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Kloosterzande, Lamswaarde en Terhole)
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
Tel. 0114 - 31 32 99
gsm: 06 - 13 70 51 37
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TEN GELEIDE

De vastentijd voor Pasen is een tijd om je 
te bezinnen over de werkelijke zaken die 
er toe doen. Een vriendelijk woord, wat 
over hebben voor een ander, een stukje 
welvaart inleveren. Deze gedachte kwam op 
na onderstaand stukje gelezen te hebben in 
een Roerom van afgelopen jaar. (Sjaak Sies, 
voedselbank)

“Wij zijn de enige bank die groeit. Dat klinkt 
cynisch, maar toch is het zo. Nederland telt 
nu zo’n 136 voedselbanken die in totaal 

25.000 huishoudens voorzien van de eerste 
levensbehoeften.” Dat geeft toch te denken. 
Staan we er wel eens bij stil wat dat betekent. 
Niet genoeg geld hebben om gewoon je 
dagelijkse benodigdheden te kunnen kopen. 
Deze mensen vasten het hele jaar. Voor hen 
geen paasbrood, kerststol, of eens lekker op 
een terrasje voor een kopje koffie. Pasen, het 
feest van nieuw licht, vuur en water. Ook 
voor deze mensen??

De redactie

26 mei 2013 van 14.00 – 17.00 op de 
fiets langs de Mariakapellen in Vogelwaarde, 
Kloosterzande, Ossenisse en Hengstdijk. 

Dit jaar is het de 6de keer dat we deze 
fietstocht organiseren om op die manier 
aandacht te geven aan Maria. We hopen 

weer op een goede opkomst. Bij mooi weer 
zal dit zeker lukken. In april zult u de affiche 
weer in de kerk zien hangen en kunt u zich 
weer opgeven bij Pater Reurs en Cecile van 
Tiggelen.
Startplaats H. Gerulphuskerk Stoppeldijk 
(Vogelwaarde)

De liturgie van de kerk kent vele symbolen 
en rituelen. Eén ervan is het paasvuur dat aan 
het begin van de paaswake ontstoken wordt. 
Meestal verbleekt de betekenis van dit vuur 
naast de belangrijke rol die de paaskaars en 
het licht van de verrezen Christus speelt. 
Kijken wij naar de geschiedenis van het 
paasvuur komen wij tot de ontdekking dat 
het gebruik om een paasvuur aan te steken 
ouder is dan de paaskaars. Het paasvuur 
behoort tot de z.g. traditionele ‘jaarvuren’, 
die in bepaalde jaargetijden ontstoken 
werden en worden. Het paasvuur hoort tot de 
voorjaarsvuren. Bekender in sommige streken 
zijn de Martinusvuren op Sint Maarten 
(11 november). In Noord-Nederland is 
het ‘lichielopen’ daar nog familie van. Het 
midwintervuur zit min of meer verdoken in 
oudejaarsvuren en de kaarsjes met Kerstmis. 
In alle gevallen komt zo’n vuurtraditie voort 
uit het verlangen naar zon en vruchtbaarheid 
en vreugde om het licht en de warmte van 
de zon. Volgens de overlevering zouden het 
lichtschijnsel, vonken en rook een weldadige 
uitwerking hebben op de vruchtbaarheid van 
de velden. Een aardige variant is het gebruik 
in Roomse streken om zwartgeblakerde 
takjes, de ‘poasholtjes’, van het paasvuur 
door misdienaars rond te laten brengen. 

Het leverde 
de kinderen 
een zakcentje 
op en de bezitter van de ‘paashoutjes’ 
bescherming tegen ongeluk, ziekte van 
het vee en misgewas. Het paasvuur is van 
voorchristelijke origine (mogelijk uit de 
oudsaksische godsdienst) en werd ontstoken 
ter ere van de godin Ostara, maar kreeg 
later, na de kerstening, een christelijke 
invulling als het licht van Pasen en teken 
van de verrijzenis van de Zoon van God, 
het Licht der wereld. Met deze betekenis 
heeft het paasvuur ingang gevonden in de 
liturgie van de paaswake. Men kan dus 
spreken over twee verschillende paasvuren: 
het veelal ‘bescheiden’ vuur dat aan het 
begin van de paaswake ontstoken wordt en 
de meer ‘seculiere’ vuren die door jeugd- of 
dorpsverenigingen worden voorbereid en 
aangestoken. Vaak is hier dan ook van een 
soort wedstrijd tussen verschillende dorpen. 
Het dorp met het hoogste paasvuur is de 
winnaar. Zo heeft in 2012 de plaats Espelo 
een paasvuur van 45,98 m hoogte gebouwd 
en veroverde zich daarmee een plaats in het 
‘Guiness Book of Records.’

Ralf Grossert p.w.

FIETSTOCHT MARIAKAPELLEN

GEVIERDE TIJD
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We zijn alweer bezig aan het tweede jaar van 
onze nieuwe parochie. Het bestuur heeft al 
2 vergaderingen achter de rug waarbij o.a 
het concept van het parochieplan besproken 
is. Ook is afgesproken dat de kasbeheerders 
gaan kijken om alle begraafplaatstarieven en 
de vergoedingen aan vrijwilligers gelijk te 
trekken. Op 20 februari zou de Bisschop een 
bezoek aan onze regio brengen. Dit bezoek 
is wegens ziekte van de bisschop uitgesteld. 

De gebouwencommissie is dit jaar ook 
al diverse malen bij elkaar geweest en 
ondertussen is er een communicatieplan 
en een beslist rekenmodel voor het in stand 
houden van kerkgebouwen gepresenteerd. 
Het in stand houden en onderhouden van al 
onze kerkgebouwen zal in de toekomst steeds 
moeilijker worden gezien het teruglopend 

kerkbezoek en de daarmee gepaard gaande 
daling van inkomsten. Mede daarom is 
het ook zo belangrijk om mee te blijven 
doen aan de actie kerkbalans. Het geld dat 
u hiervoor geeft is bestemd voor het in 
stand houden van uw eigen parochiekern 
met zo mogelijk ook de eigen kerk. Een 
gedeelte van de inkomsten gaat naar de 
parochie voor ons pastoraal team en voor 
gezamelijke activiteiten. In de kerkkoerier 
is een vragenlijst bijgevoegd die u kunt 
invullen. Wij willen graag ook uw mening 
over bepaalde dingen horen zodat we 
kunnen proberen om ons beleid en eventuele 
beslissingen hier op af te kunnen stemmen. 
Wij hopen dan ook dat velen van u deze 
vragenlijst serieus invullen en inleveren.

Het parochiebestuur

SAM’S KLEDINGACTIE
In 2012 werd in totaal 
3.113.710 kilo textiel inge-
zameld. Een mooi resultaat. 
Ondanks de economische cri-
sis, die haar sporen ook nalaat 
in de textielbranche.
Sam’s Kledingactie zet zich ook dit jaar 
volledig in om zoveel mogelijk opbrengsten 
te behalen voor de projecten van Cordaid 
Mensen in Nood. Wilt u daar meer van 
weten, bezoek dan de website. 

Op maandag 13 mei haalt Sam’s kledingactie 
in veel dorpen van Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
uw kleding weer op. Verzamelt u ook weer 
mee?

PAROCHIEBESTUUR  
H. MARIA STERRE DER ZEE

Beste medeparochianen,
Laatst had ik een gesprek met onze 
vormelingen, want overal in de parochie is 
intussen de vormselvoorbereiding begonnen.
We zaten samen naar de verhalen in een 
kinderbijbel te kijken en bleven ineens 
hangen bij het paasverhaal. Een van de 
kinderen was opgevallen dat op de afbeelding 
die bij het verhaal hoorde Jezus niet te zien 
was. Het was het bekende plaatje van de 
paasochtend: het lege graf, de engel en de 
vrouwen die vroeg in de morgen naar het 
graf gekomen waren. Maar de kinderen 
misten Jezus.

‘Jezus, dat is die man in het wit’, zei iemand.
‘Nee’, zei een ander, ‘dat kan niet, dat is 
een engel, want Jezus heeft geen vleugels.’ 
En ineens zaten we midden in een gesprek 
over Jezus, hoe hij verrezen is, wat dat is 
‘verrijzen’, waar Jezus naartoe is gegaan 
en waar wij hem nu kunnen vinden. Het 
was een boeiend gesprek. En ik vroeg me 
af of het paasverhaal voor ons een verhaal 
is waar echt leven in zit en in hoeverre wij 
lijken op de vrouwen die op de paasochtend 
naar het graf gingen. Stellen wij ons af en 
toe de vraag waar Jezus te vinden is in ons 
leven? In het boek ‘Een parel voor elke dag’ 
kwam ik het volgende verhaal tegen: ‘De abt 
van het klooster maakte zich zorgen over 
de sfeer onder zijn monniken. Hun ijver 
verflauwde, zowel bij het werk als bij het 
bidden. Bovendien was de liefde onder de 
broeders ver te zoeken. Teneinde raad ging 
hij naar een wijze die tot ver in de omtrek 
genoemd werd. ‘Wat moet ik doen om de 
sfeer in mijn klooster te verbeteren?’, vroeg 
hij aan de wijze. Deze begon te bidden. 
De abt wachtte. Na een tijdje zei de wijze 
tegen de abt: ‘Ga terug naar uw broeders en 
wees blij. Ik heb vernomen dat Jezus in uw 

klooster is komen wonen.’ De abt keerde 
terug, verwonderd over wat de wijze man 
gezegd had. In het klooster aangekomen, 
riep hij de monniken bijeen en zei:
‘Ik heb vernomen dat Jezus onder ons is.’
Vanaf dat moment veranderde de instelling 
van de broeders. Hun werklust, hun 
dienstvaardigheid en hun onderlinge liefde,
waren als nooit tevoren. Want sindsdien zag 
elke monnik Jezus in de ander.

Terug naar de vraag van de vormeling: 
‘Waar is Jezus op het plaatje?’ Als christenen 
van deze tijd zijn wij mensen die leven ná 
het allereerste Pasen, maar als gedoopten 
zijn wij ook mensen van Pasen, die zoals 
de vrouwen bij het graf open willen staan 
voor een ontmoeting met de Verrezene. Het 
verhaal over de abt en zijn broeders laat ons 
zien dat het zoeken naar de verrezen Jezus en 
de ontmoeting met hem een gemeenschap 
kan inspireren en tot leven brengen. Als je er 
voor open staat is een echte ontmoeting met 
de verrezen Heer overal mogelijk: op je werk, 
op school, op straat, in de supermarkt, als we 
op ziekenbezoek gaan, tijdens de koffie op 
de pastorie, in een vergadering of tijdens een 
viering in de kerk... ook in een liefdevolle 
blik van iemand of in het geduld dat we 
met elkaar hebben kan de verrezen Heer op 
ons wachten. ‘Brandde ons hart niet toen 
hij onderweg met ons sprak...?’ Het is daar 
waar wij mensen elkaar echt en van harte 
ontmoeten dat Jezus steeds weer opnieuw 
verrijst en ons leven schenkt. Het is toch 
bijzonder hoe de vormelingen ons een frisse 
kijk op een oud verhaal kunnen geven. Ik 
wens u allen van harte een Zalig Paasfeest en 
een echte ontmoeting met de verrezen Heer!

Ralf Grossert p.w.

PASEN 2013 ROUWZORG
THEATER DRAAD ter gelegenheid van 

het 12,5 jarig bestaan van ROUWZORG 

REGIO 0114

ROUWZORG REGIO 0114 bestaat dit 

jaar 12,5 jaar. Ter gelegenheid daarvan is 

THEATERGROEP  DRAAD uit Bussum 

uitgenodigd, op dinsdag 2 april a.s. 

Theater Draad brengt terugspeeltheater: 

een vorm van improvisatietheater. In 

de voorstelling nodigt de spelleider het 

publiek uit verhalen en gebeurtenissen uit 

het eigen leven te vertellen. Het publiek 

krijgt de verhalen direct terug gespeeld 

door een aantal acteurs en muzikanten. 

Zelf omschrijven zij het als volgt:

Een BEELD in ruil voor een paar 

WOORDEN

Een DANS voor een paar ZINNEN

Een KOOR van geluiden voor een 

VERHAAL

Voor een HERINNERING

Die u graag met ons wil delen

Theater Draad SPEELT

Wat u VERTELT

De voorstelling vindt plaats in WZC 

Curamus, locatie Blaauwe Hoeve, 

Truffinoweg 2 in Hulst,In de Truffinozaal 

bij het restaurant. Aanvang: 20.00 uur. 

Toegang is gratis, maar reserveren is 

nodig. Dit kan bij het rouwzorgteam:

Maggie Sandkuijl, tel: 0114-315149, 

email: msandkuijl@zeelandnet.nl

Fien Martinet, tel: 0114-364050, email: 

l.martinet@kpnplanet.nl

Katrien v.d. Wiele, tel: 0115-454088, 

email: kvdwiele@zeelandnet.nl
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Maria Magdalena ofwel Maria van Magdala 
is een van de meest besproken vrouwen uit 
de bijbel. Ze is ook een van de opvallendste 
vrouwen in het nieuwe testament, hoewel 
ze niet uitgebreid wordt beschreven, wordt 
ze toch genoemd in alle vier de evangeliën. 
Haar meest bekende rol is die van de vrouw 
die niet van Jezus’ zijde week toen hij aan 
het kruis werd geslagen. In de loop der 
tijden is haar rol in de bijbel op velerlei 
manieren uitgelegd. Helaas is dit niet altijd 
gebeurd op de juiste manier en zijn er 
ook onwaarheden over haar verteld. Dat is 
jammer, want het heeft er lange tijd voor 
gezorgd dat feit en fictie als vanzelf door 
elkaar heen liepen. Daardoor is deze vrouw 
in de loop van de geschiedenis vaak niet 
(volledig) tot haar recht gekomen. Nog 
steeds verschillen sommige gelovigen en 
theologen van mening over de werkelijke en 
volledige rol van Maria Magdalena, Maria 
van Magdala, Apostolorum Apostola (de 
apostel der apostelen)
Maria Magdalena, zoals wij haar kennen 
uit de bijbel, werd oorspronkelijk Maria 
van Magdala genoemd. Dit was niet 
haar eigenlijke achternaam maar ze werd 
zo genoemd omdat ze uit een welvarend 
vissersdorp kwam, genaamd “Magdala”. Dit 
lag aan het noord-westen van het Meer van 
Galilea en zo’n acht kilometer ten zuidwesten 
van Kapernaüm. Dit was de woonplaats van 
Petrus en vaak de thuisbasis van Jezus. Maria 
was een volgeling en discipel van Jezus. 
Hoe zij dit precies geworden is wordt in 
de bijbel niet verteld. Wellicht is hun pad 
gekruist in deze streek. Zij wordt in Lucas 
8:2 geïntroduceerd als; “Maria van Magdala, 
bij wie zeven demonen waren uitgedreven”. 
Dit is prompt een zeer heftige uitspraak. 
Onder andere deze beschrijving in de bijbel 
heeft tot veel verwarring geleid over Maria 
Magdalena. Het toont volgens sommigen aan 
dat zij op z’n minst een zondares was en dat 
zij verlost moest worden van haar demonen. 
Maar in de bijbel wordt deze zienswijze 
helemaal niet beschreven. Deze beschrijving 
had naar alle waarschijnlijkheid te maken 
met de inwijdingsweg van zelfkennis en 
zelfinzicht. Elke stap van die weg staat voor 
het onder ogen zien van de eigen zwakheden 
(je eigen demonen) zoals gevoelens als angst, 
afgunst, achterdocht en egocentrisme. Als 
je deze gevoelens weet te beheersen en kunt 
omvormen naar een positieve ontwikkeling 
dan groei je als mens, er ontstaat evenwicht 
en rust. “Mijn lege handen kunnen nu 
ontvangen, mijn hart vrij van begeerte kan 
nu lief hebben”. Maria Magdalena heeft 
deze weg helemaal af kunnen leggen. Zij 
wordt daarom ook wel “de voltooide” of 
“de ingewijde” genoemd. Zij was daarin 
absoluut uniek.
Maria, heeft net als andere vrouwen in 

die tijd, een strijd moeten leveren. Niet 
alleen tegen zichzelf, maar ook tegen de, 
voor die tijd, vanzelfsprekende opvatting 
dat vrouwen onderdanig aan mannen 
waren in de maatschappij van toen. Dat 
resulteerde zich bijvoorbeeld in het feit dat 
vrouwen niet mochten getuigen voor een 
rechtbank of openbare lezingen mochten 
bijwonen, zij werden daarvoor te lichtzinnig 
en onbekwaam geacht. Dat Jezus zich na zijn 
dood eerst openbaarde aan Maria Magdalena 
was zelfs voor een aantal apostelen moeilijk 
te aanvaarden ( beschreven in Matthëus 
27:55-56,61 en Lukas 24:10-11) want ook 
zij waren immers kind van hun tijd. 
Maria Magdalena is volgens de vier 
evangeliën samen met Maria de moeder 
van Jezus en met Salomé, de moeder van de 
apostelen Jacobus en Johannes, de hele tijd 
bij Jezus gebleven tijdens zijn kruisiging. 
Ook de apostel Johannes bleef bij Jezus 
tijdens de kruisiging en ontfermde zich 
over Maria, de moeder van Jezus. Dat de 
kruisdood een vreselijke strijd moet zijn 
geweest blijkt uit de woorden van Jezus 
toen hij uitriep; “Eli Eli, lema sabachtani”. 
“Mijn God, mijn God, waarom heeft U 
mij verlaten”. (Marcus 15:34 en Mattheus 
27:46) Toen Jezus eindelijk uit zijn lijden 
was verlost is hij door Jozef van Arimatea 
gebalsemd en begraven. Dit moest snel 
gebeuren want het was bijna Sabbat, een 
heilige dag. Deze Jozef van Arimatea was een 
invloedrijk man, een vooraanstaand lid van 
de Joodse senaat (de Sanhedrin), die echter 
een geheime discipel was van Jezus. Verder 
waren alleen Maria Magdalena en Maria de 
moeder van Jezus bij de begrafenis aanwezig, 
waarschijnlijk van een afstand. (Marcus 15: 
46-47) 
Dit was dan het abrupte einde van hun 
innig geliefde zoon, hun Heer, Meester 
en Rabbi, die licht en onvoorwaardelijke 
liefde had gebracht in hun leven. Het moet 
enorm pijn hebben gedaan om het zielloze 
en misvormde lichaam van hun allerliefste 
in alle haast begraven zien worden. Hij was 
door de naderende Sabbat heel schielijk 
gebalsemd en in linnen doeken gewikkeld. 
Maria Magdalena vond dit vreselijk en wilde 
daarom na de Sabbat terugkeren om zijn 
lichaam alsnog opnieuw te balsemen. Het 
was weliswaar heel gevaarlijk voor ieder 
om het graf van Jezus te bezoeken. Hij was 
immers niet voor niets ter dood gebracht. Hij 
werd de Koning der Joden genoemd door 
zijn aanhang onder de bevolking. Bovendien 
was hij een fel tegenstander van de Romeinse 
overheersing waarbij de mensen enorm 
werden uitgebuit. Gezien zijn steeds groter 
wordende invloed werd hij daarom meer en 
meer gezien als een gevaar voor de gevestigde 
macht. De apostelen waren ondertussen 
ondergedoken. Er heerste verbijstering en 

ontzetting. Hun leider, hun Meester, maar 
boven alles hun grote vriend Jezus was ter 
dood gebracht. Dat het verraad van een van 
hen was gekomen was ondenkbaar en niet te 
bevatten. (Mattheus 27:5). Bovendien waren 
ze bang dat de Sanhedrin hen kwamen 
zoeken om ook hen ter dood te brengen. 
Toen Maria Magdalena de eerste dag van de 
week, na de Sabbat, in het vroege donker 
het graf bezocht van Jezus, zag ze dat de 
steen voor de opening van het graf was 
verplaatst. Toen ze naar binnen ging was 
het lichaam van Jezus verdwenen. Ze rende 
weg naar Petrus en Johannes die met haar 
terug naar het graf liepen. Toen zij zagen 
dat Jezus was verdwenen waren ze overtuigd 
dat hij was verrezen uit de dood. Maria 
Magdalena echter was volledig van streek 
en bleef bij het graf staan. Tot iemand haar 
aansprak; “ Waarom huil je… wie zoek je?” 
(Joh. 20:15) Toen ze opkeek en zag dat 
het Jezus was riep ze; “Rabboeni” en wilde 
hem omhelzen. Waarop hij zei; “Noli me 
tangere…”. “Raak me niet aan want ik moet 
nog opstijgen naar mijn hemelse Vader, 
maar ga naar mijn broeders en zeg hun: 
Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, 
naar mijn God en uw God’. (Joh. 20:17). 
Maria kreeg toen de zendingsboodschap van 
Jezus. Ze herinnerde de apostelen eraan dat 
niet het lijden van Jezus het laatste woord 
heeft maar zijn grootheid. “Huil niet, ….hij 
heeft ons voorbereid en tot Mens gemaakt.” 
Petrus en Andreas hadden grote moeite met 
het feit dat Jezus zich als eerste aan Maria 
Magdalena had geopenbaard. De apostel 
Mattheus nam het op voor Maria. “Petrus, 
sinds eeuwigheid ben je driftig. Als de 
verlosser haar waardig heeft geacht, wie ben 
jij dan om haar te verwerpen?” 
De eerste Christenen eerden Maria 
Magdalena zeer en ze genoot een erg hoge 
status binnen de Christelijke kerk. In de eerste 

MARIA MAGDALENA OFWEL MARIA VAN MAGDALA
DE INGEWIJDE
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eeuwen na Chr. was de Christelijke kerk ook 
een matriarchale (Maria) kerk. Vrouwen 
hadden net als mannen een leidinggevende 
rol. Jammer genoeg dachten een aantal latere 
pausen daar anders over. In de 6e eeuw stelde 
Paus Gregorius iedere vrouw, en expliciet 
Maria Magdalena, gelijk aan de boetvaardige 
zondares ( een vrouw van lichte zeden) uit 
Lukas 7:37-38 en aan de overspelige vrouw 
uit Joh. 8:1-12 wiens leven van steniging 
werd gered door Jezus . Eeuwenlang heeft 
Maria Magdalena daardoor de status gehad 
van de foute boete doende vrouw die bevrijd 
moest worden van haar zonden en zich 
daarom heel nederig en dienstbaar opstelde. 
Dit was echter een volledig verkeerde 
weergave van de echte Maria Magdalena. 
De theoloog Thomas van Aquino en later 
Paus Johannes Paulus II (de Poolse Karol 
Wojtyla) hebben haar de benaming gegeven 
van “Apostolorum Apostola”. De apostel die 
de andere apostelen onderwees. Daardoor 
is zij volledig gerehabiliteerd. Dit is een 
eerherstel aan- en een geweldige eerbetuiging 
voor haar. Het doet datgene teniet wat 
sommigen hebben gedaan om haar bewust 
in een kwaad daglicht te stellen gedurende 
de Christelijke kerkgeschiedenis. 
In het Egyptische plaatsje Nag Hammadi, 
werd in 1945 een wonderlijke ontdekking 
gedaan. In een eeuwenoude kruik zijn 
destijds geschriften van de eerste Christenen 
ontdekt, die dateren vanaf 50 jaar na Chr. tot 

aan de 4e eeuw na Chr. Dit zijn zogenaamde 
Apocriefe geschriften, ze bevatten onder 
andere teksten en uitspraken van en over 
Jezus, maar deze zijn niet aan de bijbel 
toegevoegd. De vroeg Christelijke geschriften 
spreken van een absolute gelijkwaardigheid 
tussen mannen en vrouwen. Een van deze 
geschriften is het Evangelie van Thomas. 
Hierin staan uitspraken van Jezus die getuigen 
van een enorme geestelijke helderheid, van 
zijn mensenkennis en het inzicht in de 
menselijke psyche. Ook het Evangelie van 
Maria Magdalena is een prachtig geschrift. 
Volgens Jezus was zij daarin “de ingewijde” 
en “een vrouw die het al kent ”. Degene 
die de innerlijke betekenis van de leer van 
Jezus volledig begreep. Een mooier beeld 
van- en compliment voor deze vrouw kan 
er haast niet worden gegeven. Ze is daarom 
niet alleen een voorbeeld voor de vrouw in 
het algemeen, maar nog veel meer voor alle 
mensen die in het licht en naar het voorbeeld 
van Jezus Christus willen leven.

Ch. van Waes-vd Bergen

Uit het Evangelie van Maria Magdalena

Schenk jezelf de vrijheid. Dan kan die stilte 
komen waarin je de ritseling en de fluistering 
van die Christusgeest in jezelf kunt gaan 
voelen.

DOOPROOSTER 2013
Definitief dooprooster januari t/m december 2013 

doopdatum tijd en plaats Catechese vergaderplaats voorganger

10 maart 14.00 uur Clinge

 15.30 uur Koewacht 26 februari parochiezaal Clinge Chantal v.d. Walle

24 maart  14.00 uur Hulst

 15.30 uur Hulst 12 maart  pastorie Hulst Ralf Grossert

14 april 14.00 uur Hengstdijk

 15.30 uur Kloosterzande 02 april sacristie Kloosterzande Chantal v.d. Walle

28 april 14.00 uur Hulst

 15.30 uur Hulst 16 april  pastorie Hulst Ralf Grossert

12 mei 14.00 uur Kloosterzande

 15.30 uur Stoppeldijk 06 mei sacristie Kloosterzande Katrien V.d. Wiele

26 mei 11 14.00 uur Graauw

 15 15.30 uur St. Jansteen 14 mei  pastorie St. Jansteen Ralf Grossert

09 juni 14.00 uur Heikant

 15.30 uur Terhole 28 mei pastorie Hulst Chantal v.d. Walle

23 juni 14.00 uur Hulst 

 15.30 uur Hulst 11 juni  pastorie Hulst Katrien V.d. Wiele

14 juli 14.00 uur Boschkapelle

 15.30 uur Kloosterzande 03 juli sacristie Kloosterzande Ralf Grossert

28 juli 14.00 uur Nieuw-Namen

 15.30 uur St. Jansteen  16 juli  pastorie St. Jansteen Chantal v.d. Walle 

J.C.A.M. (Jan) Aarts is voor velen in 
Zeeland een bekend en vertrouwd 
persoon. In 1958 begon hij als pas gewijd 
priester in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, 
hij was o.a. kapelaan van de parochies 
Clinge en Hulst. Aansluitend volgde een 
benoeming als godsdienstleraar in Goes 
en enige jaren later werd hij benoemd 
tot deken van Zeeland. Zijn priesterleven 
was verweven met Zeeland. Ook na zijn 
emeritaat bleef hij in Middelburg wonen. 
Medio 2012 kreeg hij helaas te kampen 
met gezondheidsklachten en eind 
december 2012 volgde een verhuizing 
naar een verzorgingshuis in Teteringen. 
Zijn nieuwe adres, is: J.C.A.M. Aarts, 
Arnold Janssenlaan 46, 4874 DK 
Teteringen.

EMERITUS DEKEN 
JAN AARTS

God zal ons niet vragen waarom we geen Mozes zijn geweest, geen Abraham of Jeremia. 
God zal ons eenvoudig vragen waarom wij verzuimd hebben onszelf te worden.

Eugen Drewermann
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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 
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gewenst moment 
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Roctus b.v.

Bouwbedrijf De Caluwé en Broekaart B.V.
• Nieuw- & verbouw woningen • Timmerwerken • Betonwerken • Utiliteitsbouw

Dorpsstraat 2B - 4569 AJ  Graauw
Tel. 0114-633 010 - Fax. 0114-633 011 - www.caluwe-broekaart.com
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Elke zondag vanaf 19 mei tot en met 15 
september: m.u.v. 23 juni en 1 sept.
openstelling van de koorkerk en Librije van 
de basiliek te Hulst van 14.00 – 17.00 uur, 
Extra openstelling op maandag 20 mei en 
zaterdag 14 september 2013.

Elke dinsdagochtend:
Gebedsgroep in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk van Clinge van 9.30 – 11.00 
uur.

Elke dinsdagavond vanaf mei t/m oktober:
Viering in de kapel van O.L. Vrouw Ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Elke woensdagavond:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

Elke derde donderdag van de maand:
Gebedsbijeenkomst ter ere van de vrouwe 
van alle volkeren in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug, aanvang 14.00 
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 eerste zaterdag van de maand:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.

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

Bijeenkomsten rouwgroep. Deelname na 
vooraf inschrijven bij mevr. M. Sandkuijl 
via msandkuijl@zeelandnet.nl of 0114 – 31 
51 49

MAART
Donderdag 21 maart:
Taizéviering in de RK kerk te Hengstdijk om 
19.30 uur.

Zondag 31 maart:
Optreden Vocalgroup en jazztrio “Mic-Sing” 
in de Catharinakerk te Hengstdijk om 15.00 
uur.

APRIL
Dinsdag 2 april: 
Rouwzorg regio 0114: theatervoorstelling 
door Draad terugspeeltheater
“Rouwen is draden weven én knopen leggen 
om niet te vergeten…..”
in WZC Curamus locatie de Blaauwe Hoeve 
Truffinoweg 2 te Hulst.
Inschrijven bij:  
-  l.martinet@kpnplanet.nl 
 of 0114 – 36 40 50
-  kvdwiele@zeelandnet.nl 
 of 0115 – 45 40 88
-  msandkuijl@zeelandnet.nl 
 of 0114 – 31 51 49

Maandag 8 april:
Studiedag met 4 lessen over de 
Woestijnmoeders in OAK (Oude Abdij 
Kortenberg) Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg 
(bij Leuven in België) van 9.30 – 16.00 uur 
met als spreekster N. Polet. 
Website: www.oudeabdijkortenberg.be 
Inschrijving via: inschrijvingen@
oudeabdijkortenberg.be

Donderdag 18 april:

Meditatiebijeenkomst in de parochiezaal te 

Clinge om 19.30 uur

MEI

Zaterdag 11 mei:

Catechesedag voor alle geïnteresseerde 

parochianen van Oost Zeeuws-Vlaanderen 

in de abdij ‘Roosendaal’ te Waasmunster 

o.l.v. de pastores N. Polet en J. Reurs.

Op deze dag staat het geloofsgesprek centraal. 

Nadere informatie en inschrijfformulieren 

kunt u binnenkort tegemoet zien.

Maandag 13 mei:

Kledinginzameling voor Mensen in Nood. 

Sam’s Kledingactie komt in veel dorpen 

langs.

Donderdag 16 mei:

Meditatiebijeenkomst in de parochiezaal te 

Clinge om 19.30 uur

Donderdag 30 mei:

Gebedsestafette in de parochiezaal te Clinge 

van 19.00 – 21.00 uur. 

JUNI 

Donderdag 6 juni:

Meditatiebijeenkomst in de parochiezaal te 

Clinge om 19.30 uur

Zondag 9 juni:

Afscheidsconcert J. Ivens m.m.v. het 

kamerkoor Hulst in de Catharinakerk te 

Hengstdijk om 15.00 uur.

De op 1 januari 2012 opgerichte parochie 
H. Maria Sterre der Zee staat voor 
beslissingen die alle betrokken parochianen 
zullen raken. Op grond van religieuze, 
maar vooral financiële mogelijkheden en 
onmogelijkheden moet het parochiebestuur 
in de nabije toekomst beslissingen gaan 
nemen over de mate waarin de verschillende 
voorzieningen in de parochiekernen 
gehandhaafd kunnen blijven. Er is over het 
samengaan van de parochiekernen al veel 
gezegd, gesproken en geschreven. We roepen 
u bij deze op om in uw agenda de avond van 
25 maart 2013 vrij te houden omdat op die 
dag voor alle parochianen een bijeenkomst 
wordt belegd die in het teken staat van 
de toekomst van onze parochiekernen 

en/of geloofsgemeenschappen. Uw 
parochiebestuur zal daar uiteenzetten wat 
de mogelijkheden zijn en hoe zij denkt 
tot beslissingen te komen. U kunt daarin 
meepraten en we nodigen u daarbij van 
harte uit. Vooruitlopend op die bijeenkomst 
vraagt het parochiebestuur u anoniem een 
vragenlijst in te vullen die als los blad in deze 
kerkkoerier is bijgevoegd. Deze vragenlijst 
heeft tot doel inzicht te krijgen hoe u over het 
heden en de toekomst van de parochie(kern) 
denkt. Om in de besluitvorming zoveel 
mogelijk met de wensen van de parochianen 
rekening te houden is het noodzakelijk te 
weten wat uw mening is. U wordt verzocht 
deze vragenlijst in te vullen en in een 
enveloppe bij uw pastorie/vergaderzaal of na 

een kerkdienst in de kerk af te geven. In het 
kerstnummer van de Kerkkoerier in 2013 
vindt u opnieuw een vragenlijst. Wij vragen 
u dan weer deze te beantwoorden. Aan de 
hand van de antwoorden van de eerste en 
de tweede vragenlijst wordt bekeken of de 
informatie naar de parochianen effect gehad 
heeft en hoe groot het draagvlak voor de 
te nemen beslissingen is. Deze vragenlijst 
kunt u ook vinden op de site van onze 
parochie. www.rk-kerk-ozvl.nl. We danken u 
bij voorbaat voor uw medewerking.

H. v.d. Zijden

De bijbehorende vragenlijst wordt 
separaat aangeleverd.

(INTER-) KERKELIJKE ACTIVITEITEN
(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)

WAT IS UW MENING OVER UW GELOOFSGEMEENSCHAP 
NU EN IN DE TOEKOMST
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Op 1 maart 2013 is pastor van de Walle 12½ 
jaar in dienst als pastoraal assistent/-werker.
Op 1 september 2000 kwam ze in de IPV-
Noord/Zuid werken. Dit geeft aanleiding tot 
een gesprek met Chantal over de lange tijd 
dat ze haar werk hier doet. 

Chantal, we kennen je gewoon als pastoraal 
werkster Chantal van de Walle, heel actief in 
de groep van pastores hier in Oost Zeeuws-
Vlaanderen. Hoe is voor jouw je “roeping” 
verlopen? Hoe ben je tot de vaststelling 
gekomen, dat je pastor wilde worden? Wat 
boeit je zo in het pastoraat? Heeft roeping voor 
jou nog dezelfde lading als voorheen?

Ik vind het woord roeping altijd heel zwaar 
klinken. Het is bij mij meer een groei- en 
bewustwordingsproces geweest. Opgegroeid 
met het vertrouwde gegeven van kerk 
en geloof. Een Heeroom (Marist) in de 
familie en ouders die graag naar de kerk 
gingen/gaan. Als kind vond ik het altijd wel 
spannend om naar de kerk te gaan. Vooral 
de kapel in de Blauwe Hoeve en de kapel in 
het paterklooster van de Maristen zijn mij 
heel sterk bijgebleven. Het paterklooster lag 
om de hoek van mijn ouderlijk huis. Ook 
het klooster van de Carmelitessen was een 
achterbuur. En ook het RK kerkhof. Mijn 
slaapkamer keek uit op het (oude) kerkhof 
van Hulst. Tijdens de puberjaren werd kerk 
sterk naar de achtergrond gedrongen. Er 
kwam een tijd van opstandigheid en verzet, 
ik was het met heel veel zaken niet eens. 
Toen ik mijn HAVO diploma behaalde had 
ik eigenlijk totaal geen idee wat ik wilde 
gaan doen. Tijdens mijn HAVO periode heb 
ik altijd geroepen: “als ik mijn diploma heb 
dan gooi ik mijn schooltas in de vest”. Maar 
tegen de tijd dat ik mijn diploma behaalde 
was ik toch tot het inzicht gekomen dat 
verder studeren wel beter zou zijn. Maar 
wat? Geen flauw idee. Het leek mij wel leuk 
om voor de klas te staan en zo ben ik naar 
het Mollerinstituut te Tilburg vertrokken. 
Begonnen met de vakkencombinatie 
Maatschappijleer – Geschiedenis maar na 
het behalen van mijn propedeuse gestopt 
met Maatschappijleer. Toen overgestapt 
naar Godsdienst / Geschiedenis. Mijn 
nieuwsgierigheid naar de diepe betekenis van 
het leven was gewekt en ik hoopte dat mijn 
godsdienststudie mij op weg kon helpen.
Met de opgedane kennis en studie heb ik na 
mijn afstuderen eigenlijk heel weinig gedaan. 
Ik heb nog wel twee jaar les gegeven maar al 
vrij snel het onderwijs verlaten. Daarna in 
het bedrijfsleven gaan werken en daar een 
carrière gestart. Ik ben 13 jaar werkzaam 
geweest in het bedrijfsleven. De eerste jaren 
heb ik, zo lijkt het, niets met mijn opleiding 
gedaan. Maar blijkbaar was er wel een 
klein mosterdzaadje geplant tijdens mijn 
studie want toen ik op Lamswaarde kwam 
wonen en ik gevraagd werd om allerlei 

vrijwilligerswerk te gaan doen in de parochie 
heb ik daar eigenlijk direct ja tegen gezegd. 
En zo is het plantje gaan groeien. Vanuit 
mijn vrijwilligerswerk in de parochie is het 
verlangen gaan groeien om als pastoraal 
werkster aan de slag te kunnen. 

Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de plant 
nog steeds niet uitgegroeid is, maar wel stevig 
geworteld is. En met een zekere rijpheid. 
Waar ik 12 ½ jaar geleden met een redelijke 
naïviteit aan het werk begon is er in de loop 
van de jaren een stevige grond ontstaan. 
Wat wel altijd als een rode draad in mijn 
motivatie overeind is gebleven is de wens 
om de oude verhalen te blijven vertellen. 
Verhalen uit onze traditie, geworteld in de 
oude tijd en te ‘vertalen’ naar onze tijd.
De grootste uitdaging is het verbinden 
van mensen en mensen hun levensverhaal 
laten vertellen. Daarbij steeds vanuit de 
Christelijke traditie. Dat wil zeggen: wie/
wat is God in ons leven? God is voor mij 
een levend gegeven. Je vindt het terug in 
mensen. Er is een hele mooie definitie (vind 
ik) van God: Geven, Ontvangen en Delen. 
Op allerlei terreinen in het pastoraat is 
dit terug te vinden: in het dopen, in het 
voorgaan in de vieringen, in het vergaderen, 
in uitvaarten en in het op weg helpen 
van mensen. Elke keer weer opnieuw een 
uitdaging om samen op weg te gaan. En te 
zoeken naar de weg van Jezus. Met jong en 
oud. 

Dit is eigenlijk altijd al mijn basis geweest. 
De ene keer komt dat beter uit de verf 
dan de andere keer. Ik ben tijdens mijn 
werkzaamheden in het pastoraat dit ook 
even kwijt geweest. Dan loop je vast. Ik 
kon mijn idealisme even niet meer vertalen 
naar de dagelijkse werkzaamheden. Ik moest 
opnieuw mijn balans vinden en een weg 
zoeken. Wat drijft mij nu en hoe kan ik dat 
vorm geven in het pastoraat. Gelukkig heb 
ik dat terug kunnen vinden. Daarmee zou 
je kunnen zeggen dat het naïeve idealisme 
waarmee ik begon plaats heeft gemaakt voor 
een stevig fundament. En daarom de plant 
die goed geworteld is. Dat heeft blijkbaar 
tijd nodig. Tijd om in jezelf te kunnen 
groeien.

De meeste van onze pastores hebben een 
pastoraal arbeidstraject achter de rug in 
verschillende regio’s. Vind je het een voordeel 
om “van hier” te zijn en kriebelt het nooit eens 
om ook in een andere streek pastor te zijn?

Ik heb het altijd als een voordeel gezien dat 
ik hier geboren en getogen ben. Ik ‘versta’ 
heel gemakkelijk de levensstijl en gedachten 
van vele mensen uit Zeeuws-Vlaanderen. Ik 
voel mij hier thuis. Het heeft echt wel eens 
gekriebeld om eens ergens anders te gaan 
oriënteren maar het “thuis gevoel” in Z.-Vl. 

blijkt toch te sterk.

Het teamleiderschap lijkt mij best een zware 
en verantwoordelijke taak, die veel vergaderen 
met zich meebrengt en die het pastor zijn naar 
de achtergrond dringt. Vind je het een leuke rol 
die vanzelfsprekend bij je past.

Het teamleiderschap mag ik nu sinds een 
paar jaar vervullen. Deze uitdaging kon 
ik ook pas echt aangaan nadat ik stevig 
geworteld was. Gelukkig mocht ik veel van 
mijn ‘ervaren’ collega’s leren. Maar toch 
vul ik deze taak op mijn eigen manier in. 
Dat kon ik pas gaan doen nadat ik stevig 
in mijn schoenen stond. Ja, het is best een 
verantwoordelijke taak. Ik ervaar hem niet 
als zwaar. Ik zie het meer als een positieve 
uitdaging. De kunst van mensen binden (en 
dat vind ik altijd een geweldige uitdaging) 
is hierbij mijn motivatie. Iedereen in zijn/
haar waarde laten en samen zoeken naar de 
weg. Een zoektocht, een weg van vallen en 
opstaan. Maar het is iets wat wel bij mij past 
en wat ik graag doe. Het lijkt soms alsof je 
dan minder ‘pastor’ bent maar mensen op 
weg helpen, ook in het bestuurlijk traject, is 
ook geloofsopbouw.
Zien we in de Handeling van de Apostelen 
ook niet het worstelen van de jonge 
gemeenschap om samen Kerk te worden? 
Zo zie ik mijn teamleiderschap. Samen een 
gemeenschap opbouwen en zorgen voor 
elkaar. Maar dat doen we als team ècht 
samen hoor. 

Heb je voor jezelf een beeld van hoe onze 
kerkelijke regio er over zo’n 10 jaar uit ziet? 
Hoe ziet jouw ideaal beeld er uit en wat is in 
jouw ogen een negatieve ontwikkeling? 

Ik heb er altijd een hekel aan om van het 
negatieve uit te gaan. Natuurlijk zijn er 
ontwikkelingen gaande waar ik mij wel 
zorgen over maak. Ik kan niet over het hoofd 
zien dat er minder mensen betrokken zijn, 
dat het allemaal vermindert Zowel mensen 
als financiën. En dat die ‘goede oude tijd’ er 
niet meer is. Maar wat is goed? Biedt deze 
ontwikkeling ook geen kansen? Er ligt nu 
juist de uitdaging om dat te blijven zien. Het 
zal in de toekomst anders worden dan dat ik 
de afgelopen 12 ½ jaar heb leren kennen. 
Dat biedt ook mogelijkheden. De kunst is 
juist om dat met vertrouwen te blijven zien. 

IN GESPREK MET PASTOR CHANTAL VAN DE WALLE.
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Ik ben er van overtuigd dat het ‘verhaal’ 
van geloven niet dooft. We gaan het anders 
invullen, gaan zien via andere invalshoeken. 
Hoe weet ik niet precies. Dat is voor mij ook 
nog een vraag. Het is een proces. Gaandeweg 
wordt dat duidelijk. 

Zijn er bepaalde dingen, waar je moed uit put, 
wat je kracht geeft? 

Ik geloof in de kracht van mensen. Zelf heb 
ik ook het een en ander op mijn levensbord 
gekregen en achteraf blijk ik altijd weer 
te kunnen zeggen : het was een moeilijke 
periode en ik heb er van geleerd. Ik ben 
erdoor gegroeid. Sta krachtiger in het leven. 
Ik probeer zoveel mogelijk te leven vanuit 
de gedachte: Elk nadeel, heeft zijn voordeel. 
Natuurlijk heb ik ook een uitlaatklep nodig. 
Iets waarmee ik mij kan opladen. En dat 
doe ik dagelijks in mijn wandeling met de 
honden. Het is een vaste route. En elke keer 
als ik die blok wandel komt mijn geest tot 
rust en komen de ideeën vanzelf naar boven 
borrelen. Of vind ik een weg in het doolhof. 
De rust van het wandelen, het genieten van 

de honden die dartelen, en de omgeving 
maken dat ik tot rust kom. Naar buiten gaan 
is voor mij heel belangrijk. In het levende 
om mij heen zie ik dan mijn basis. God is 
leven. 

Welke goede wens heb je voor de mensen die 
met Pasen de Kerkkoerier lezen?

Eigenlijk een hele korte wens, ook al lijkt 
het soms moeilijk: met Pasen mogen we 
erop vertrouwen dat het leven kan groeien 
met nieuwe impulsen. Pasen is een feest van 
nieuw leven. Pasen doet ons beseffen dat we 
weer mogen opstaan uit een donker graf. 
Ook in donkere dagen mag het licht van de 
(a)Ander op ons schijnen. Mensen wees een 
licht voor elkaar. Zalig Pasen.

Pastor Chantal, heel hartelijk dank, dat je 
ons een kijkje gunde in jouw weg door het 
leven.
Je leven léven of het begrijpen zijn twee 
totaal verschillende zaken. Terugkijkend 
begrijpen we pas wat achter ons ligt. Aan 
ieder mens de taak om verder te gaan met ‘t 

oog op de toekomst. Chantal, jij bent er in 
jouw levensverhaal een rijk voorbeeld van.
 
Met dit interview wilden we je even in het 
daglicht plaatsen. Een mens staat er niet bij 
stil, maar ongemerkt heeft ieder invloed op 
andermans leven, ook jij. Dank voor wat je 
bewust en onbewust aan ons doorgeeft, elke 
dag opnieuw.

Josephine Hamelinck.

 Kennismakingsviering Eerste H. Communie  Naviering
BOSCHKAPELLE/
STOPPELDIJK
In 2013 te Boschkapelle 14 april om 10.30 uur 16 juni om 10.30 uur -
GRAAUW 12 mei om 9.30 uur 2 juni om 10.30 uur 16 juni om 9.30 uur
HEIKANT 9 maart te St. Jansteen om 19.00 uur 7 april te Heikant om 10.30 uur 12 mei te Heikant om 9.00 uur
HENGSTDIJK 13 april om 19.00 uur 9 juni om 10.30 uur -
HULST 10 maart om 10.30 uur 21 april om 10.30 uur 9 juni om 10.30 uur
KLOOSTERZANDE 31 maart om 10.30 uur 9 mei om 10.30 uur 23 juni om 10.30 uur
KOEWACHT 24 maart om 10.30 uur 26 mei om 10.30 uur 23 juni om 10.30 uur
ST. JANSTEEN 9 maart te St. Jansteen om 19.00 uur 14 april om 10.30 uur 12 mei te Heikant om 9.00 uur

VORMSELVIERINGEN 2013 IN DE REGIO:
- vrijdag 14 juni 19.00 uur Kloosterzande
- zaterdag 15 juni 19.00 uur Hulst 
- zaterdag 15 juni 19.00 uur Nieuw – Namen

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

Witte Donderdag 28 maart 2013 om 
19.00 uur te Graauw. Regioviering met 
pater J. Reurs en de leden van het pastoraal 
team.
Goede Vrijdag 29 maart 2013: 
In verschillende parochiekernen zal er een 
kruisweg viering om 15.00 uur gehouden 
worden. Voor zover bekend zal er te St. 
Jansteen, Hulst, Heikant, Boschkapelle 
en Nieuw Namen een kruisweg gebeden 
worden. Het kan zijn dat er in de overige 
parochiekernen wel een kruiswegviering 
is maar dan is dit momenteel nog niet 
bekend.

Goede vrijdag 29 maart 2013 om 19.00 
uur te Terhole. Regioviering met pater J. 
Reurs en de leden van het pastoraal team.

Paaszaterdag 30 maart 2013: 
• Gezinsviering om 19.00 te St. Jansteen. 
• Paaswake te Hulst om 21.00 uur
• Paaswake te Kloosterzande om 21.00 uur

Eerste Paasdag 31 maart 2013:
De volgende Paasvieringen beginnen om 
9.00 uur :
Hengstdijk; pater J. Reurs
Heikant; pastor N. Polet
Lamswaarde; pastor Ch. vd Walle
Terhole; wie de dienst doet is nog niet 
bekend.

De volgende Paasvieringen beginnen om 
9.30 uur:
Stoppeldijk; pastor K. vd Wiele
Graauw; pastor R. Grossert

De volgende Paasvieringen beginnen om 
10.30 uur:
Clinge; wie de dienst doet is nog niet 
bekend.
Hulst; pastor N. Polet
Kloosterzande; pastor Ch. vd Walle
Koewacht; pater J. Reurs

De volgende Paasvieringen beginnen om 
11.00 uur:
St. Jansteen; pater W. Brand
Boschkapelle: pastor K. vd Wiele
Nieuw Namen; pastor Ralf Grossert

Tweede Paasdag 1 april 2013:
Hulst om 10.30 uur ; pater J. Reurs

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2013

SCHEMA GOEDE WEEK
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 EEN WERKDAG OVER GELOVEN
Op Zaterdag 11 mei 2013 organiseren de pastores Polet en Reurs in dit jaar van het geloof 
Een verdiepingsdag voor de parochie onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee. Deze dag wordt 
gehouden in de Abdij Roosenberg te Waasmunster (B).
Wij vertrekken vanuit Hulst om 9u ´s morgens en besluiten deze werkdag rond 16 u.
Gelieve zelf uw lunchpakket mee te nemen. Soep en koffie worden tegen betaling verzorgd 
door de zusters aldaar.
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij de pastores
Polet Reurs
Steenpit 12 Zandstraat 10-4
4561 CS Hulst 4561 SC Hulst
E-mail: poletnj@zeelandnet.nl E-mail: joop.reurs@zeelandnet.nl
Tel: 0114/ 31 74 38 gsm 06/ 107 111 91

Met dank
Pastores N.J. Polet en J. Reurs

Het is met leedwezen dat moeten meedelen 
dat ons, uit het bestuurlijke midden van 
voormalige IPV en fusieparochie, twee 
bijzonder gewaardeerde vrijwilligers zijn 
ontvallen.
 
Omère Kips
Omère was namens de cluster Oost (Clinge, 
Graauw, Nieuw-Namen) lid van het 
bestuur van de Interparochiële Vereniging 
Oost Zeeuws-Vlaanderen van mei 2009 tot 
de opheffing ervan eind 2011.
Gedurende die tijd openbaarden zich al 
gezondheidsproblemen, waardoor hij een 
periode van ruim een half jaar de reguliere 
vergaderingen niet kon bijwonen; maar 
gedreven als hij was kwam hij weer terug, 
zodra het weer enigszins ging.
In de parochie Graauw was Omère een van 
de vrijwilligers, die avondwakes leidde. Ook 
was hij lector bij de Eucharistievieringen 
tijdens de Saeftinghefeesten te Paal. Als 
leraar en directeur op de basisschool 
St.-Joseph te Graauw droeg hij van 
1964 tot de zomer van 2000 onder de 
pastores Michielsen en Ruyloft mede 
verantwoordelijkheid voor het katholiek 
onderwijs.
Omère was een markante persoonlijkheid 
met robuuste opvattingen, die hij met veel 
verve verdedigde.
 
François Vermeire
Sinds juli 2012 was François bestuurslid 

van de fusieparochie en gaf hij mede 
inhoud aan het financieel beleid van de 
nieuw gevormde bestuurlijke eenheid. Zijn 
kundigheid en inzicht waren een geweldige 
meerwaarde voor ons bestuurlijk handelen 
en zijn toewijding en inzet mochten wij tot 
het allerlaatst ervaren.

François had in het verleden al eens 
geworsteld met zijn gezondheid, maar was 
begin 2012 weer zo ver hersteld, dat hij –na 
het terugtreden uit zijn transportbedrijf- 
een nieuwe uitdaging zocht.
François was niet breedsprakig, maar zijn 
korte en bondige zegswijzen waren zeer 
to-the-point. Hij had zich er op ingesteld 
om tijdens diens kennismakingsbezoek 
aan de parochie voor onze bisschop diens 
buschauffeur te zijn. Het heeft niet zo 
mogen zijn.
In ons bestuur wordt zijn vriendschap en 
inbreng node gemist.
 
Wij wensen beide echtgenoten, kinderen 
en verdere familie veel sterkte toe met 
het verwerken van dit grote verlies. In de 
overtuiging dat in het mysterie van Pasen 
de verrijzenis besloten ligt, putten wij 
troost uit het besef, dat we elkaar weer 
zullen zien. Dat Omère en François rusten 
in vrede.
 
Bestuur van de parochie H. Maria Sterre 
der Zee

OPROEP: GEZOCHT 
UITVAART-

COÖRDINATOR
De parochie H. Maria Sterre der Zee is 
dringend op zoek naar enkele vrijwilligers 
die de zogenaamde “uitvaarttelefoon” 
willen verzorgen.
Momenteel is een groep vrijwilligers 
werkzaam, die middels een roulatieschema, 
een week lang de uitvaarttelefoon 
beantwoorden. Daarna wordt de telefoon 
aan de volgende coördinator doorgegeven. 
Deze telefoon is voor uitvaartondernemers 
bereikbaar van 9.00 tot 21.00 alle dagen 
van de week.
De uitvaartondernemers melden een 
overlijden bij deze uitvaarttelefoon indien 
er een kerkelijke uitvaart gewenst is. De 
coördinator gaat vervolgens informeren 
of de gevraagde parochiekerk beschikbaar 
is en benadert ook een voorganger.
Zodra alles bevestigd is worden de gegevens 
doorgestuurd naar alle betrokkenen.
Door het uitdunnen van de huidige groep 
coördinatoren wordt de belasting voor 
deze vrijwilligers steeds groter. Hoe meer 
mensen hieraan willen mee werken hoe 
minder belastend het is. Bij een groep van 
10 vrijwilligers heb je deze ‘dienst’ dus 
maar één keer in de tien weken.
Wij zijn dus op zoek naar mensen die 
gedurende een hele week deze telefoon 
willen en kunnen beantwoorden en de 
gewenste actie ondernemen.

Voor meer informatie kun je terecht bij : 
pastor Chantal van de Walle. 
0114-720491 / 06-51138721 / 
chvdwalle@zeelandnet.nl

IN MEMORIAM OMÈRE KIPS  
EN FRANÇOIS VERMEIRE

De jaarlijkse zangdag van de diocesane afdeling van de NSGV 
biedt dirigenten en koorzangers muziek en inspiratie. Dit 
jaar staat de koorpraktijk van Sacramentsdag centraal. In het 
Jaar van het Geloof wordt speciale aandacht gevraagd voor de 
viering van Sacramentsdag op zondag 2 juni 2013.

DIOCESANE ZANGDAG OP 13 APRIL
TE ROOSENDAAL
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VACATURE 
PENNINGMEESTER

Binnen het bestuur van de parochie H. Maria 

Sterre der Zee bestaat sinds het overlijden 

van François Vermeire een vacature voor een 

penningmeester. Het bestuur is dringend 

op zoek naar een opvolger (m/v), die de 

vacature wil invullen. Als bestuur hebben we 

de afweging gemaakt de penningmeesterrol 

te splitsen om zodoende de taken en 

verantwoordelijkheden over twee personen te 

spreiden. Voor de beleidsmatige taak zoeken 

we iemand met een financiële achtergrond met 

bedrijfsmatige, bestuurlijke en/of accounting 

ervaring. Voor het verzorgen van de dagelijkse 

bancaire transacties is reeds in opvolging 

voorzien. Verder wordt van vrijwilligers die 

zich willen inzetten voor de parochie enige 

betrokkenheid bij het “kerkenwerk” verwacht. 

Mocht de vacature u aanspreken, aarzel dan 

niet contact op te nemen met Jaap Klok, 

secretaris (tel. 0114-310845) of Stan Bosman, 

vice-voorzitter (tel. 0114-312754). U kunt 

uw interesse ook laten blijken door te mailen 

naar parochie@rk-kerk-ozvl.nl. Dan wordt er 

contact met u opgenomen.

Bestuur parochie H. Maria Sterre der Zee

Onlangs is op 28-2-2013 Paus Benedictus 
XVI afgetreden. Vele jaren heeft hij als 
hoofd van de Kerk de mogelijkheid 
gehad om met zijn staf van kardinalen 
de wereldgodsdienst aan te sturen. Met 
toewijding zette hij zich daar voor in. 
Geen eenvoudige taak. Nu de Paus is 
teruggetreden draagt hij de titel Paus 
emeritus. 

Aan alle RK gelovigen wordt het gebed 
gevraagd voor onze scheidende H. Vader 
Benedictus XVI, die de kerk moest leiden 

in moeilijke tijden. We wensen hem alle 
goeds toe. 

Bidden wij ook voor een goede toekomst 
van onze kerk, wijsheid voor de kardinalen 
die vaststellen wie de zetel van de H. 
Petrus gaat innemen; voor de nieuwe paus, 
om de kracht van de H. Geest, opdat 
er uit het conclaaf een paus naar voren 
komt, die hoeder is voor alle gelovigen 
en die openstaat voor moderne noden en 
veranderingen in de samenleving.

OP EENZAME HOOGTEN

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

R. van Wesemael



12 - Kerkkoerier Kerkkoerier - 12


