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TEn GElEIDE

Op 2 november gedenken wij onze 
overledenen. De mensen gaan naar het 
kerkhof met bloemen, een plantje of een 
ander teken om aan te geven dat we aan 
de overledenen denken en hen ook missen. 
Soms zie je ook de leegte in de ogen 
van nabestaanden. Veel verdriet komt weer 
boven. Dagen van extra terugdenken van 
wat ooit was. Je kunt nu eenmaal niet leven 
zonder iemand die van je houdt. Iemand 
die je kunt vertrouwen. Iemand die bezorgd 
voor je is. Er zijn ook mensen die dit verdriet 
niet kennen, maar niemand hebben die zich 
om hen bekommert. En toch heeft ook hun 

hart zoveel behoeften, verlangt ook hun hart 
naar liefde en geborgenheid. Wij zijn totaal 
afhankelijk van elkaar. Denk maar eens aan 
eten, kleding, woning, vervoer, ontspanning. 
Dat alles is met geld betaalbaar. Maar we zijn 
nog meer afhankelijk van elkaar wat betreft 
geluk en dat heeft met geld niets te maken.
Laten we eens om ons heen kijken en 
misschien zien we mensen die onze hulp 
wel eens nodig zou kunnen hebben. Een 
vriendelijk woord, een beetje aandacht kan 
al zoveel doen.

De redactie

Hoogte- en dieptepunten in ons leven 
hebben vaak een lange voorgeschiedenis. 
Voorbeelden genoeg: Op zekere dag ben 
je zoveel jaar getrouwd; je viert het leven 
dat je de afgelopen jaren met elkaar hebt 
gedeeld; met vreugde denk je terug aan die 
ogenblikken dat je samen intens gelukkig 
was, maar ook aan die momenten dat je het 
moeilijk had en van elkaar was weg gegroeid. 
Ook al volgt de ene dag geruisloos op de 
volgende dag. Als je even stil staat, merk je 
dat er heel veel gebeurd is in die voorbije 
jaren.

Een ander voorbeeld: Op een gegeven 
moment krijg je het bericht dat iemand is 
overleden. Het hele dorp schrikt op, maar 
weet lang niet altijd wat er allemaal aan dat 
overlijden vooraf is gegaan. Vaak zijn mensen 
heel lang ziek en worstelen ze met de vraag 
naar het waarom. De meeste en grootste pijn 
is vaak geleden in de voorafgaande tijd. Maar 
wie staat daarbij stil? 
Soms hoor je mensen wel eens zeggen: 
“Er gebeurt haast niets bijzonders in onze 
kerk.” Alles lijkt gewoon door te gaan. 
En dat alles gewoon doorgaat, vinden we 
meestal ook nog vanzelfsprekend. Maar als 
je het gebeuren van dichtbij bekijkt, merk 
je hoeveel mensen, sommigen zelfs dagelijks, 
in de weer zijn om alles gewoon door te 
kunnen laten gaan. 

Die gewone mensen die gewoon hun werk 
doen hebben mijn grootste sympathie. En 
ik ben blij dat er hier in Oost Zeeuws 
Vlaanderen in al die parochiekernen van 
onze nieuwe parochie ‘Heilige Maria Sterre 
der Zee’ zo veel van deze mensen zijn.

Allemaal mensen die meeleven, mee werken 
en bezorgd zijn, niet alleen voor de kerk 
en het geloof, maar ook en vooral voor 
elkaar. Allemaal mensen die iets hebben met 
die boodschap van Jezus: ‘Samen werken 
aan dat rijk van God, dat rijk van vrede, 

gerechtigheid en liefde voor iedereen’. Het 
zijn misschien grote woorden, maar als je 
er even over na denkt, is het niet moeilijk 
om te bedenken wat dat voor jou inhoudt 
of kan inhouden. In deze toch ook voor 
de kerk moeilijke tijd, is het onze zorg dat 
deze boodschap van Jezus, van warmte en 
medemenselijkheid, blijft doorklinken.

En dat ik niet de enige ben die er zo over 
denkt, merkte ik toen ik een e-mailtje van 
een parochiaan kreeg met in de bijlage 
een tekst met de titel ‘Geen stenen maar 
mensen’. Misschien iets voor de komende 
Kerkkoerier, stond erbij. Ik laat het u graag 
lezen want het is ook een tekst uit mijn hart 
gegrepen.

GEEn STEnEn MAAR MEnSEn
Je kunt ten aanzien van het feit dat 
vele mensen geen kerk meer bezoeken 
pessimistisch zijn en denken dat het met 
de kerk gedaan is. Je kunt denk ik, niet zo 
maar zeggen, dat al die mensen ongelovig 
zijn geworden. Hoogstens kun je zeggen dat 
ze niet kerkgebonden, kerkbetrokken zijn. 
Kwantitatief neemt het aantal kerkgebonden 
mensen af, kwalitatief groeit het aantal 
gelovigen, dat probeert te verstaan wat kerk-
zijn betekent. Er is zodoende een andere 
kerk aan het groeien dan ons van jongsaf 
aan vertrouwd is. We moeten met de kerk 
nog door een donker dal, maar aan de andere 
kant van de heuvel verschijnt de zon en 
wacht een nieuwe toekomst. Kerk-zijn dat 
is: geen stenen zijn, maar mensen, die niet 
hard, koud of ongevoelig zijn voor elkaar, 
maar een warm kloppend hart hebben dat 
meeleeft met ieder die pijn lijdt, tranen huilt 
of in nood verkeert. Zo wordt het huis van 
de Heer opgebouwd tot een tempel waarin 
God eer wordt gebracht door het werk voort 
te zetten van Jezus Christus, in wie Gods 
mensenliefde zichtbaar is geworden.

Pastor Joop Reurs, pater marist.

AlS ER ScHIJnBAAR nIETS GEBEURT,  
DAn GEBEURT ER VAAK HEEl VEEl
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Deze zomer is onze parochie opgeschrikt 
door oneigenlijk gebruik van de 
bankrekening binnen één van onze 
parochiekernen. Het was de bank zelf, die 
het bestuur tipte over vreemde transacties. 
Als bestuur hebben we daarom onmiddellijk 
een grondig onderzoek ingesteld om vast te 
stellen wat er nu eigenlijk aan de hand was. 
Onze conclusie kon niet anders zijn dan: 
het is goed mis! De kasbeheerder is in de 
fout gegaan.
 
Direct is de betrokken parochiekern-
commissie (PKC) ingelicht en zijn de 
rekeningen geblokkeerd. Vanaf dat moment 
heb je als bestuur en als PKC het gevoel, 
dat je in een draaikolk beland bent. Er 
moet gehandeld worden, maar voor dit 
soort situaties bestaan geen draaiboeken. 
Wie vertel je het en wanneer en hoe? 
Hoe groot is de schade? Hoe gaan we 
het regelen? Het bestuur heeft direct voor 
een vaste strategie gekozen: openheid en 
geen doofpot, passende maatregelen naar 
betrokkene, maar wel met de menselijke 
maat van onze kerk.

Er volgde een periode van overleg met alle 
partijen, waarbij ook het pastorale team 
en het Bisdom Breda werden betrokken. 
De kasbeheerder is van al zijn functies 
ontheven en er is een restitutieregeling 
getroffen, waarbij de volledige schade 
inmiddels is vergoed. De parochie heeft 
daarom geen juridische stappen gezet. 
Verder zijn de parochianen in de betreffende 
kern geïnformeerd en vervolgens de gehele 
parochie. Een eenduidig persbericht 
is opgesteld en uitgestuurd naar de 
regiobladen. 
 
Jammer is het dan te moeten ervaren dat 
sommige media het verhaal aandikken en uit 
zijn verband rukken waardoor een verkeerd 
beeld van het gebeurde kan ontstaan. 
Verder zijn er intern controlemechanismen 
in voorbereiding, waarbij de kasbeheerders 
zullen meedenken over maatregelen en 
waarbij ze zelf ook een rol zullen spelen.
 
Zorg voor het bestuur is ook hoe om te gaan 
met de immateriële schade. Onze gedachten 
gaan natuurlijk uit naar de betrokkene. We 

hebben ferme beslissingen moeten nemen, 
maar hebben getracht rekening te houden 
met de menselijke kant van de zaak en 
willen ons ook vergevingsgezind opstellen. 
De persoon in kwestie is door het gebeurde 
en de daaropvolgende beslissingen al zwaar 
genoeg gestraft. 
 
Verder gaan onze gedachten naar al onze 
parochianen. Hoe staan zij tegenover het 
gebeurde? Ik heb de overtuiging, dat we 
wat dat betreft vertrouwen mogen hebben 
in al diegenen die onze plaatselijke kerk 
mee helpen dragen en vorm geven en dat 
ze zich door het gebeurde niet uit het lood 
zullen laten slaan. Door hun blijvende inzet 
als vrijwilliger en/of door hun onmisbare 
financiële bijdragen, hopen we in staat 
te blijven de RK kerk in Oost Zeeuws-
Vlaanderen levendig en vitaal te houden.
 
Jaap Klok, secretaris parochie H. Maria 
Sterre der Zee

WE MoETEn VERDER!

Na de opstapviering van de vormelingen 
in de kerk van Clinge hadden wij – de 
werkgroep – een speurtocht door de kerk 
voorbereid. Aan de hand van de 12 artikelen 
van de geloofsbelijdenis waren de jongeren 
uitgenodigd het kerkgebouw te verkennen.
‘Ik geloof in God de almachtige Vader,...’ 
met deze vertrouwde woorden begint de 
tekst van het Apostolicum. En de eerste 
opdracht voor de vormelingen luidde:
‘Zoek of je iets kunt vinden waaraan 
duidelijk wordt dat deze kerk een ‘godshuis’ 
is. Is er iets van God te zien? Kun je zien dat 
God hier woont?

Naast het schilderij van God, de Vader, 
boven het hoofdaltaar trok de godslamp bij 
het tabernakel de aandacht van de kinderen.
‘Een licht dat altijd brandt, hoe kan dat?’, 
was een vaak gestelde vraag. 

‘Dat kan toch niet!’ Natuurlijk niet, het is 
een van de taken van de koster ervoor te 
zorgen dat de kaars in de godslamp op tijd 
vervangen wordt, zodat het ‘licht van God’ 
niet dooft in onze kerken. Maar waarom 
eigenlijk? Ons rooms-katholiek gebruik gaat 

terug op de opdracht van God aan het volk 
Israël in het boek Exodus:
‘Draag de Israëlieten op om je voor de 
verlichting zuivere olijfolie te brengen: er 
moeten in de ontmoetingstent, buiten het 
voorhangsel dat de ark met de verbondstekst 
afschermt, altijd lampen branden.

Aäron en zijn nakomelingen moeten ervoor 
zorgen dat ze de hele nacht voor de HEER 
blijven branden. Dit voorschrift blijft voor 
de Israëlieten voor altijd van kracht, voor alle 
komende generaties.’ (Ex. 27, 20v.)

Wat voor het Joodse volk de ark was waarin 
de teksten van het Verbond opgeborgen 
lagen, is voor ons katholieken het tabernakel 

waarin wij het Heilig Brood bewaren dat in 
de eucharistieviering geconsacreerd is tot het 
Lichaam van Christus.

De godslamp die bij het tabernakel 
brandt getuigt van Christus’ werkelijke 
tegenwoordigheid. Meestal hebben 
godslampen een rood glas, dit om de lamp 
duidelijk te onderscheiden van de ‘gewone’ 
kaarsen en lampen in de kerkruimte. Velen 
van ons hebben in de afgelopen weken van 
de zomervakantie overal ter wereld zeker ook 
de een of andere kerk bezocht en bij Maria 
of de patroonheilige van de kerk een kaarsje 
gebrand.

Heeft u misschien ook eens rond gekeken om 
te zien waar de godslamp hangt? Ergens in 
de buurt van het hoofdaltaar of in een aparte 
sacramentskapel. Zoals in een kerkgebouw 
kan ons ook in het leven van alledag een 
licht de weg wijzen naar Gods aanwezigheid 
in deze wereld zoals we met de psalmist 
kunnen zingen:
‘Uw woord is een lamp voor mijn voeten, 
een licht op mijn pad.’
(ps.119,105)

GEVIERDE TIJD

De	grootste	tragedie	van	deze	tijd	is	niet	het	harde	geschreeuw	van	slechte	mensen,	maar	de	stilte	van	goede	mensen.	

(Martin	Luther	King)
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Elke maandagavond:
Bijeenkomst van de charismatische 
gebedsgroep om 19.00 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.
Maandag 24 en 31 december is er geen 
bijeenkomst.
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 derde vrijdag van de maand:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
heilig sacrament 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.
Diensten in de kapel van Ter Eecken.
Iedere 1e zaterdag van de maand om 14.30 
uur Rozenkransgebed voor de vrede.
Iedere 3e donderdag van de maand om 
14.00 uur gebedsbijeenkomst ter ere van de 
vrouwe van alle volkeren.

oKToBER

Vrijdag 5 oktober:
Mariazangavond om 20.00 uur in de basiliek 
te Hulst.

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

Zaterdag 6 oktober:
Festival Zeeuws-Vlaanderen: optreden 
Belgische Kamer Philharmonie in de basiliek 
te Hulst.

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.

Vrijdag 12 oktober:
Festival Zeeuws-Vlaanderen: optreden 
Amsterdam Baroque Orchestra in de Basiliek 
te Hulst.

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.

noVEMBER

Zondag 4 november:
Concert de Cantorije om 13.00 uur in de 
basiliek te Hulst.

Maandag 5 november:
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 5 november:
Bestuursvergadering van onze parochie H. 
Maria Sterre der Zee in de pastorie te Hulst 
om 20.00 uur.

Dinsdag 6 november:
Bijeenkomst rouwgroep van 19.30 tot 22.00 
uur op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

Donderdag 8 november:
Bijeenkomst rouwgroep van 14.00 tot 16.00 
uur op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

Zondag 11 november:
Peuter- en kleuterkerk in de Henricuskerk te 
Clinge van 11.00 tot 12.00 uur. 
Thema: St. Maarten.

Dinsdag 13 november:
Bijeenkomst rouwgroep van 19.30 tot 22.00 
uur op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.
Dinsdag 13 november:
Oecumenisch Leerhuis in Het Poorthuis te 
Kloosterzande om 20.00 uur.

Donderdag 15 november:
Bijeenkomst rouwgroep van 14.00 tot 16.00 
uur op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

Donderdag 15 november:
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.

Vrijdag en zaterdag 16 en 17 november:
Wintermarkt in de Hof te Zande kerk 
te Kloosterzande georganiseerd door de 
Protestantse gemeente Oosthoek. Vrijdag 
van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 
13.00 tot 17.00 uur.

Dinsdag 20 november:
Bijeenkomst rouwgroep van 19.30 tot 22.00 
uur op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

Donderdag 22 november:
Bijeenkomst rouwgroep van 14.00 tot 16.00 
uur op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

Vrijdag 23 t/m zondag 25 november:
Internationaal Kunstweekend in de H. 
Catharina kerk te Hengstdijk.
Openingstijden dagelijks van 10.00 – 17.00 
uur.

Dinsdag 27 november:
Bijeenkomst rouwgroep van 19.30 tot 22.00 
uur op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

Donderdag 29 november:
Bijeenkomst rouwgroep van 14.00 tot 16.00 
uur op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

DEcEMBER

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

Dinsdag 4 december:
Bijeenkomst rouwgroep van 19.30 tot 22.00 
uur op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

Donderdag 6 december:
Bijeenkomst rouwgroep van 14.00 tot 16.00 
uur op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.
Dinsdag 11 december:
Bijeenkomst rouwgroep van 19.30 tot 22.00 
uur op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

Dinsdag 11 december:
Geloofsgesprek in de Advent ter 
voorbereiding op Kerstmis o.l.v. de pastores 
Polet en Reurs
in het gemeenschapscentrum ’t Heike te 
Heikant om 20.00 uur.

Donderdag 13 december:
Bijeenkomst rouwgroep van 14.00 tot 16.00 
uur op de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

Donderdag 13 december:
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 december:
Concert door ‘The Dow Singers” uit 
Terneuzen met zangers uit geheel Zeeuws 
Vlaanderen in de Hof te Zande kerk te 
Kloosterzande om 20.00 uur.

Zondag 16 december:
Kerstzangavond in de basiliek te Hulst.

Vrijdag 21 december:
Concert Kamerkoor/J. Ivens in de basiliek 
te Hulst.

Donderdag 27 december t/m zondag 30 
december:
Kerststallententoonstelling in de H. 
Catharina kerk te Hengstdijk.
Openingstijden dagelijks van 13.00 – 18.00 
uur

REGIonAlE KERKElIJKE AcTIVITEITEn 
In ooST ZEEUWS-VlAAnDEREn

(Wijzigingen	voorbehouden)
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Wie	het	mysterie	God	wil	ontraadselen	lijkt	op	iemand	die	een	horloge	uit	elkaar	
wil	halen	met	bokshandschoenen	aan.

God is voor u om u de juiste weg te wijzen.

De Eeuwige is achter u om u in de armen te 

sluiten en u te beschermen in gevaar.

De Eeuwige is onder u om u op te vangen 

wanneer u dreigt te vallen.

De Eeuwige is in u, om u te troosten als u 

verdriet hebt.

Hij omgeeft u als een beschermende muur, 

wanneer anderen over u heen vallen.

De Eeuwige is boven u om u te zegenen.

Zo zegent u God, vandaag, morgen en tot 

in eeuwigheid.

Wij mensen van vandaag kijken zo graag 
vooruit, de toekomst in. Toch kan een 
terugblik in het verleden goed doen. Welke 
banden hebben we met dat verleden? Wie 
zijn onze ouders, onze voorouders? Door 
hen en door onze eigen inbreng zijn we 
gevormd en hebben een plaats in het leven. 
Terugkijkend in het verre, verre verleden 
zien we hoe onze streek tot ontwikkeling 
is gekomen o.a. door de invloed van 
kloostergemeenschappen op de bevolking. 
Zij zijn de grondleggers voor cultuur en 
Christendom. Zij hebben hun leefwijze en 
Christelijke waarden doorgegeven. De lokale 
bevolking hielp mee met de ontginning van 
het land. De abdijen van de Cisterciënzers 

zijn van grote betekenis geweest. 
Onze Oudheidkundige Kring: De Vier 
Ambachten heeft op 14 augustus het leven 
van deze kloosterorde voor het voetlicht 
gebracht. De lezing werd gegeven door De 
Heer Paul Stockman. Voor onze Kerkkoerier 
vertelt hij over de Cisterciënzers en hun 
invloed. Zijn verhaal heet: Trappisten zijn 
hervormde Cisterciënzers.
Ds. Pieter Overduin geeft een impressie 
van de plaatsing van een monniksbeeldje 
in de buitennis van de Hof ter Zandekerkje 
in Kloosterzande. U vindt het elders in dit 
blad. 

J.H. 

oMZIEn

De gevaren van het leenstelsel en de 
redactie van cluny daarop
In de negende eeuw waren de kloosters in 
de greep van wereldlijke heersers gekomen. 
Het leenstelsel was hier grotendeels voor 
verantwoordelijk. Bij gebrek aan geld werd 
door de lansheren land in leen (gebruik) 
gegeven aan mannen die bereid waren 
om wapendienst te verrichten. Uit de 
opbrengst van het leen konden door hen 
wapens aangeschaft worden. Geestelijke 
goederen, die op het in leen gekregen 
gebied reeds lagen, werden door hen 
ook als eigendom beschouwd. De heren 
eigenden zich kerkelijke inkomsten toe 
en bemoeiden zich met benoemingen van 
abten en bisschoppen. 

Vanuit het klooster Cluny werd in de 
negende eeuw het verzet tegen deze tendens 
georganiseerd. De kloosters plaatsten zich 
rechtstreeks onder leiding van de paus met 
als gevolg dat de wereldlijke heren geen 
zeggenschap meer over hen hadden.
In de bij de orde van Cluny aangesloten 
kloosters werd veel tijd ingeruimd voor het 
koorofficie. Per dag verbleven de monniken 
soms wel meer dan 12 uur in de kerk 
met bidden en zingen zodat voor andere 
werkzaamheden geen tijd overbleef.

opnieuw verzet
Tegen het overdreven koorgebed en de 
rijk gedecoreerde Cluniacenzer kerken 
rees verzet. Een eerste experiment werd 
gedaan door Bruno van Keulen die met 
de stichting van la Grande Chartreuse 
teruggreep op de principes van de eerste 
kluizenaars in de Egyptische woestijn. Een 
tweede poging om het tij te keren werd 

gedaan door Robertus, abt van het klooster 
te Molesmes. Zijn devies was behalve 
bidden ook werken en proberen daarin 
een evenwicht te vinden. Naar hun eerste 
stichting te Citeaux noemden zij zichzelf 
Cistercienzers. Een belangrijk leidsman 
werd Bernardus van Clairvaux. Hij was een 
purist op het gebied van uiterlijk vertoon. 
Alles moest enkel functioneel zijn en niets 
mocht de aandacht van het Woord van 
God afleiden. Dit betekende kale torenloze 
kloosters, onbewerkte kapitelen en een 
sober liturgisch leven leiden. Omdat er 
noodgedwongen door de monniken teveel 
tijd aan werken besteed moest worden 
dan aan het volgens de regel vereiste 
zeven keer per dag bidden besloot men 
om lekebroeders (gedoopte bekeerlingen 
uit de omwonende boerenbevolking) en 
conversen (enkel bekeerlingen) in dienst 
te nemen. Zij konden de werkzaamheden 
op het land verrichten en zorgden er op 
die manier voor dat de koormonniken hun 
gebeden op gezette tijden konden doen. 

Rijkdom en verslapping
Tegen wil en dank werden de Cistercienzers 
rijk: de lekebroeders en conversen werden 
niet betaald en alle winsten werden 
geinvesteerd in nieuwe landbouwbedrijven. 
In Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen hebben 
de Cistercienzers veel land in cultuur 
gebracht. Veelal betrof dit land dat door 
de zee was overstroomd en vervolgens 
aan de Vlaamse graaf was vervallen. Die 
gaf de nog in te polderen gronden in 
concessie aan de monniken. Vier grote 
Cistercienzer abdijen zijn in het Land 
van Hulst werkzaam geweest: de abij 
Boudeloo nabij Terhole, Lamswaarde en 

Pauluspolder; De abdij Cambron in de 
Havikpolder en bij Stoppelijk, de abdij 
Ter Doest in de omgeving van Graauw 
en de abdij Ten Duinen in de omgeving 
van Kloosterzande. Door de opbrengsten 
uit deze kloosterboerderijen werden de 
moederkloosters steeds rijker. Dit uitte 
zich in toegenomen welvaart, verslapping 
van de tucht en een zekere lauwheid in het 
koorofficie.

la Trappe
In 1664 was voor abt de Rance van het 
klooster la Trappe in Normandie de maat 
vol. Hij predikte een terugkeer naar de 
regel van Robertus uit 1098. Dit betekende 
hermetische afsluiting van de buitenwereld, 
soberheid in slaap en voedsel en volledig 
stilzwijgen. Eind negentiende eeuw vond 
er een splitsing binnen de Cisterzienzer 
orde plaats in de Gewone Onderhouding 
(Bornem, Val Dieu en Nieuw Kuyk) en 
de Strenge Onderhouding: de hervormde 
Cistercienzers, ook wel Trappisten 
genoemd (Tilburg, Echt, Diepenveen, 
Tegelen, Zundert, Westmalle, Westvleteren, 
Achel, Chimay, Rochefort en Orval). 
Enkele namen klinken ons bekend in de 
oren vanwege het bier en de kaas. Beide 
producten vormen voor de Trappisten 
hun voornaamste bronnen van inkomsten. 
Trappisten zelf mogen geen tripel of dubbel 
drinken: ze mogen er alleen maar naar 
kijken maar aan komen niet.

Paul Stockman
Hulst, augustus 2012

TRAppISTEn ZIJn HERVoRMDE cISTERcIEnZERS
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loGo VooR DE nIEUWE pARocHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

Op 1 januari 2012 zijn de 13 parochies 
binnen de Interparochiële Vereniging Oost 
Zeeuws-Vlaanderen gefuseerd en is de 
parochie H. Maria Sterre der Zee ontstaan. 
Bij een nieuwe parochie hoort ook een nieuw 
beeldmerk en daarom heeft het bestuur van de 
fusieparochie gevraagd om suggesties 
voor een logo. Zo zijn er een 
7-tal ontwerpen naar voren 
gekomen en daaruit heeft het 
bestuur een keuze gemaakt. 
Het logo dat op de meeste 
sympathie kon rekenen is 
hiernaast afgebeeld. Het 
is opgebouwd op cirkel 
met zwart fond en laat een 
afbeelding zien van het beeld 
van de H. Maria Sterre der 
Zee, zoals dat zich momenteel 

bevindt in de Basiliek van de Onze Lieve 
Vrouwe ten Hemelopneming in Maastricht. 
De 5 gouden sterren duiden op de benaming 
“Stella Maris” oftewel “Sterre der Zee”. De 
opkrullende golf in diverse kleuren blauw 
voltooit het logo met de verwijzing naar de 

zee die een grote rol heeft gespeeld 
in de ontstaansgeschiedenis 

van onze regio. Het wil een 
herkenbaar logo zijn met 
een frisse uitstraling, dat 
vanaf heden gebruikt zal 
worden op alle officiële 
communicaties van de 
parochie.

Parochiebestuur van de 
H. Maria Sterre der Zee - 

Hulst - 19 maart 2012

fusieparochie gevraagd om suggesties 
voor een logo. Zo zijn er een 
7-tal ontwerpen naar voren 

van de H. Maria Sterre der 
Zee, zoals dat zich momenteel 

zee die een grote rol heeft gespeeld 
in de ontstaansgeschiedenis 

van onze regio. Het wil een 

H. Maria Sterre der Zee - 
Hulst - 19 maart 2012

HoUDEn VAn 
MEnSEn

Houden van mensen 
is rijk zijn in nood
elkander geven
het dagelijks brood

Houden van mensen 
bevrijdend geheim
om voor een ander
een woonplaats te zijn

Houden van mensen
is warmte en licht
elkander tonen
je ware gezicht

Houden van mensen
is spelenderwijs
aarde herscheppen
tot nieuw paradijs.

Tijdens een avond op 14 augustus 
uitgaande van de Historische Vereniging, 
waar Paul Stockman een lezing hield over 
de Cisterciënzer kloosterorde, werd door 
ds. Pieter Overduin een monniksbeeldje 
onthuld. Het beeldje vond een mooie plek 
in de enige buitennis die de Hof te Zande 
Kerk kent (zie foto). 

Als inleidende woorden vertelde hij een 
volgend verhaal: 
“Er was eens een monnik, hij heette kleine 
Bernardus, en woonde al jaren samen met 
andere broeders in de abdij van Ten Duinen 
bij Koksijde. Hij had in een heel oud boek 
gelezen dat aan het eind van de wereld een 
plek te vinden zou zijn, waar hemel en aarde 
tezamen kwamen. Hij besloot die plaats 
te zoeken en niet terug te keren, voordat 
hij hem gevonden had. De monnik liep 
het ganse Vlaamse land, de lage landen 
door, overwon ontelbare gevaren, doorstond 
alle ontberingen die zo’n tocht door de 
wereld maar kan opleveren en leed onder 
alle mogelijke verleidingen die mensen van 
hun doel kunnen afhouden. Er zou daar een 
deur zijn –zo stond in het boek te lezen– bij 
een kerkkapel, waarop hij maar hoefde te 
kloppen om bij God te komen. Eindelijk 
vond hij wat hij zocht. Hij klopte op de 
eeuwenoude groene deur. Met bevend hart 
zag hij hoe deze openging. Toen hij naar 
binnen liep, voelde hij zich direct thuis, 
alsof hij in zijn eigen kloostercel stond. Toen 
begreep hij dat de plek, waar hemel en aarde 
elkaar ontmoeten, in de wereld is, op de plek 
die je van God gegeven wordt”.

Ds. Overduin vervolgde zijn woorden met 
de volgende toepassing. 
“Dit verhaal van die ene monnik kan met 

vele andere verhalen worden uitgebreid. 
Ook het verhaal dat met deze nu zo fraai 
gerenoveerde Hof te Zande kerkkapel is 
verbonden. Gaat u maar na: 
Al ruim 3 ½ eeuw geleden, toen deze kerk 
voor de protestantse eredienst in gebruik 
werd genomen, vanaf 1648, is de nis boven 
deze zij-ingang leeg gebleven. Het is heel 
goed mogelijk dat er daar voor een Maria 
beeldje in heeft gestaan, omdat na 1609 de 
rk. kerkgemeenschap van Hontenisse een 
aantal decennia hier haar diensten hield. Ik 
vond het nu toch wel hoog tijd worden om 
naar een nieuw beeldje uit te zien. Rond de 
viering van het 800 jarig bestaan van deze 
kerk in 2009 ontstond het idee, maar door 
de renovatie die nog moest plaatsvinden 
deden we er goed aan om het tot dit moment 
uit te stellen. 

Het college van kerkrentmeesters van de 
Oosthoekgemeente ging met dit voorstel 
direct akkoord. En het is een beeldje dat we 
als een gebaar mogen zien als klein eerbetoon 
aan de monniken die destijds vanuit Ten 
Duinen hier hun zware landarbeid hebben 
verricht. Maar het is ook een sluitstuk, 
bekroning van de onlangs afgesloten 
renovatie van deze kerk. We noemen de 
monnik kleine Bernardus, vernoemd naar de 
stichter van de talloze kloosters die in de 11e 
eeuw opkwamen, Bernardus van Clairvaux, 
of zich gingen houden aan de nieuwe meer 
sobere regels van het kloosterleven. 

Nu is het moment aangebroken om broeder 
Bernardus weer het licht in de ogen te 
gunnen, door hem te onthullen, op de 
plek waar -wie weet- hemel en aarde elkaar 
ontmoeten. Ds. Overduin riep de kleine 
honderd belangstellenden op met de 

woorden: ‘Zullen we hem met een applaus 
verwelkomen?’ Waarop de aanwezigen – 
eenmaal buiten verzameld voor de zijdeur- 
enthousiast uitriepen: Welkom Bernardus! 
We hopen dat hij allen die binnentreden in 
de kerk of wandelen rond de kerk met liefde 
zal aanzien. Vrede en alle goeds wordt ons 
toegewenst, woorden die ik aan het eind van 
mijn bijdrage u allen graag herhaal. 
Pieter Overduin.

Op de website van www.pgoosthoek.nl 
treft u een aantal impressies aan van de 
werkzaamheden die in het afgelopen jaar 
plaatsvonden, met detailfoto’s van zowel 
de muurrenovatie, de dakrenovatie en de 
tuinaanleg. 

Naschrift: Ds. Overduin maakt graag van de 
gelegenheid gebruik te melden dat hij en zijn 
vrouw medio oktober Kloosterzande verlaten 
en gaan wonen aan de Janseniuslaan 70 te 
Hulst. Daar zal een tweede monniksbeeldje 
zijn plek vinden met de naam – hoe kan het 
ook anders – Jansenius.

IMpRESSIE VAn DE plAATSInG VAn MonnIK KlEInE BERnARDUS
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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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VIERInGEn M.B.T. DE EERSTE HEIlIGE coMMUnIE 2013 
EHC 2013
 cATEcHESEAVonD Kennismakingsviering Eerste H. communie nakomviering
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 5 maart 14 april 16 juni -
GRAAUW 4 februari 12 mei 2 juni 16 juni
HEIKANT 7 februari 9 maart 7 april 12 mei
HENGSTDIJK 5 maart 13 april 9 juni -
HULST 29 en 31 januari 10 maart  21 april  2 juni 
KLOOSTERZANDE 4 februari 31 maart 9 mei 23 juni
KOEWACHT 7 februari 24 maart 26 mei 23 juni
ST. JANSTEEN 7 februari 9 maart 14 april 12 mei

De parochies Clinge, Lamswaarde, Nieuw-Namen en Terhole hebben in 2013 geen EHC.

Eind augustus heeft pater Reurs de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt. In de achterliggende maanden heeft hij zich beraden 
op zijn taken binnen de parochie en op welke wijze hij zijn 
dienstbaarheid aan de regio wilde voortzetten. Pater Reurs heeft 
aangegeven met emeritaat te zullen gaan, maar daarnaast graag 
een aantal pastorale taken te willen blijven vervullen. Het bisdom 
en het bestuur hebben samen bekeken op welke wijze zijn formele 
bestuurlijke taken kunnen worden gecontinueerd. Zo is voor de 
volgende taakinvulling gekozen. Vanaf 1 september 2012 heeft 
pater Reurs zijn functie als pastoor van de parochie H.. Maria 
Sterre der Zee neergelegd, maar blijft hij als priester-assistent 
beschikbaar voor een aantal pastorale taken. Deze zullen in nauw 
overleg met en onder de verantwoordelijkheid van het pastoraal 
team worden uitgevoerd.
 
Met ingang van 1 september 2012 is vicaris Paul Verbeek door 
de bisschop benoemd tot parochieadministrator van de parochie 
H.. Maria Sterre der Zee voor een periode van één jaar. Vicaris 
Verbeek is sinds zijn aanstelling als deken van Zeeland goed 
bekend met de regio. Hij was onder meer nauw betrokken bij de 
voorbereiding van de fusie van onze parochie.
 
Het bestuur en het pastorale team wensen pater Reurs een mooie 
tijd toe en spreken de hoop uit, dat hij nog lang actief mag blijven 
vóór en ín onze regio. In de naaste toekomst wordt een regionale 
viering voorbereid om hem dank te zeggen voor zijn jarenlange 
inzet en om de nieuwe “pastoor” welkom te heten.
 
Bestuur en pastoraal team

Voor communicanten geldt dat dit niet 
centraal geregeld is. Iedere kern heeft een 
andere manier van aanmelding. In Hulst 
krijgen de kinderen van groep 4 via school 
een aanmeldingsformulier mee. Dit dient 
dan thuis ingevuld te worden en verstuurd 
naar parochiekernsecretariaat, Steenstraat 22 
o.v.v. parochiekern H. Willibrordus. Ouders 
van kinderen die op De Brug zitten kunnen 
via school aangeven dat hun kind de EHC 
uitgereikt wil krijgen en krijgen vervolgens 
via de school ook het aanmeldingsformulier.
 
Vervolgens worden de formulieren na de 
gestelde inleverdatum opgehaald door 
leden van de werkgroep en is de verdere 
communicatie met ouders in handen 
van de werkgroep EHC. Het is nog niet 
bekend wanneer de formulieren geprint 

en uitgedeeld worden. Meestal is dat eind 
oktober of november.

Aanmelden voor de doop
Via het parochiekernsecretariaat worden 
dopen aangemeld. De doopouders krijgen 
meteen te horen of er op de gewenste 
doopdatum nog plaats is voor een dopeling. 
Per viering is er plaats voor 4 dopelingen. 
Vervolgens krijgen de doopouders een 
setje formulieren toegestuurd. Een daarvan 
betreft het aanmeldingsformulier. Dat dient 
terug gestuurd te worden. Een ander betreft 
de uitnodiging voor de doopcatechese en een 
derde formulier waarop de kosten vermeld 
staan.
Het parochiekernsecretariaat is geopend van 
maandag tot en met donderdag van 9.30 
tot 11.30 uur. Telefonisch te bereiken op 

nummer 0114 – 31 21 30 en per mail op 
pastoriehulst@zeelandnet.nl.
Het is al een aantal keren gebeurd dat 
men eerst naar het parochiesecretariaat van 
HMSdZ heeft gebeld of gemaild omdat 
dit telefoonnummer in de kerkkoerier staat 
vermeld.

pATER REURS MET EMERITAAT KBo HUlST 
Voor degene die ons nog niet kennen… De KBO Hulst (katholieke 
bond van ouderen) is een bloeiende vereniging van ouderen die 
al meer dan zestig jaar bestaat. Momenteel hebben we zo een 
900 leden in de leeftijd van ruim 50 tot 90 jaar, en hoewel de K 
voor katholiek staat is er zeker ook plaats voor mensen met een 
andere geloofsovertuiging. Wij proberen voor al onze leden een 
zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen wat gezien het 
verschil in leeftijd niet altijd makkelijk is maar tot op heden slagen 
wij daar toch aardig in. Zo maar een greep uit onze aktiviteiten: 
-thema-middagen: o.a. over medicijngebruik, erfrecht, osteopathie, 
gebruik OV-chipkaart, beter zien en nog vele interessante, leerzame 
en gewoon leuke onderwerpen. - lezingen: o.a. over Het Rijke 
Roomse Leven, De Cisterciënzers in Z-Vlaanderen enz. Ook niet 
te vergeten de jaarlijkse paas- en kerstviering en de Oudhollandse 
spelenmiddag. Ons streven is ook om 2 keer per jaar een busreis 
te organiseren en is er maandelijks onze bingo! Bij voldoende 
deelname organiseren we cursussen die kunnen variëren van: 
wat een ‘kunst tot gezond’ en ‘veilig op de fiets’. Wat zeker niet 
onvermeld mag blijven is dat u een beroep kunt doen op een van 
onze ouderenadviseurs die u behulpzaam zijn bij het doen van 
aangifte inkomsten belasting, aanvragen/wijzigen  van huur- en/of 
zorgtoeslag en wmo-voorzieningen. 
Onze eerst volgende aktiviteit is: Kom de deur uit voor de langste 
eettafel van de KBO Hulst.Verder hebben we nog infomiddagen o.a. 
op 4 oktober en 20 november. Wij hopen u met dit verhaaltje een 
indruk hebt gekregen over het doen en laten van de KBO. Bent u 
nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over de KBO dan kunt 
u altijd een kijkje nemen op 
onze website KBO Hulst of u neemt gewoon contact op met: 
Hans Dhondt (secretaris) of Yvonne Hoefnagels (voorzitter) 
tel. 315433, tel. 313868 
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(seizoen 2012/2013)
Het oecumenisch overlegorgaan wil een 
viertal leerhuis-avonden organiseren rond 
het thema spiritualiteit (geestelijk leven). 
Wie ben ik? Wat kan ik met mijn leven 
doen? Ieder mens is op zoek naar een zinvol 
leven en wil steeds verder groeien in zijn 
mogelijkheden. Spiritualiteit speelt daarin 
een essentiële rol. Maar hoe ontwikkel je een 
eigen ‘spirituele weg’? Naast inhoudelijke 
kennismaking met dit thema, is er ruimte 
voor persoonlijke bespreking en het delen 
van ervaringen. Op dinsdag 2 oktober en 
dinsdag 13 november gaat het over 
- vormen van (hedendaagse) spiritualiteit,
- de betekenis van spiritualiteit voor het 

leven van alledag,
- kennismaking met wat de (religieuze) 

tradities ons aanreiken aan spiritualiteit.
- De leerhuisavonden worden telkens 

afgesloten met een meditatief moment in 
de Hof te Zande Kerk.

- Op 15 januari en 19 februari 2013 volgen 
de twee andere avonden waarover wij u 
later informeren. 

- De avonden kunnen ook los van elkaar 
worden bijgewoond.

- Locatie: het Poorthuis (Cloosterstraat 10 
te Kloosterzande). Aanvang om 20.00 uur 
(vanaf 19.45 uur inloop met een kopje 
koffie). 

Deelname is kosteloos. Tevens informeren 
wij u (later) via onze websites: www.rk-kerk-
ozvl.nl en www.pgoosthoek.nl  Bij deelname 
ontvangt u tekstmateriaal om zich verder in 
te verdiepen, ook is er een lectuurtafel om 
inspiratie op te doen. Opgave vooraf zouden 
we prettig vinden en kan t/m maandag 15 
oktober bij: ralf.grossert@zeelandnet.nl tel. 
no. 31 32 99 of ds@pjoverduinprotgemeente.
com tel. no. 68 33 60

Deze activiteit gaat uit van het oecumenisch 
overlegorgaan waarin participeren de  
RK. parochie  
H. Maria Sterre 
der Zee en de 
Prot. gemeente 
Oosthoek.

oEcUMEnIScHE lEERHUISAVonDEn

Voor de jeugd

VooR JonG èn 
oUD

Doe je mee? Gezellig! Altijd wel even 
tijd om een plaatje in te kleuren. 
Het hoeft niet lang te duren, maar 
gewoon wat gezellig bezig zijn. Je 
krijgt een leuk resultaat en het is 
ontspannend bovendien. Een boze 
bui verdwijnt vanzelf. Je krijgt goeie, 
plezierige gedachten. Mogelijk krijg 
je zelfs wijze en creatieve ideeën. Veel 
kans dat je daarna weet wat je met 
lastige vraagstukken moet doen.

Na een poosje kleuren heb je een 
leuk resultaat. Zo kleurend bezig zijn 
lijkt wel een beetje op mediteren. Je 
komt tot rust èn het is goed voor je 
hersenen. Wat wil je nog meer????
 
Gedichtje: 
Ik ben het bloemenvrouwtje.

Voor jullie heb ik hier een deel
van mooie bloemen, meer dan veel.
Witte, blauwe, gele en oranjerode.
als teken van de zomerbode.
Je ziet: de kleur is foetsie, weg.
Kleur jij de bloemen even weg. 

J.H

EEn GEScHEnK  

UIT DE HEMEl
Dwalend in de eenzaamheid

in lang vervlogen tijden,

zocht ik naar verbondenheid;

en eind aan al mijn lijden.

Ver boven de aardse macht

werd jij naar mij gezonden.

Woorden heb je meegebracht

voor ‘t helen van m’n wonden. 

Woorden vol van tederheid

in een eenheid zonder grenzen;

warmte en menslievendheid;

respect voor alle mensen. 

Vol ben ik van nieuwe kracht

want jij komt mij genezen.

Wijsheid heb je me gebracht;

uit stof ben ik herrezen.
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In ons blad vinden we enkele verhalen over Cisterciënzers. Wie 
waren zij? Wat deden zij? Daarover valt veel te vertellen. Het waren 
kloosterlingen die lang geleden vanuit verre oorden hier in Hulst 
en omstreken kwamen wonen, een sober leven leiden, het land 
bewoonbaar maakten en zorgden voor goede oogsten. Daarvoor 
hadden zij veel mensen uit onze streek in dienst. 

leven voor God
Sommige mensen waren zeer gelovig en wilden hun leven in dienst 
stellen van het geloof. Zij gingen naar een klooster en leefden heel 
sober. Alles wat zij deden stond in het teken van God en de bijbel. 
Meestal hadden kloosters eigen land, want zij moesten voor hun eigen 
voedsel zorgen. Er werd groente verbouwd en er werd vee gehouden. 
Ook hadden ze vaak een eigen kaasmakerij en bierbrouwerij.

Kennis is macht
De kloosterlingen konden zich in de bibliotheek van het klooster 
verdiepen in hun geloof en in allerlei wetenschappelijke onderwerpen. 
Zo verzamelden ze veel kennis. Die kennis gaven ze door aan jonge 
kloosterlingen en kinderen die les kregen op de kloosterschool. Door 
hun kennis hadden de monniken en nonnen veel aanzien. Dat werd 
nog versterkt door hun bijzondere manier van leven, waardoor ze 
werden gezien als mensen die dicht bij God stonden. De kloosters 
verdienden geld met lesgeven en het schrijven van boeken, maar ook 
met de opbrengsten van hun akkers. Bovendien kregen ze geld of 

stukken land van mensen die hoopten op die manier een plekje in de 
hemel te krijgen. Zo werden sommige kloosters en kerken langzaam 
aan heel rijk. De combinatie van aanzien en rijkdom zorgde voor 
grote invloed en macht. 

MARIA EREn
In de Middeleeuwen trokken veel troubadours door het land, Ze 
trokken van kasteel naar kasteel. Ze zongen dan over spannende 
dingen die echt gebeurd waren of soms verzonnen. Soms hadden ze 
het zelf meegemaakt. Dikwijls zongen ze over de jonkvrouwen aan 
het hof. Over hun schoonheid en lieflijkheid. Over lieve dingen. 

De cisterciënzers bedachten, dat je op deze manier ook over Maria 
zou kunnen zingen. Over Maria, de moeder van Jezus. Dat werd al 
gauw een goede gewoonte en sindsdien vond men het prachtig om 
op deze manier Maria te eren.

KopIEERWERK
Kloosters hadden een speciale schrijfzaal. Daar werden bijbels en 
andere vaak godsdienstige boeken geschreven, overgeschreven en 
vertaald. De boeken zijn gemaakt van perkament, vellen gedroogde 
dierenhuid. De teksten zijn met de hand geschreven en soms 
prachtig versierd. De techniek om boeken te drukken werd pas aan 
het eind van de Middeleeuwen uitgevonden. 

De eerste letter van een tekst werd vaak groot geschreven en mooi 
versierd. 
Schrijf hier je naam op z’n middeleeuws. 

MonIKKEn: WIE WAREn ZIJ?
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Ieder heeft zo zijn eigen reden om lid te worden van KBO Zeeland, de Katholieke 
Bond van Ouderen in de provincie Zeeland. De één vindt belangenbehartiging 
belangrijk, de ander wordt lid voor de lokale activiteiten. Daarbij staan integratie en 
gelijkwaardigheid van senioren in de samenleving centraal bij de KBO.

KBO Zeeland biedt haar leden voor + €20,00  per jaar (dit bedrag verschilt per afdeling):
• 10 maal het magazine Nestor.
• Lokale activiteiten, dagtrips en cursussen
• Rijbewijskeuring tegen gereduceerd tarief 
• Landelijke, provinciale en lokale belangenbehartiging voor zorg, wonen en pensioenen
• Hulp en advies via de KBO-servicelijn
• Belasting invulhulp en ouderenadvisering
• Collectieve zorgverzekeringen met kortingen van €65,- tot €100,- per persoon.

In uw omgeving zijn in de volgende plaatsen KBO afdelingen actief: Clinge, Graauw, Heikant, Hulst, 
Nieuw Namen, Sint Jansteen, Boschkapelle, Hengstdijk, Lamswaarde, Ossenisse, Stoppeldijk en Terhole. 

Ook maken wij u attent op de mogelijkheid om door uw inzet als vrijwilliger een zinvolle tijdsbesteding te 
verwerven. Zie voor meer informatie www.kbozeeland.nl  . Eventuele vragen kunt u stellen door te mailen 
naar info@kbozeeland.nl  of te bellen naar 0113-655498.

Heeft KBO Zeeland uw interesse gewekt? Vul onderstaande bon in en stuur deze aan KBO Zeeland. Oud 
Ovezandseweg 24 4441 SH Ovezande of meld u aan via onze website.

Ik/Wij meld(en) mij (ons) aan als lid van de KBO
  
Dhr: .........................................................................................................  Geb. datum .......................................
Mevr: .......................................................................................................  Geb. datum .......................................
Adres: .................................................................................................................................................................
Postcode ........................ Woonplaats: ...............................................................................................................
Telefoon: ...................................E-mail adres: ....................................................................................................

KBO Zeeland
...echt iets voor u!



12 - Kerkkoerier

clUSTER MIDDEn Hulst

KERSTconcERT
door het Kamerkoor Hulst o.l.v. Jo Ivens
In de basiliek op VRIJDAG 21 
DECEMBER a.s.
Aanvang 14.00 uur.

Parochiekern Hulst heeft 1 juli een bijzondere 
viering mee mogen maken. Een 50 jarig 
priesterschap, een niet alledaags gebeuren. 
Een druk bezochte en feestelijke viering met 
familie, vrienden en kennissen van Pater Willy 
Burm. Mensen van heinde en ver gekomen, 
alsook heel veel parochianen uit Hulst en 
omgeving woonden deze jubileumviering 
bij. Een bijzondere viering waarin Pater 
Willy Burm, met zijn broer Fons Burm en 
collega Pater Poppe voorging, ondersteund 
door het dameskoor, de bloemversiering en 
het werk van de vele vrijwilligers. Na afloop 
van de viering maakten vele aanwezigen 
dankbaar gebruik van de gelegenheid om 
Pater Willy Burm te feliciteren met zijn 

gouden jubileum. Reden om pater Burm zelf 
aan het woord te laten. 
Namens de parochiekern Hulst, Cecile van 
Tiggelen

1 Juli 2012: een gewone datum misschien, 
maar een datum die ik niet kan vergeten. 
Het was de datum waarop ik, Willy Burm, 
mijn vijftigjarig priesterfeest mocht vieren in 
de Basiliek van Hulst, waar ik ook gedoopt 
en gevormd ben en waar ik mijn eerste 
plechtige Heilige Mis opgedragen heb. Die 
vijftig jaren zijn snel voorbij gegaan, ze 
waren om voordat ik er erg in had. Toch ben 
ik allang uit Hulst weg en niemand van mijn 
directe familie woont nog in Hulst, daarom 

had ik niet 
verwacht dat 
er zoveel men-
sen gehoor 
zouden geven 
aan de uitno-
diging voor 
de viering van 
1 juli. Ik was 
verrast door de 
grote opkomst 
van familie, 
kennissen en 
Hulstenaren, 
die gekomen 
waren om mee 
te vieren en 
mij te felicite-
ren. Het was 
een mooie en 

goed verzorgde viering. De koorleden, orga-
nist, de mensen die de kerk zo mooi versierd 
hebben met bloemen en vanen, de koster, de 
misdienaars, de verzorgers van de koffie na 
de dienst en alle anderen die er aan hebben 
meegewerkt, ben ik zeer dankbaar. 
Heel bijzonder gaat mijn dank ook uit naar 
Degene, die me geroepen heeft voor dit 
werk: Christus. Hij die me uitgezonden 
heeft naar Burkina Faso, om er getuige te 
kunnen zijn van wat Hijzelf voorgeleefd 
heeft toen Hij hier op aarde was en er 
gestorven is en verrezen, om zo toch altijd 
nog bij ons te kunnen zijn.

Natuurlijk was ik blij dat mijn broer Fons 
mee kon celebreren, ik hoop voor hem, 
dat hij over drie jaar ook zijn vijftigjarig 
priesterfeest zal kunnen vieren. Ik was ook 
blij dat pastor Walter Poppe mee heeft 
willen concelebreren, als vertegenwoordiger 
van de parochie H. Maria Sterre der Zee, 
temeer omdat het samenviel met zijn 
veertigjarig priesterjubileum. Verder wil 
ik ieder bedanken voor de vele blijken 
van belangstelling, waardoor ik weer 
aangemoedigd ben door jullie allen om nog 
enkele jaren door te kunnen gaan met te 
getuigen van de Liefde van Christus voor ons 
allen, vooral bij hen die het zo zwaar hebben 
in de Sahel, in Burkina Faso. Dat God jullie 
allen moge zegenen en bijstaan. Dank u wel. 

Willy Burm, missionaris van Afrika. 
werkzaam in het bisdom Dori, Burkina Faso,
 in de parochie van Aribinda.

Een nieuw begin! Wat stelt dat voor? Voor 
iedereen is er een komen en gaan. Komen 
werken in Hulst. Dat doet Katrien Van 
de Wiele. Nadat zij per 1 febr 2012 werd 
benoemd door de bisschop als lid van 
het pastoraal team bij de RK Kerk Oost 
Zeeuws Vlaanderen H. Maria Sterre der 
Zee, is Katrien zich gaan oriënteren in haar 
nieuwe omgeving. Niet helemaal vreemd 
voor haar, daar zij meer dan 15 jaar bij de 
buren in de Kanaalzone heeft gewerkt als 
pastoraal medewerkster. Het doet ons goed 
dat veel mensen Katrien al kennen, maar ook 
andersom. Katrien stapt op de mensen af en 
maakt kennis om te kijken waar zij hulp kan 
bieden. Dit kan individuele hulp zijn maar 
ook samenwerken met de werkgroepen.
Wij zijn als parochiekern Hulst dan ook 
blij Katrien te kunnen verwelkomen als 
eerst aanspreekbare pastor en wensen haar 
veel succes. Dat wil natuurlijk geenszins 

zeggen, dat wij blij zijn met het vertrek 
van Pater Reurs. Nog zo kort geleden 
werd op 1 september 2004 Pater Reurs 
benoemd in de regio Zeeuws Vlaanderen. 
Enige tijd later werd Pater Reurs ook eerst 
aanspreekbare pastor in Hulst. Hij wist zich 
al snel zonder veel poespas een plaats te 
verwerven door zijn luisterend oor, door zijn 
aanwezigheid, gevraagd en ongevraagd, bij 
bijzondere en alledaagse gelegenheden. Het 
samenwerken in groepen was en werd een 
spel met elkaar. Het elkaar begrijpen leverde 
mooie geloofsmomenten op. We hopen, 
dat het hier niet bij blijft en dat we pater 
Reurs nog regelmatig mogen ontmoeten. 
Wij verwachten het zeker, maar wij wensen 
hem ook alle goeds in goede gezondheid in 
zijn verdere leven.

Namens de parochiekern Hulst, 
Cecile van Tiggelen

EEn TERUGBlIK op DE VIERInG VAn  
MIJn 50 JAAR pRIESTER En MISSIonARIS ZIJn

EEn nIEUW BEGIn
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De Rotary is een club van mensen die 
wekelijks bij elkaar komen. Zij organiseren 
o.a. vele acties om op die manier geld 
bijeen te brengen voor projecten. Deze 
projecten zijn verschillend van aard. Voor 
ons is met name de Mattheus Passion in de 
Willibrordusbasiliek een prachtig cultureel 
evenement dat door de Rotary financieel 
wordt ondersteund. Deze samenwerking 
bestaat al vanaf 1999.
Naast de Mattheus Passion organiseert de 
Rotary ook de Reynaert Fietstocht. De 
fietscommissie is alom bekend en misschien 
hebt ook u meegereden, al stond er dit jaar 
wel heel veel wind. Mogelijk weet u het 
niet, maar zij organiseren deze tocht ook 
om goede doelen te sponsoren. Ook wij 
als parochiekern hebben een beroep op 
hen gedaan. Onze vraag was om video-
audioapparatuur te mogen aanschaffen 
voor de Basiliek.
De basiliek is naast een belangrijk religieus 
gebouw een parel van bouwkunst en 
historie. Het belang van dit gebouw met 
zijn inhoud en verleden kan niet voldoende 
voor het voetlicht gebracht worden. De 
basiliek beschikt over een klein museum, 
de Librije. Hier werden oorspronkelijk in 
een ver verleden de waardevolle boeken 
bewaard.
Historisch is het van belang omdat het 
nog wat kleine beeldhouwwerken bevat 
die de Beeldenstorm overleefd hebben. 
In de duale periode, de periode waarin 
zowel katholieke als protestante gelovigen 
gescheiden de kerk gebruikt hebben, heeft 

deze ruimte dienst gedaan als sacristie. 
Na jaren als opslagplaats dienst gedaan 
te hebben is het thans een klein museum 
dat in een permanente en wisselende 
tentoonstelling de kunstschatten van de 
basiliek laat zien. 

De Librije bevindt zich in de koorkerk. 
Hoewel het schip van de kerk altijd open is 
voor kerkgangers en publiek, waaronder de 
toeristen die voor de Hulster gemeenschap 
van belang zijn, is de koorkerk, het 
gedeelte achter de hekken, alleen op de 
zondagmiddagen in de zomer toegankelijk.
Met de gevraagde apparatuur kunnen we 
doorlopend de schatten en de historie aan 
kerkgangers, publiek en toeristen van Hulst 
tonen. 
Deze motivatie is voor de Rotary 
aanleiding geweest ons op 21 juni feestelijk 
te ontvangen en ons te verrassen met een 
cheque van 2900 euro. De andere doelen 
zijn ’t Ulster zorgboerderij, project Kajsiab 
Laos en A Sister’s Hope. Zij mochten elk 
2500 euro ontvangen.
We hebben onze dank uitgesproken naar 
de Rotary en m.n. de heer Picavet, die 
de laatste jaren dit fietsevenement heeft 
georganiseerd en de doelen heeft uitgezocht. 
Nu zijn wij bezig met het uitzoeken van de 
juiste apparatuur voor de Basiliek. U bent 
van harte uitgenodigd voor een bezoek aan 
onze prachtige Basiliek.

Namens de parochiekern Hulst, 
Cecile van Tiggelen

Dromen en werkelijkheid op een zomerse dag 
in 2012 over een levende geloofsgemeenschap, 
over het reilen en zeilen in de parochiekern 
Hulst. Samen bouwend en wegen zoekend 
voor een levende geloofsgemeenschap: 
- waar iedereen zich thuis voelt. 
- waar mensen ontvangen worden als welkome 
gasten 
- waar mensen begaan zijn met elkaar. 
- waar men aandacht heeft voor de eenzame 
mens 
- waar men zieke of oudere mensen nabij wil 
zijn
- waar kinderen kind mogen zijn
- waar eigentijdse aandacht is voor jongeren 
- waar mensen in de drukte van het 
dagelijks bestaan, begeestering en een 
oase van rust ervaren; een uitnodigende 
geloofsgemeenschap! 
Niet alleen in mooie woorden, niet alleen 
in druk doen samen kerk-zijn, maar in het 
stille lief, ’t lege leed, in het doen en laten van 
alledag, het leven delen en vieren met elkaar. 
Vele vrijwilligers in onze parochiekern maken 
dromen over een levende geloofsgemeenschap 
waar, mensen die elkaar tot vreugde willen 
zijn. We staan weer aan het begin van een 
nieuw werkjaar met heel veel plannen en 
activiteiten die wij, dankzij- en met dank 
aan de vele vrijwilligers, hopen te realiseren. 
Naast onze dank aan de vele vrijwilligers 
die wij rijk zijn, willen wij ieder die zich op 
enigerlei wijze in zou willen zetten voor onze 
geloofsgemeenschap, uitnodigen om contact 
op te nemen met ondergetekende. In geloof, 
hoop en liefde willen wij samen kerk-zijn, het 
heden vieren en de toekomst vol vertrouwen 
tegemoet gaan.
 
Namens het bestuur en de werkgroep 
vrijwilligersbeleid van de parochiekern van de 
H.Willibrordus te Hulst,
Nelly Janssen – de Kooning, (tel. 0114-
720350)

Gedenken wij met leed om haar heengaan, 
maar met liefde en dankbaarheid om wie 
zij was en vooral heeft betekend voor velen, 
mevrouw Cis Dieks. Na een afnemende 
gezondheid overleed mevrouw Cis Dieks 
op 3 juni 2012 op 85 jarige leeftijd in 
ziekenhuis “De Honte” te Terneuzen. De 
uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 9 
juni 2012 in de Basiliek te Hulst.

Mevrouw Cis Dieks was jarenlang als 
vrijwilligster in onze geloofsgemeenschap 
actief. Als lid van de werkgroep ter 

verwelkoming van nieuwkomers in de 
kern Hulst bezocht en verwelkomde zij 
heel veel mensen. Mevrouw Dieks droeg 
ook jarenlang op haar eigen bescheiden 
wijze haar steentje bij aan de werkgroep 
“Rouwzorg Regio 0114”. 
Tot eind 2011 was mevrouw Dieks 
als vrijwilligster werkzaam op het 
parochiesecretariaat in de Steenstraat te 
Hulst. Cis kende de mensen en de mensen 
kenden haar. Cis was een bescheiden maar 
bijzonder attente en altijd meelevende 
vrouw. Wij zijn haar heel veel dank 

verschuldigd voor alles wat zij voor onze 
geloofsgemeenschap heeft gedaan en 
betekend. 
 
Mevrouw Dieks heeft niet voor niets 
geleefd, haar levenswijsheid en aandacht 
voor mensen zijn het waard om voort te 
leven in de herinnering van velen. Moge zij 
rusten in vrede. Wij wensen haar kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie alsnog 
van harte sterkte bij het verlies van deze 
geweldige vrouw, een mens, een moeder en 
oma om trots op te zijn. 

MEnSEn, DRoMEn, 
lEVEn,  

DElEn En VIEREn

RoTARy En pARocHIEKERn HUlST. WAT 
HEBBEn ZE MET ElKAAR TE MAKEn?

In MEMoRIAM MEVRoUW cIS DIEKS
“In HET STIllE lIEf, ’T lEGE lEED….”

Het leven schenkt je lieve, blije en mooie dagen;
soms sta je duidelijk bij het leven in de gunst.

Als het je goed gaat hoor je zelden iemand klagen;
maar met de droeve dagen omgaan, da’s de kunst.

T.	Hermans
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De geplande bijeenkomst voor nieuwkomers 
op 26 juni 2012 is helaas niet doorgegaan 
wegens onvoldoende belangstelling. 
Misschien was de datum slecht getimed? 
Misschien waren onze nieuwkomers druk 
met andere zaken of al met hun hoofd bij de 
naderende vakantie? Misschien ook was er 
toch enige drempelvrees? Misschien maakte 
onbekend onbemind….? Zo zouden we 
nog even door kunnen gaan maar het lijkt 
ons zinvoller om vooruit te kijken en de 
hoop op een sfeervolle ontmoeting met onze 
nieuwkomers in onze parochiekern niet op 
te geven. 
Nieuwkomers ontvangen t.z.t. een 
persoonlijke uitnodiging. Mocht het echter 
zijn dat u wel tot deze groep behoort maar 
onverhoopt toch geen uitnodiging hebt 
ontvangen, neemt u dan even contact mij 

op. (tel. 720350)
Nieuwkomers in de parochiekern van de 
H. Willibrordus te Hulst wordt gevraagd 
donderdag 22 november 2012 vrij te 
houden voor deelname aan een informele 
ontmoeting met afgevaardigden van het 
bestuur van de parochiekern en de werkgroep 
vrijwilligersbeleid Hulst. Nadere informatie 
volgt. 
 
Als u na lezing van bovenstaande denkt, “ik 
zou ook wel een steentje bij willen dragen aan 
het reilen en zeilen in de kern Hulst”, neemt 
u dan contact op met ondergetekende. U 
bent van harte welkom.
 
Werkgroep Vrijwilligersbeleid / Parochiekern 
H. Willibrordus Hulst. 
Nelly Janssen – de Kooning

pElGRIMSTAS 
MEVRoUW A. MEIJS:
“Welke inwoner van Hulst verdient 
een pluim?” Zo luidde een kop in de 
krant van 10 februari 2012. Een vraag 
die het bestuur van de parochiekern 
en de werkgroep vrijwilligersbeleid voor 
een probleem plaatste, immers: iedere 
vrijwilliger verdient een dikke pluim. Maar 
toch… er zijn ook bijzondere vrijwilligers, 
vrijwilligers met een jarenlange staat van 
dienstbaarheid op velerlei terreinen, 
zoals mevrouw Annie Meijs-Weemaes. 
Zo geschiedde het dat mevrouw Annie 
Meijs voor de bronzen Pelgrimstas van 
de gemeente Hulst werd voorgedragen, 
een voordracht die -hoe kan het anders-  
gehonoreerd werd. Op zaterdag 16 juni 
2012 vond de uitreiking van de bronzen 
Pelgrimstas in het stadhuis te Hulst plaats. 
Onder loftuiting over de wijze waarop 
mevrouw A. Meijs zich voor de Hulster 
(geloofs)gemeenschap heeft ingezet 
mocht mevrouw Meijs, in het bijzijn 
van haar familie en vertegenwoordigers 
van de parochiekern Hulst, bloemen, 
een zoen van burgemeester Mulder en 
de Pelgrimstas in ontvangst nemen. Een 
Pelgrimstas vol pluimen, een terechte 
onderscheiding! Mevrouw Annie Meijs, 
proficiat!  

Andere tijden, andere gebruiken, dat geldt 
zeker ook voor het pand Steenstraat 22 
te Hulst. In den beginne werd dit pand 
bewoond door de pastoor met zijn kapelaans 
en het huishoudelijk personeel. Pastoor 
werd pastor, de titel kapelaan raakte buiten 
gebruik en de eens zo royale personele 
bezetting werd door de jaren heen anders en 
drastisch minder. De pastorie verloor in veel 
gevallen haar (hoofd)functie als woonhuis. 
En zo geschiedde het ook in onze pastorie 
in de Steenstraat. De 1e en 3de verdieping 
zijn in de loop der jaren in gebruik genomen 
als vergader-en kantoorruimte. De 2de 
verdieping werd tot voor kort bewoond 
door de heer en mevrouw Tobé, die onlangs 
naar Breda zijn verhuisd. De periode van 
leegstand van de 2de verdieping was een 
mooie gelegenheid om deze etage aan 

een metamorfose te onderwerpen en tot 
aantrekkelijke woonruimte/n te maken voor 
toekomstige nieuwe bewoners. 
Als u belangstelling hebt voor het huren 
van deze vernieuwde woonetage in hartje 
binnenstad, kunt u contact opnemen met: 
Kindt & Biesbroeck, Overdamstraat 3, Hulst 
tel.0114-312129. 
 
De pastorie anno 2012 is onze trots; een 
pand met mogelijkheden maar vooral ook 
een pand waar de deur gastvrij open staat. 
Op de voormiddagen van maandag t/m 
donderdag kunt u terecht op het secretariaat 
van 09.30 uur tot 11.30 uur. 
Op donderdagvoormiddag is er vanaf 10.00 
uur ook gelegenheid om op bovenstaand 
adres gezellig aan te schuiven bij de koffie, u 
bent van harte welkom!

GARDEnERS
Een gedroomde werkelijkheid: naast het 
“Dreamteam” (de klussengroep) hebben zich 
nu ook een aantal vrijwilligers verenigd in 
“The Gardeners” voor verzorging van de 
pastorietuin. Op 11 juli 2012 kwamen “de 
hoveniers”, mevrouw Jacintha Baart en de 
heren Walter Ferket en Jan de Theije voor 
het eerst bijeen voor een plan van aanpak. 
Besproken werd o.a. het door mevrouw 
M. Klok ontworpen tuinontwerp, de te 
volgen werkwijze en de verdeling van de 
werkzaamheden. Inmiddels wordt zichtbaar 
dat het niet bij mooie woorden is gebleven; er 
wordt volop gestekt en groene vingers en een 
grondige aanpak leveren een paradijselijke 
pastorietuin op. Welkom “Gardeners”! Naast 
onze dank voor jullie inzet wensen wij jullie 
ook veel vreugde met het realiseren van jullie 
– en ons aller – juweel van een pastorietuin!

oVERlEG WERKGRoEpEn En BESTUUR 
pARocHIEKERn

Het bestuur van de parochiekern Hulst is voornemens clusters van werkgroepen in haar 
vergaderingen uit te nodigen. Beoogd wordt afgevaardigden van werkgroepen de kans te 
bieden om hun zegje te doen over uiteenlopende zaken, eventuele vragen te stellen en/of 
wensen m.b.t. activiteiten etc aan het bestuur kenbaar te maken. Door dit overleg hoopt men 
elkaar wederzijds te informeren en waar mogelijk van dienst te zijn.
Werkgroepen ontvangen voorafgaand aan de geplande datum een uitnodiging.
 

EVAlUATIE VRIJWIllIGERSBElEID
In de afgelopen jaren is veel werk verzet om een waarderingsbeleid en beleidsplan voor 
vrijwilligers te realiseren. Inmiddels is de registratie van vrijwilligers een feit en wordt 
gewerkt aan de uitvoering van het beleidsplan in de diverse werkgroepen. De werkgroep 
vrijwilligersbeleid is benieuwd naar uw ervaringen m.b.t. de uitvoering van het beleidsplan. 
Werkt e.e.a. tot tevredenheid, zijn er aanpassingen gewenst, vragen of suggesties? Wij horen 
het graag van u tijdens de geplande evaluatiebijeenkomst. 
Contactpersonen van Werkgroepen wordt gevraagd maandag 19 november 2012 te 
reserveren voor een evaluatiebijeenkomst. Aanvang 20.00 uur. Plaats van samenkomst 
Steenstraat 22, te Hulst.

BIJEEnKoMST VooR nIEUWKoMERS

STEEnSTRAAT 22 HUlST
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In de notulen van het jaar 1926 lezen 
we ondermeer dat in de ”Koning van 
Engeland” op 23 november tijdens het 
jaarlijks Ceciliafeest een nieuw zangkoor 
wordt gevormd.

Voorzitter van het koor was toen deken 
P.J. Rops. Zeker is dat vóór die tijd reeds 
vele koren hun diensten aan de kerk 
hebben aangeboden en ook na die tijd als 
boven vermeld. In de archief-inventarissen 
(samengesteld door P.J. Brand) vinden 
we interessante gegevens over de parochie 
van de H. Willibrordus. Er is namelijk 
geen zekerheid omtrent het tijdstip van de 
parochie. Er zijn slechts enkele aanwijzingen 
waarbij volgens kroniekschrijver Jacob de 
Hondt in Hulst in het jaar 1101 de kapel was 
afgebrand. Na de brand zou de bisschop van 
Utrecht opdracht hebben gegeven te Hulst 
een kerk te bouwen. Uit deze gegevens moge 
men aannemen dat de Willibrordusparochie 
uit de 12de eeuw stamt. Een akte uit het jaar 
1228 geeft hierover zekerheid. Aangezien dit 
overzicht in de Almanak zich toespitst op 
een koor in onze parochie, zal ik slechts in 
het kort kunnen ingaan op het geloofs- en 
parochieleven in Hulst in de achter ons 
liggende tijd. Veel functies werden in het 
verleden door geestelijken vervuld. Naast de 
pastoors was er een koor van acht kapelaans, 
een organist, een koorzangleider, een 
briefschrijver, een koster en de schoolmeester. 
De schepenen hadden een eigen kapelaan, 
terwijl er een geestelijke dienst deed als 
notaris.

Het moet dan ook geen verwondering 
wekken, dat er bijvoorbeeld op het eind van de 
15de eeuw aan de Sint Willibrordusparochie 
een groot aantal priesters verbonden waren. 
Er wordt gesproken over in totaal 32. Dit 
zullen uiteraard wel niet allen priester zijn 
geweest en moeten we de meeste met lagere 
wijding (clerici) meerekenen.
De Franse tijd van 1794 tot 1814 leek 
voor de katholieken in Hulst een wat 
betere tijd te worden. Vrijheid, Gelijkheid 
en Broederschap waren de leuzen van de 
Fransen. De Franse tolerantie duurde echter 

niet lang. Doordat Staats-Vlaanderen, het 
huidige Zeeuws Vlaanderen, al spoedig bij 
de Franse Republiek zou worden ingelijfd, 
werden de bewoners staatsburger en hadden 
zich te houden aan de Republikeinse wetten. 
Het resultaat was dat zeer veel parochianen 
de Mis gingen bijwonen in de gemeente 
Stekene. Na het sluiten van het concordaat 
tussen Napoleon en de Paus in 1806 
veranderde er heel wat voor de katholieken 
in Hulst. 

Bij het lezen van de geschiedenis over 
de parochie Hulst komt ook steeds meer 
het koor aan de orde. In 1808 was er 
weer een orgel in de kerk aangekocht bij 
Charles Verbeek in Gent. Er moest nu 
ook een organist worden aangesteld. Na 
het uitschrijven van een concours kwam 
P. Loret als beste uit de bus. Hij overleed 
echter na drie maanden. Na een nieuw 
concours kwam Peter Paauw als beste naar 
voren. Hierover wordt in de notulen van het 
Kerkbestuur beschreven dat zijn bascontinu 
volmaakt was, doch zijn Gregoriaanse zang 
veel te wensen overliet. Oorspronkelijk 
werd de muzikale begeleiding van de 
kerkzangers vervuld door enige blazers van 
de plaatselijke muziekvereniging. Wat de 
basiliek in de gemeente Hulst betreft, is voor 
de katholieken een belangrijke dag wanneer 
op 25 oktober 1929 een koopakte werd 
gepasseerd voor de aankoop van het westelijk 
deel van de kerk, dat nog in handen was van 
de Nederlands Hervormde Gemeente. 

Het Basiliekkoor zingt sedert vele jaren het 
Gregoriaans, dat beschouwd kan worden als 
de oudste cultuurmuziek van het westen. In 
de eerste eeuwen werd alles puur mondeling 
overgeleverd. Er werd namelijk noch 
tekst noch melodie genoteerd. Pas in de 
8e eeuw kwamen documenten met enkel 
vermelde teksten. Er bestond in het westen 
eenvoudigweg geen systeem om de gezangen 
vast te leggen. In de 9e eeuw ging men 
boven de liturgische teksten tekens schrijven. 
Geen noten, doch enkele aanwijzingen 
voor de melodie. Ruim een eeuw geleden 
is men begonnen om opnieuw de oudste 

handschriften te leren lezen. Dit echte 
monnikenwerk heeft geleid tot het opstellen 
van regels voor de uitvoeringspraktijk. Het 
bestuderen van de oude handschriften en 
de grote vorderingen die hierbij werden 
gemaakt zijn vooral het werk geweest van 
Dom. Eugene Cardine, benedictijn van 
Solesmes. Wil men het Gregoriaans goed 
beheersen dan dient men vele jaren met 
veel ijver en goede wil lid van een koor te 
zijn. Uiteraard dient men te beschikken over 
een kundig dirigent, die met veel geduld 
en toewijding de solfeige weet te brengen. 
Sinds vele jaren hebben wij in Jo Ivens een 
voortreffelijke dirigent, die er enorm heeft 
toe bijgedragen dat het basiliekkoor onder 
zijn leiding nog steeds tot een overtuigend 
artistiek resultaat komt. 

Men heeft wel eens de vraag gesteld wat de 
mensen vinden van de huidige situatie waarin 
het Gregoriaans zich bevindt. Sommigen 
zeggen dat de gezangen hun tijd hebben 
gehad en weer anderen zijn van mening dat 
Gregoriaans nooit uit de kerk zal en mag 
verdwijnen. Het is een vorm van geestelijke 
cultuur, die niet alleen onvervangbaar is, 
doch in de loop der eeuwen, naast vele 
andere genres muziek, zich heeft weten 
te handhaven. Uiteraard is in de laatste 
decennia de afwisseling in de liturgische 
beleving veranderd. Zingen in de eigen 
landstaal wordt door velen als niet liturgisch 
ervaren, maar dit is wel een zeer conservatief 
standpunt. Beide uitgangspunten, dus zowel 
Gregoriaans als zang in de landstaal hebben 
slechts één doel: het verzorgen van gezangen 
in de liturgie, die er zijn voor God en 
de mensen. Wat de diversiteit van koren 
aangaat, verkeren we in Hulst wel in een zeer 
bevoorrechte positie, namelijk veel koren,die 
ieder op hun eigen wijze gestalte geven 
aan de viering van de liturgie. Zeer zeker 
in gewelven van onze prachtige basiliek in 
Hulst, waar de gezangen zeer goed tot hun 
recht komen. Laten we hopen nog voor vele, 
vele jaren.

Uit het archief opgenomen door Rudi 
Thomas, secretaris van het Basiliekkoor

R.K. BASIlIEKKooR SInT WIllIBRoRDUS HUlST
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clUSTER ooST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

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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ToREnBEKlIMMInG

De toch wel spannende torenbeklimming van de mooiste kerk van Nederland begint beneden met 
de uitleg van de gids(41 meter, 205 treden).

Heeee, werkte het uurwerk vroeger op die manier??? 
Nooit geweten.

Er is altijd wel iemand 
jarig, die op de grote klok 
mag slaan. Beng...Lang zal 
tie leven..

Als je goed piano kunt spelen, mag je 
het carilion bespelen met je vuisten. 
Niet zenuwachtig worden, heel 
Hulst hoort jou nou.

Een torenbeklimming voor jong en oud in combinatie met een feestje of uitje in Hulst (vanaf 12 jaar).
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De voorbereidingen rond de Eerste 
Communie 2012 zijn alweer bijna een 
half jaar achter de rug. Toch wil ik jullie 
nog iets vertellen over een project dat 
ons door die Eerste Communie bekend 
is geworden. Ook dit jaar werd door de 
ouders van de Communicantjes gezocht 
naar een verantwoord ‘goed doel’ waaraan 
men de gespaarde centjes van de kinderen 
kon schenken. Een mama vertelde ons over 
een project in Ghana waar haar nichtje 
helpt bij het bouwen van een schooltje. 
Al werd er meestal gekozen voor een doel 
dichterbij huis, toch was iedereen al snel 
geïnteresseerd en benieuwd naar wat meer 
informatie hierover. Die kwam er al snel via 
een mail van het nichtje, Ashley Mc Taggart. 
Kort samengevat schreef ze dat ze samen met 
haar vriend bezig is aan de bouw van een 
schooltje in cement voor 
171 kindjes van het kleine 
vissersdorpje Kewunor. 
Dat is hard nodig 
omdat momenteel de 
klaslokalen daar gemaakt 
zijn uit bamboestokken 
met een dak van gras en 
de allerkleinsten zelfs 
geen klaslokaal hebben 
maar gewoon onder een 
palmboom les krijgen. Zo 

kan tijdens het regenseizoen de school niet 
eens open, omdat alles nat wordt. Ze schreef 
dat ze met de gespaarde centjes weer een 
aantal stenen konden maken en wie weet 
ook nog wat stoeltjes en tafeltjes of andere 
schoolbenodigdheden kopen. Na het lezen 
van die mail was iedereen op slag enthousiast 
en gingen de kinderen ijverig aan het sparen. 
Uiteindelijk werd het mooie bedrag van 
230 euro opgehaald. En omdat dit project 
ondertussen bij meerdere mensen bekend 
was geworden, kwam er ook nog geld uit 
andere bronnen bij. Zo kwam de teller uit 
op 545 euro! Het mooie hiervan was dat dit 
bedrag rechtstreeks op rekening van Ashley 
werd overgemaakt zodat we er zeker van 
waren dat er niets verloren ging. Onlangs 
kregen de Communicantjes opnieuw een 
mail van een overgelukkige Ashley. Hierin 

schreef ze dat ze naast 3 schoolborden en 10 
minikrijtbordjes ook nog krijtjes, stiften en 
meetlatten had gekocht. Hierdoor hebben 
nu alle klassen een eigen schoolbord en 
moeten er geen groepen meer samen gezet 
worden. En met zoveel centjes konden er 
ook nog 35 dakplaten voor het dak van de 
nieuwe school gekocht worden. En met de 
aller, allerlaatste overgebleven centjes hebben 
ze de juffen en meesters kunnen betalen 
voor het lesgeven in de maand juli. Ze 
eindigde met een welgemeende THANK 
YOU namens alle kindjes, juffen en meesters 
van de Maranatha Community School in 
Ghana. Ik hoef jullie zeker niet meer te 
vertellen dat de keuze voor dit ‘goed doel’ 
ongetwijfeld een ‘goede’ keuze is geweest. 
Ashley, namens ons nog heel veel succes met 
je project! 

Toen ik me die vraag stelde (18 augustus), 
scheen er niet 1 maar wel 7 zonnen en was 
het ‘bakken en braden’! Niets wees erop dat 
het einde van de zomer toch stilaan in zicht 
kwam: de scholen waren reeds begonnen, 
winkels en bedrijven hadden hun deuren 
weer geopend en ook in het parochiegebeuren 
werden de eerste vergaderingen aangemeld. 
Hadden we dan de afgelopen tijd alleen 
maar stilgezeten? Nee, hoor, ook in deze 
vakantie was er wel wat gebeurd … 
• Het groepje acolieten/misdienaars kreeg 

versterking: Jolien de Moor, die in mei 
haar Eerste Communie deed, werd na 
haar vakantie ingewerkt en is nu al een 
volwaardige kracht. Jolien… hartelijk 
welkom!

• Datzelfde groepje telde deze zomer 4 
‘jubilarissen’: Edy Pauwels, Lilian van 
Esbroeck, Stefan de Block en ikzelf waren 
reeds 2,5 jaar regelmatig als acoliet te 
zien. Aan iedereen proficiat en … op naar 
de 5 jaar of liever nog langer, want zoals 
pater Reurs tegen me zei: als je er nog 10 
bijdoet, bouwen we een feestje!!!

• Ook de lectorengroep van onze 
parochiekern werd gewijzigd: na vele 
jaren is Diana van de Vijver-de Puysseleijr 
ermee gestopt. Wij zijn Diana enorm 
dankbaar, niet alleen voor deze taak, die ze 
steeds met veel toewijding deed, maar ook 

voor al het andere vrijwilligerswerk dat ze 
in het verleden voor onze parochiekern 
heeft gedaan. Gelukkig kan deze groep op 
dezelfde man(vrouw)kracht blijven omdat 
vanaf september een nieuwe vrijwilligster 
zich had aangemeld; nl. Claudine de 
Moor-van den Branden (mama van Jolien, 
onze nieuwe misdienaar). Claudine, van 
harte welkom, we wensen je een leuke tijd 
bij deze groep.

• In ons kerkgebouw kunt u sinds kort 
de foto’s van alle (9) pastoors bekijken 
die in Clinge werkzaam zijn geweest 
en in de pastorie gewoond hebben (zie 
bijgaande foto). Deze verzameling hebben 
we gekregen van de familie de Bruijn-van 
Tienen uit Clinge. De foto’s hebben een 
mooie plaats gekregen aan de linker-zijkant 
van onze kerk; zeker de moeite waard om 
tijdens een kerkbezoek eens langs te lopen. 
We zijn deze familie hiervoor dan ook 
ontzettend dankbaar.

• Is het door deze verzameling of door de 
extra vrije vakantietijd, geen idee; maar 
deze zomer zijn enkele enthousiastelingen 
ook nog eens met een andere verzameling 
gestart; nl. het bijeen brengen van foto’s 
van alle Clingse religieuzen (paters en 

zusters). Ook deze verzameling zal een 
mooie plaats krijgen. Hiervoor een oproep 
aan alle lezers: hebt u iemand van hen 
in uw familie of kennissenkring, laat het 
ons dan weten via een telefoontje naar 
Antoinette Maenhout (tel. 0114-312071) 
of via een berichtje dat je in de brievenbus 
aan onze kerk kunt steken. Een hele klus 
maar met veel toewijding en zorg door het 
groepje aangepakt.

• En ‘onze klusjesmannen’ … tja, die zitten 
nooit stil, hebben onze kerk binnenin 
verder afgewerkt. Het volgende project 
is nu het herstel van het schilderwerk. 
Hiervoor hebben zich al enkele mensen 
aangemeld maar er zijn nog ‘handjes’ 
welkom. Helaas zijn ‘handige vrijwilligers’ 
hiervoor alleen niet voldoende maar is er 
ook nood aan financiële steun. Mocht u 
hieraan uw steentje willen bijdragen, kunt 
u steeds contact opnemen met iemand van 
de parochiekerncommissie (Lilian, Sjaak, 
Jules, Piet, Etiënne, Erwin en ikzelf ). 
Alvast bedankt hiervoor!!!

U ziet dat deze zomer niet zomaar is voorbij 
gegaan. Toch heeft de vakantieperiode ons 
weer deugd gedaan en zijn we ook in Clinge 
klaar voor een nieuw werkjaar!

Annemie de Loos-Brijs.

WAT GEBEURDE ER DE AfGElopEn ZoMER ZoAl In clInGE ???

EERSTE coMMUnIcAnTEn SpAREn VooR KInDJES In GHAnA
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clUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

Na het vertrek in 2010 van 
de huisorganist en diri-
gent Johan Vernimmen 
heeft Frans de Waal uit 
Kloosterzande het zang-
koor begeleid en de dien-
sten met z’n orgelspel 
opgeluisterd. Door per-
soonlijke omstandigheden 

heeft Frans onlangs zijn functie neergelegd en 
zo zat het koor zonder dirigent en organist. 
En een koor zonder organist/dirigent is als een 
fiets zonder banden. Je komt er mee vooruit, 
maar het rijdt niet lekker. Na enkele weken 
a capella te hebben gezongen, kwam daar de 
redding in de persoon van Jo van Vlieberghe. 
A capella is een muziekterm voor zingen zon-
der instrumenten als begeleiding, meestal in 
een koor. Zingen a capella is moeilijker dan 
zingen met begeleiding, omdat fouten duide-
lijker te horen zijn en het moeilijker is om de 
juiste toonhoogte vast te houden. Soms blijkt 

een koor aan het einde van een lied wel een 
halve toon of meer gezakt te zijn. Nu geldt dit 
in het algemeen en in mindere mate voor ons 
koor, maar toch… Jo van Vlieberghe is sinds 
1962 actief in de samenleving op het terrein 
van koorzang. Hij is de oprichter van het 
dameskoor en het meisjeskoor in Clinge en 
het dameskoor in Heikant. Jo is nog actief als 
dirigent/organist van het Herenkoor Clinge, 
het Blaauwe Hoeve Koor in Hulst en organist 
in Boschkapelle. Vanwege zijn verdiensten op 
muzikaal gebied is Jo in 2011 benoemd tot 
lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ondanks 
zijn drukke agenda heeft Jo toch nog tijd 
gevonden om ons koor te begeleiden bij de 
repetities en de kerkdiensten. Niet altijd zal 
hij aanwezig kunnen zijn, maar we zijn er zeer 
mee geholpen. Het zangkoor van Stoppeldijk 
telt nog altijd 20 leden en is Jo zeer erkentelijk 
voor zijn bereidwilligheid.

Arie Sponselee

Dit jaar hebben we een zeer geslaagd 
Midzomerfeest achter de rug. Het was prach-
tig weer, zodat velen ons dorp bezochten en 
er goede zaken werden gedaan in de kramen 
en op de snuffel- en boekenmarkt. We had-
den dit jaar een record aantal van 60 kramen 
en die zie je toch staan in zo’n klein dorp. Na 
het Midzomerfeest hebben we de juli kunst-
maand gehad. Er exposeren dan een aantal 
beginnende en wat meer ervaren kunstenaars, 
hoofdzakelijk hier uit eigen streek. De kerk is 
dan iedere dag een halve dag, onder toezicht, 
open en wordt dan ook druk door toeristen 
en passanten bezocht.
Dit jaar was er met prachtig zomerweer op 
26 juli de 55 plus fietsroute die een stop-
plaats bij ons hadden. Alleen op die dag 
brachten maar liefst 870 mensen een bezoek 
aan onze kerk. Na deze voor ons drukke 

periode hebben we het in augustus, buiten de 
kerkelijke activiteiten, wat kalmer aan gedaan 
en gaan we nu, naast de normale activitei-
ten, het Internationaal Kunstweekend en de 
Kerststaltentoonstelling voorbereiden.

Kerkhof
Ook wil ik de aandacht vragen voor ons 
kerkhof wat door zijn ligging, rond de kerk 
en langs de openbare weg, zo in het zicht ligt 
dat er geregeld bezoekers op lopen. Door een 
groep vrijwilligers wordt er regelmatig gekapt, 
gesnoeid en opgeruimd zodat het altijd netjes 
ligt. Gezien de vele regen en hoge tempra-
turen deze zomer een intensief werk, het 
onkruid wil wel groeien. Hartelijk dank aan 
deze mensen die hier heel wat uren in steken.

Jo de Cock

GEloof En WERElD, MEDITATIE
Het lijkt alsof we steeds minder stiltemomenten kennen. Op mijn werk mediteer ik iedere 
maandag met collega’s in het Stiltecentrum van het ziekenhuis. En vaak als ik achteraf 
vraag hoe de meditatie is gegaan, hoor ik als antwoord: ‘Heerlijk!’ Het grote probleem met 
stilte is dat de geest erg moeilijk onder controle te krijgen is. Onze geest is bijna nooit stil. 
Zelfs niet als we slapen. De geest blijft ook dan actief, ook al herinneren we ons lang niet 
altijd wat we gedroomd hebben. Yogi’s die mediteren, doen vaak ademhalingsoefeningen. 
Ze ademen in, houden vervolgens de adem vast, ademen uit en houden daarna ook de 
adem vast. Zolang je alleen maar in- en uitademt, is er activiteit. En zolang er activiteit is, 
is er geen rust of stilte. Maar op de momenten tussen de in- en uitademing in is het stil. 
Zelfs de adem komt tot stilstand. En op die momenten, tijdens de stilte, ervaart de yogi 
zijn eenheid met God. Dat gebeurt namelijk in de stilte. En net als het stilleggen van de 
ademhaling, zo is het puur een kwestie van oefenen om ook de geest stil te leggen. Als 
het denken wordt uitgeschakeld en daarmee de geest tot stilstand komt, dan gebeurt het. 
Rawie Sewnath

De teksten op deze pagina zijn met toestemming overgenomen uit Oase magazine. Voor meer 
informatie zie: www.oasedagopeningen.nl

pARocHIEKERn
H. cATHARInA HEnGSTDIJK

HET ZAnGKooR VAn SToppElDIJK

Op de begraafplaats van Stoppeldijk zijn 
de Calvarieberg en het plein vernieuwd 
waar de nabestaanden op passende wijze 
afscheid van hun overledene kunnen 
nemen. In de afgelopen jaren heeft 
deze begraafplaats een beter aanzien 
gekregen door het ruimen van oude 
vervallen grafzerken en het vervangen van 
oude hagen door een onderhoudsvrije 
afrastering. Het oude baarhuisje is 
opgeknapt met subsidie van de Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland. Dank zij de 
inzet van de vaste ploeg vrijwilligers is dit 
allemaal gerealiseerd. 
Om de verbeteringen aan dit kerkhof op 
een juiste wijze uit te voeren, is in 2009 
advies gevraagd aan genoemde Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland en in dat 
advies typeert men dit als volgt:
‘De begraafplaats Stoppeldijk in 
Vogelwaarde is een typisch Rooms 
Katholieke begraafplaats in haar opbouw 
en inrichting. De begraafplaats kent een 
oud en een nieuw gedeelte. Het oude 
gedeelte dateert van circa 1861 en heeft 
een karakteristieke kruisvorm, met in het 
midden een Calvarieberg en is omgeven 
door heggen. Bij de ingang wordt het hek 
gesierd met twee monumentale taxussen. 
Het baksteen baarhuisje is vermoedelijk 
uit de begintijd van de begraafplaats. Het 
is nog gaaf en daardoor waardevol vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt.’
Op de begraafplaats staan twee grote, 
op kapelletjes lijkende, hardstenen 
praalgraven van de familie Vereecken. Er 
zijn wat lichte beschadigingen die nog 
hersteld zullen worden.
De nieuwe Calvarieberg heeft vijf 
betonnen bloktreden, waarop de 
sokkelzuil is geplaatst. Daar boven op staat 
het oude gietijzeren kruis. De bloktreden 
lopen aan de voorzijde door en gaan over 
in een nieuw plein van lichtgrijze grote 
betontegels. Aan de zijkanten wordt de 
Calvarieberg begrensd door paden van 
rode mijnsteen. De nieuwe Calvarieberg 
heeft een serene uitstraling en komt goed 
tot zijn recht op deze mooi gerestaureerde 
begraafplaats.

Arie Sponselee

DE nIEUWE 
cAlVARIEBERG
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Bidden is praten met God. Tenminste, dat 
zeggen ze altijd. En dat vind ik op zich ook 
wel een mooie gedachte, maar soms heb ik 
er last van dat het zo’n eenzijdig gesprek 
is. Ik zeg zelf namelijk wel wat, al is het 
maar in gedachten, maar ik hoor nooit iets 
terug. Vooral als ik met iets moeilijks zit 
kan me dat ineens kwaad maken. Hallo! 
Luistert hij wel? Bestáát hij eigenlijk wel? 
Of zit ik maar een beetje in de lucht te 
bidden? Dan ben ik jaloers op mensen uit 
de Bijbel, die gewoon een echt gesprek 
met God konden voeren. Ze vroegen hem 
wat, en dan zei God wat terug. Niet altijd 
iets vriendelijks, oké, maar in elk geval was 
het duidelijk dat Hij hen gehoord had. 
Hoewel? Ook in de Bijbel wordt geklaagd 
over het zwijgen van God. In de psalmen 
bijvoorbeeld bidt iemand: ‘God, houd u 
niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen 
toe….’ Ja, dat is het: als je niets hoort, lijkt 
het of het God ook niets kan schelen wat 

je zegt en voelt, alsof Hij onbewogen blijft. 
Maar is dat zo? Van God weet ik het niet, 
maar hoe is dat tussen mensen? Hoe ervaar 
jij het, als je gesprekspartner zwijgt? Als 
onverschilligheid? Als niet goed luisteren? 
Of juist als heel erg goed luisteren? Jou 
je verhaal laten doen zonder meteen met 
commentaar te komen? Want tjonge jonge, 
wat krijg je meestal weinig kans om nou 
eens in alle rust te vertellen wat je dwarszit. 
Zonder meteen goede raad terug te krijgen, 
of zoiets als: ‘Ja, dat heb ik óók…’ 

Vaak kom je als het maar lang genoeg 
stil is zelf wel met een oplossing. Is het 
zwijgen van God misschien een teken van 
vertrouwen? Vertrouwen in ons vermogen 
om onszelf te helpen?

Barbara de Beaufort Citaat: Psalm 83:2 
Nieuwe Bijbelvertaling

HET ZWIJGEn VAn GoD

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

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. 
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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

WAAR ZUllEn WE 
HEM VInDEn

Waar zullen we Hem vinden

die Jezus Christus heet

die zich Gods welbeminde

en onze broeder weet.

Waar stormen door het leven

van kleine mensen gaan

en iemand zonder beven

dat noodweer durft weerstaan.

Daar wordt Hij ons gegeven

en daar gaat Hij ons voor,

en wie met Hem wil leven

gaat in hetzelfde spoor.
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clUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

MoSSElAVonD TE HEIKAnT TBV DE KERK
Op zaterdag 13 oktober zal in Heikant in het café weer de jaarlijkse mosselavond 
plaaatsvinden ten bate van de Heikantse kerk. Onder leiding van Jet Verdurmen en Jen 
Francken en met hulp van een aantal vrijwilligers vindt dit jaar al weer voor de 15de keer dit 
gebeuren plaats. Het is dus het derde lustrum, en daarbij wil men toch eens extra uitpakken. 
Ondanks de lage prijs die wij vragen is het alijd een hele leuke avond, waarbij naast de lekkere 
mosselen ook de tombola een hoofdrol speelt. Ook dit jaar zullen er weer veel mooie prijzen 
te winnen zijn. Geinteresseerden kunnen zich o.a. aanmelden bij Jen Francken, tel. 0114 
310028 of via de mail franccock@zeelandnet.nl

Zaterdag 25 augustus hadden we ons jaarlijkse uitstapje; dit jaar 
naar Ameide, gelegen in de Alblasserwaard aan de Lek. Peter Freijzer 
had de reis ontdekt en het bleek een schot in de roos te zijn. We 
vertrokken met mooi weer en dat bleef het ook de hele dag.Om 
10.30 uur zaten we al aan de koffie met gebak en na de koffie kregen 
we meteen een show voorgeschoteld: ‘Terug in de Tijd’. Met de 
nodige voorwerpen werden we meegenomen in en na de oorlogsjaren 
op het gebied van: de was doen, kleding, schoeisel, muziek en 
verlichting. Voor velen waren dit wel bekende onderwerpen. Na deze 
presentatie konden we om 12.00 uur aan de koffietafel, die bij allen 
goed smaakte.

Om 13.00 uur vertrokken we met de bus onder leiding van een 
voortreffelijke gids voor een rondleiding door het laagland van 
de Alblasserwaard: een prachtig natuurgebied langs de Lek. Veel 
historische huizen en boerderijen, waarvan er nog vele zijn gedekt 
met riet. De Alblasserwaard is 25.000 ha groot en is van begin 
1600. Veel molens zijn nog in gebruik voor de waterafvoer. De tocht 
duurde twee uur met een tussenstop bij een palingrokerij waar we 
paling konden kopen. Iedereen was onder de indruk van deze rit.
Terug in Ameide stond het schipperskoor ‘De Ponteniers’ uit 
Papendrecht ons op te wachten voor een concert van ruim een 
uur. Ze brachten veel bekende zeemansliederen die we konden 

meezingen. Zelf hebben we daarna met ons koor ook nog twee 
liederen uit ons repertoire gezongen. Na dit alles konden we aan 
het diner om daarna voldaan huiswaarts te keren. Om 21.30 uur 
arriveerden we op Koewacht.

Eddy Matthijs

opRoEp 

KInDERKooR  

‘DE VlASVlEGElTJES’

Wie wil de Werkgroep Gezinsvieringen 

en het kinderkoor ‘De Vlasvlegeltjes’ 

komen versterken? De Werkgroep 

Gezinsvieringen zet zich in om kinderen 

op een leuke manier bij de kerk betrokken 

te houden. Wij doen ongeveer drie 

gezinsvieringen per jaar, dit buiten de 

communievieringen om. Voor informatie 

Werkgroep Gezinsvieringen: Emmy van 

Remoortele, tel 0114-361980.

Voor het kinderkoor kunt u informatie 

vragen bij: mevr. Gonnie de Ruiter, tel 

0114-362582.De kinderen zijn welkom 

vanaf basisschool-leeftijd tot en met de 

brugklassen van het voortgezet onderwijs. 

Ook kinderen die op het speciaal 

onderwijs zitten mogen en kunnen 

hieraan deelnemen. Degenen die wel 

willen komen, maar niet in staat zijn om 

te komen oefenen, kunnen dit doen via 

de website daar staan de liedjes ook op..

pATER SWInnE In HEIKAnT
Op 29 augustus was pater Cyriel Swinne weer eens als voorganger aanwezig in de Heikantse 
kerk. Hij vertelde er op zijn eigen bevlogen wijze over zijn werk voor de armen in Colombia. 
Over de grote moeilijkheden en het constante gebrek aan geld, maar ook over alles wat er 
desondanks bereikt is en wat zijn inspiratiebron is. Voor hem als camilliaan is het leven 
van de H. Camillus, dat geheel in dienst stond van de medemens, een groot voorbeeld. De 
collecte na afloop leverde het fantastische bedrag op van maar liefst e214,40. Daarmee zal 
de pater ongetwijfeld zeer content zijn geweest. Over twee jaar hoopt pater Swinne weer met 
verlof naar hier te komen en dan zal hij zeker weer eens in Heikant willen voorgaan. Wij 
hopen hem dan gezond en wel weer terug te zien.

JAARlIJKSE REIS cEcIlIA KooR

Beter dan duizend woorden 
 is één overwogen woord 
dat kalmte schept 
  in wie het hoort. 
 Boeddha
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RESTAURATIE KRUISWEG KoEWAcHT
Eind mei is al een beginnetje gemaakt met de restauratie van de kruisweg door achter in 
de kerk een aantal banken weg te halen en daar een tent neer te zetten om de restauratie 
zo veel mogelijk stofvrij uit te kunnen voeren. De volgende stap was het doen van allerlei 
proeven op de schilderijen om vast te kunnen stellen welke stoffen op welke staties het 
beste kunnen worden gebruikt. Eind juni was het dan eindelijk zover: met behulp van 
enkele vrijwilligers werd de eerste statie van de muur gehaald, uit de omlijsting genomen 
en losgemaakt van het spanraam. De restauratrice Marina Mertens ging aan de slag met 
dit unieke kunstwerk van Tony van Os, die in 1937 en 1938 het lijdensverhaal van 
Christus vastlegde op 16 grote (ca, 1.80 x 2,80 m) schilderijen in olieverf op linnen. 
Haar echtgenoot Theo Derboven assisteert haar daarbij met het schoonmaken en zo 
nodig vervangen van het aangetast houtwerk en de bestrijding van de houtworm. 
Inmiddels zijn al enkele staties gereed, zodat de belettering op de omlijsting ook zo veel 
mogelijk in de originele staat kan worden teruggebracht. Het ziet er goed uit. In de 
komende periode zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd op woensdag, donderdag 
en vrijdag, tussen 10.00 en 15.00 uur en kan iedereen een kijkje komen nemen. Uw 
giften voor het bekostigen van deze restauratie zijn natuurlijk nog steeds welkom; u kunt 
hiervoor contact opnemen met Jo Smet (tel: 0114-361210).

Op vrijdag 18 mei 2012, de dag na Hemelvaart, wilde het 
kerkbestuur weer haar dankbaarheid tonen aan de vrijwillig(st)ers 
voor de vele werkzaamheden die zij in het afgelopen jaar hadden 
verricht. Om 8.00 uur vertrok de bus vanaf het Kerkplein met 42 
vrijwilligers richting België. Na een korte rit over de autowegen en 
een duik door de Kennedytunnel kwamen we al na drie kwartier 
aan in Mechelen. Het Hof De Merode had de koffie met een echte 
koffiekoek al voor ons gereed. Na een half uurtje bijkletsen stelden 
de twee gidsen zich aan ons voor en namen ieder 21 personen mee 
voor een rondleiding door het Begijnhof.
De route liep vanaf het restaurant via een aantal interessante straten 
naar het kleine Begijnhof Bogaard. Alsof ze zelf als begijntje had 
geleefd kon onze gids hun vroegere sobere leven aan ons voorleggen. 
Vervolgens liepen we met een kleine omweg via het standbeeld 
van kunstenaar Frans Walraven - bekend om zijn standbeeld van 
de dame met de brede heupen - via de Kathelijne kerk naar het 
Groot Begijnhof. Dit hof bestaat uit een aantal kleine straatjes zoals: 
Zonder Haatstraat, Acht Zaligheden, de Twaalf Apostelenstraat, de 
Nonnenstraat met kinderkopjes van diverse maten; het was het zien 
waard. De rondleiding eindigde via de Fonteinstraat, de Jesuspoort 
en het bisschoppelijk paleis bij het Hof De Merode voor een 
heerlijke lunch. Na de lunch werd ons nog een korte maar hartelijke 
rondleiding door Eric voorgeschoteld in de brouwerij Het Anker, 
waarna we de eigen brouwsels De Gouden Carolus konden proeven. 
Na nog een paar uur voor eigentijds belevingen, zoals winkelen en 

voor liefhebbers een terrasje, konden we plaats nemen aan tafel voor 
het avondmaal (frites met stoverij). Nog wat nababbelen en een klein 
uurtje in de bus en om 20.30 uur stapten we op het Kerkplein uit.

Het was weer goed verzorgd; als jullie dit volhouden, dan houden wij 
ons vrijwilligerswerk ook vol.

Kerkbestuur, bedankt, het was goed!
(Jo)

VERWEnDAG VRIJWIllIG(ST)ERS  
VAn DE R.K. KERK KoEWAcHT

GeestdrIft 

Geestdrift: 

En waaien blijft de geest.

bezielen, inspireren.

dat wij met hart en ziel

Hem volgen op zijn wegen

die weg en waarheid is en leven. 

En waaien blijft de Geest

over de grenzen heen.

dat wij elkaar verstaan

de taal der liefde spreken

tot eenheid, broederschap en vrede. 

En waaien blijft de Geest

over de tijden heen.

Wij, zaaiers van het Woord

gesproken of geschreven;

Gods adem worde ons gegeven. 

Broeder Christian Pirenne

(uit: Gedichten van een monnik.)

Jezelf openstellen 
is de beste manier om te bereiken 
dat een ander zich openstelt. 

 Ivan Hoffman
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Misdienaar zijn is best spannend. Vooraan zitten op het altaar 
is ook leuk. Je mag helpen om alles klaar te zetten en er is 
van alles te doen. Ongeveer een keer in de maand ben je aan 
de beurt.

Het begint al bij het binnenkomen in de sacristie. De koster is 
daar en ook de priester. De priester doet een kazuifel aan, dat 
is een deftig feestgewaad, en de misdienaar trekt een pij aan. 
Met een kaars in de hand komen ze de kerk in en luiden hard 
met de bel om de mensen in de kerk te laten weten dat de 
mis begint. Vooraan de stoet mogen ze gaan, terwijl het koor het 
eerste lied zingt. Op het altaar aangekomen mag de misdienaar 
rusten tot het voorlezen van het Evangelie. In het Evangelie 
staat alles wat Jezus gedaan heeft en alles wat Hij ons 
leerde. Uit eerbied staan we met kaarsen bij het voorlezen uit 
het evangelie. 
Daarna krijgt een misdienaar het druk. Het wierook moet aan, 
en, er moet van alles naar het altaar gebracht worden: hosties, 
kelk, wijn en water. Dan worden de handen van de priester 
gewassen. Onder de consecratie rinkelen met het kleine belletje. 
En daarna geef je elkaar een hand bij de wens om vrede. 
Bij het uitreiken van de communie staan misdienaars er weer 
naast met een kaars. Ze gaan ook mee naar het tabernakel om 
de overschot van de hosties weg te zetten. Aan het slot van de 
viering is er weer een kleine stoet en geeft een luide bel aan 
dat de mensen naar huis mogen.
Poe, wat een lijst, en dat is dan nog maar bij een gewone mis. 
Soms komt daar nog wijwater bij, zwaaien met wierook of het 
uitreiken van palmtakken. Gelukkig zitten er op het altaar 
altijd mensen die weten wat er allemaal moet gebeuren. Daar 
mag je alles aan vragen en als je wat vergeet zeggen ze 
vriendelijk hoe het moet. Af en toe is er een uurtje met uitleg. 
Pastor Ralf doet dat heel leuk. Bij hem kun je het het goed 
leren. 

Misdienaar zijn mag al als je de eerste communie hebt gedaan. 
Sommigen stoppen als ze twaalf jaar zijn. Anderen zijn voor 
de eerste keer misdienaar als ze veertien zijn. Som blijven ze 
tot ze achttien jaar zijn, maar er zijn ook mensen die een heel 
leven lang de mis helpen dienen. Oudere misdienaars noemen 
we ook wel acoliet. Als je ook eens misdienaar wil zijn mag je 
voor de viering gerust eens komen kijken in de sacristie. Je mag 
alleen komen of met familie of vrienden meekomen. Je kunt je 
ook opgeven.

St. Jansteen: 
Mevrouw Belinda van Dorsselaer- 
beljos@zeelandnet.nl.
Heikant: Mevrouw Tine Polet - 
pollete@zeelandnet.nl

Meisje of jongen, mevrouw of meneer, vrienden van Jezus, jullie 
zijn allemaal welkom, kom maar op en laat je zien.

Omer Calle, St. Jansteen.

Misdienaar zijn 
  is best spannend
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clUSTER nooRD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Op 25 augustus jl. heeft een enigszins formeel 
afscheid plaatsgevonden van het voormalige 
Kerbestuur Ter Duinen, voorzitter Jo Collet, 
penningmeester Fons Roctus, secretaris 
Willy de Bakker en de bestuursleden Ingrid 
van Kerckhoven-Luijcks en Monique Janse-
Menu. Voor deze gelegenheid zijn de leden 
samen met hun partner uitgenodigd op 
de rustieke Boerderij Ondersteboven te 
Ossenisse. Onder het genot van een kopje 
koffie met gebak heeft Arnold Mannaert, 
namens de nieuwe Parochiekern Ter 
Duinen, de leden een speciaal voor deze 
gelegenheid ontworpen haan op sokkel 
aangeboden. Het ontwerp van de haan is 
geïnspireerd op het vervangen van de haan 
op de kerktoren van de Martinus kerk 
afgelopen zomer. De gestyleerde haan is 
door de lokale gerenomeerde kunstenaar 
Luc Ingels in zilver geklopt. De leden 
werden nadrukkelijk bedankt voor hun 
enorme inzet de afgelopen jaren en voor de 
recente belangrijke restauratie van de toren. 
Het voormalige Kerkbestuur markeert een 
memorabel tijdsmoment in de geschiedenis. 
Enerzijds duiden zij het eindpunt aan van 

de zelfstandige Parochie Ter Duinen en 
anderzijds het begin van de Parochiekern Ter 
Duinen onder de overkoepelende vlag van 
de Parochie H. Maria Sterre der Zee. Hoewel 
het voormalige Kerkbestuur het mandaat 
vooralsnog houdt om de restauratie van de 
toren af te ronden is nu toch het moment 
aangebroken om de overdracht aan het 
nieuwe team formeel te maken. 
Ook via deze weg danken wij het voormalige 
Kerkbestuur Ter Duinen nogmaals 
nadrukkelijk voor al het belangrijke werk 
dat mede door hen voor de Parochiekern 
Ter Duinen is verzorgd en wij betreuren 
het ook dat aan hun zittingsperiode een 
abrupt en mede daardoor onplezierig einde 
is gekomen door de noodzakelijke fusie. 
Het nieuwe team van de Parochiekern, 
de ParochieKernCommissie (in de 
wandelgangen PKC) Ter Duinen, bestaat 
uit Arnold Mannaert en Ronnie Roctus 
(eerste aanspreekpunten), Maarten Roelands 
(kasbeheer), Ronald de Bakker (secretaris) 
en namens het Pastorale team maakt Ralf 
Grossert deel uit van het gezelschap. Zij 
rapporteren als zodanig aan het Bestuur van de 

Parochie H. Maria Sterre der Zee en houden 
binnen de Parochiekern de lijnen naar de 
diverse werkgroepen open. Het nieuwe 
team hecht eraan dat de samenwerking 
met de voormalige bestuursleden goed blijft 
verlopen, temeer omdat zij gelukkig ook in 
de nabije toekomst vele activiteiten blijven 
ondersteunen. Zelfs met die hulp bestaat 
overigens nog steeds een grote behoefte 
aan vrijwilligers voor belangrijke taken 
in de Parochiekern. Afgelopen zomer, op 
maandag 4 juni jl. om precies te zijn, heeft 
het nieuwe team voor de eerste keer alle 
vrijwilligers voor een informatieve avond 
in de Martinus kerk bijeen geroepen om 
inzicht te verschaffen over de huidige stand 
van zaken en om inzicht te verkrijgen in alle 
lopende en noodzakelijke activiteiten van de 
werkgroepen en hun bezetting. Maandelijks 
(dit jaar onder voorbehoud op 24 september, 
29 oktober, 19 november en 17 december) 
komt het de Parochiekerncommissie bijeen 
om aan lopende zaken handen en voeten te 
geven.

Arnold Mannaert

DE HAAn KRAAIT VooRT…. 

Zaterdag 2 juni hebben we een excursie 
gehad door de binnenstad van Hulst, dit 
als blijk van dank voor het werk dat de 
parochievrijwilligers elk jaar weer doen. 
Onze gids was mevr. Everaert van de 
VVV. Een bekende voor de aanwezigen, 
omdat haar man afkomstig is van Terhole. 
De bedoeling was om de Bierkaai te 
bezichtigen incl. de tentoonstelling van de 
daar gevonden voorwerpen. Aangezien de 
officiële opening van de Bierkaai toen zeer 
dichtbij kwam was de tentoonstelling al 
weggehaald. We hebben als alternatief een 
rondje Hulst gedaan. De start was op de 
Vismarkt met zicht op de Bierkaai, daarna 
gingen we naar de molen waar we uitleg 
kregen over model, gebruik en gewoontes 

van die tijd. Over de wallen gingen we een 
stuk naar het westen tot aan het eind van 
de Hulsternieuwlandstraat. De open vlakte 
gaf aanleiding tot verduidelijking over het 
voeren van oorlog in de tijd van musketten 
en kanonnen. Even verder was de herder zijn 
schapen aan het hoeden op de schuine kant 
van de wallen. Hij vertelde over begrazen en 
schapenrassen. De Keldermanspoort is ook 
altijd de moeite waard om bij stil te staan. 
Daarna gingen we langs het Houtenkwartier 
richting Gentsepoort. Onderweg leerden 
we over het oude Hulst, waar toen straten 
en tuinen lagen, waarom sommige huizen 
hoger stonden enz. Op de wallen hebben 
we nog even gekeken en geluisterd naar 
Vestrock dat toen aan de gang was op het 

schiereiland in de Vest. Dan richting stadhuis 
met vooral informatie over de buitenkant 
van het gebouw. Volgende stopplaats was 
de basiliek. Hier nog even uitleg over 
gevonden voorwerpen uit de bouwput van 
de Bierkaai. Door de Steenstraat gingen 
we daarna richting Mieke. Daar bedankten 
we mevr. Everaert voor het goede en 
interessante vertellen. Als afsluiting hebben 
we gefondued, en nog even nagenoten op 
het terras. 
Alle parochievrijwilligers bedankt voor het 
vele werk dat jullie elk jaar weer doen voor 
de “kerk”.

Namens het parochiekernbestuur, 
Jen Brooijmans.

pARocHIEVRIJWIllIGERS



Bomen groeien 
waar ze ruimte krijgen.
Mensen ook. 


