts de heer O. Calle
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DoDEnHERDEnKInG 2012 KoEWacHT
RESTaURaTIE

KRUISWEG 
KoEWacHT

In de kerk van Koewacht hangt een 
uniek kunstwerk: 16 levensgrote 
schilderijen (ca. 1,80 x 2,80 m), olieverf 
op linnen, waarmee de kunstschilder 
Tony van Os uit Temse (B) in 1937 en 
1938 het lijdensverhaal van Christus 
heeft uitgebeeld.

Deze zomer zal de Kruisweg achter in 
de kerk worden gerestaureerd. Tijdens 
de restauratie is het mogelijk om 
(in overleg met de restauratrice) de 
werkzaamheden te bekijken.

U kunt de restauratie steunen door 
een statie (schilderij) te adopteren voor 
een bedrag van tenminste € 100,- en 
als u wilt, kunt u zich tijdens of na de 
restauratie laten fotograferen met het 
geadopteerde schilderij.

Er zal een boek worden uitgegeven met 
daarin de geschiedenis van de kerk en de 
parochie met ook archiefmateriaal over 
de Kruisweg. De foto’s zullen worden 
afgedrukt in het boek dat gepresenteerd 
zal worden na de restauratie. 

U kunt uw deelname opgeven bij Jo 
Smet, Molenweg 7, Koewacht (0114-
361210).
U kunt deze restauratie ook steunen 
door een bedrag over te maken op 
rekeningnummer 3304.08.348 t.n.v. 
Kerkbestuur Koewacht onder vermel-
ding van Restauratie Kruisweg.

Wij rekenen op uw bijdrage om dit 
unieke kunstwerk te kunnen behouden.

Op woensdag 21 maart vond de jaarlijkse 
fiets-in plaats in het kader van de Vastenactie. 
‘s Middags om 13.30 uur vertrokken we 
vanaf het schoolplein van ‘De Vlaswiek’. 
We waren met 33 deelnemers, die heel wat 
sponsors hadden gezocht, vijf begeleiders en 
een EHBO-er plus bezemwagen. We werden 

- na een opwekkend woordje van pastoor 
J. Reurs - weggeschoten voor onze 30 km 
tellende tocht. 
Het weer was prima en mede daardoor was 
het een genot om te fietsen door de polders 
van Koewacht en omstreken. Halverwege 
pauzeerden we in de Canisiusbasisschool 

in Zuiddorpe, waar we 
prima werden ontvangen 
en waar een natje en een 
droogje voor ons klaar 
stond. Tijdens de tweede 
helft hadden we meer 
tegenwind, maar tijdens 
een vastentocht mag je je 
lijf best eens voelen, dat 
hoort er bij.

We eindigden net zoals 
we begonnen waren: met 
een stralend zonnetje. 
Met ruim €1400,- heeft 
de Koewachtse jeugd 
(en zijn sponsors) flink 
zijn best gedaan om de 
leefomstandigheden in 
Addis Abeba te helpen 
verbeteren.

Op 4 mei werd traditiegetrouw - dit 
jaar voor de 29 ste keer - de jaarlijkse 
dodenherdenking in onze kerk gehouden, 
waarbij de slachtoffers uit Koewacht van de 
Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna 
werden herdacht. Het was wederom een 
stijlvolle herdenking dank zij de medewerking 
van het Seniorenkoor en het St.-Ceciliakoor, 
de Harmonie E.M.M. met trompettist Jan 
Meijs, die ook dit jaar weer een feilloze ‘Last 
Post’ blies. Leerlingen van de ‘De Vlaswiek’ 

en de dames Fieke de Waele-Geerards en Els 
de Caluwé-de Schepper declameerden allen 
een indrukwekkend gedicht. Pastor Joop 
Reurs verzorgde het gebed. Na de stilte, de 
bloemlegging en het Wilhelmus werd de 
herdenking afgesloten met een defilé langs de 
plaquette met de namen van de slachtoffers, 
waarna door de aanwezigen op het kerkhof 
bloemen werden gelegd op de graven van de 
Poolse soldaat en de slachtoffers van de V-2.
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