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TEn GElEIDE

Voor u ligt weer de nieuwe Kerkkoerier. De 
zomer maakt stilletjes plaats voor de herfst. 
Kinderen gaan weer naar school en de 
volwassenen hebben weer hun werk binnen- 
of buitenshuis. Herinneringen aan de vakantie 
worden nog eens opgehaald, foto’s bekeken 
en met weemoed wordt teruggekeken op een 
paar fijne weken van genieten, niets moeten, 
kortom lekker relaxen. 

Maar genieten houdt niet op na de vakantie. 
Daarom deze wijze woorden van Epicurus:
Het is onmogelijk te genieten van het 
leven zonder goedheid, gezond verstand en 
rechtvaardigheid. En het is onmogelijk een 
goed, verstandig en rechtvaardig leven te leiden 
zonder van het leven te genieten. 

De redactie

Kleuren zijn uit onze wereld en 
uit ons leven niet weg te denken. 
Een kleur kan een bepaald gevoel 
oproepen of een herinnering. Als 
wij nieuwe kleding kopen letten 
wij niet alleen op materiaal en de 
juiste maat, maar kijken we ook 
of we de kleur leuk vinden en of 
zij ons staat.
Ook de liturgie van onze kerk maakt volop 
gebruik van kleuren. Zo is bijvoorbeeld aan 
de gewaden van voorganger en assistenten 
vaak al te zien wat er gevierd wordt voordat 
een woord gezegd, of het eerste lied gezongen 
is.
Er zijn een aantal officiële kleuren:
WIT: is een feestkleur. Tijdens de vieringen 
in de paas- en kersttijd is wit de liturgische 
kleur. Het is de kleur die verwijst naar 
Christus: het Licht van de wereld. Wit 
staat voor maagdelijkheid of onschuld, de 
waarheid, goedheid, liefde en de goddelijke 
hemelse wijsheid.
GROEN: is de kleur van de hoop en 
de verwachting, de nederigheid en de 
beschouwing. In de ‘tijd door het jaar’ 
tussen de doop van de Heer en de 1e zondag 
van de Veertigdagentijd en na Pinksteren 
is groen de liturgische kleur, hoewel deze 
‘groene’ periode onderbroken wordt door 
feest-zondagen zoals de Heilige Drie-eenheid 
en Sacramentsdag.
ROOD: is de kleur van liefde, vuur, lijden en 
offer en wordt als liturgische kleur gebruikt 
op Pinksteren als symbool voor het vuur 
van de heilige Geest. Rood is ook de kleur 
van de Goede Vrijdag, waarop wij vierend 
stilstaan dat Jezus uit liefde voor de mensen 
zijn bloed vergoten heeft. Daarnaast is rood 
ook te zien bij feesten van heiligen die als 
martelaar zijn gestorven (zoals de heilige 
Stefanus op 26 december).
PAARS: staat voor boetedoening, bekering 
en droefheid, maar ook voor hoop en de 
verwachting dat het goede overwint.
Deze kleur wordt dan ook gebruikt in de 
Advent en de Veertigdagentijd.
Vaak is paars als liturgische kleur ook te zien 
bij uitvaarten en in herdenkingsdiensten 
voor de overledenen.
ZWART/GRIJS: Naast de kleur paars zijn 
ook zwart en grijs toegestaan bij vieringen 

voor de overledenen. Het grijs 
verdient hier de voorkeur omdat 
het ontstaat uit de vermenging 
van zwart en wit. Symbolisch 
komen hierin rouw en verdriet tot 
uitdrukking maar nooit zonder 
het licht van de christelijke hoop 
op een eeuwig leven in Gods 

nabijheid.
ROZE: Deze kleur wordt vrij weinig 
gebruikt. Het komt voor op de derde zondag 
van de Advent (Gaudete) en op de vierde 
zondag van de Veertigdagentijd (Laetare). 
Roze is een tussenkleur voor het licht dat 
voorzichtig doorbreekt: het verzacht het 
paars van de Advent of de Vastentijd met het 
wit van de aankomende feesten van Kerstmis 
of Pasen.
BLAUW: In sommige streken is de kleur 
blauw toegestaan voor Mariafeesten. Maria 
is in de regel afgebeeld met een (licht)
blauwe mantel als teken van haar zuiverheid. 
De kleur blauw behoort weliswaar niet tot 
de hoofdkleuren wit, groen, rood en paars 
maar is wel een mooie toevoeging aan de 
kleurencirkel. Het is de kleur van de hemel 
en staat symbool voor reinheid, trouw en 
vertrouwen.

Ralf Grossert p.w.

GEVIERDE TIjD

Plotseling

Soms kniel ik ergens neer
soms voel ik even dat
er wonder is… en meer
ik kan niet zeggen wat

dan is ’t of ik heel even maar
de zin der dingen zie
en ‘k fluister twee, drie woorden
ik weet niet tegen wie

in bed in bad of in de stad
of in een stille laan
en ’t is of iemand ieder woord
gehoord heeft en verstaan.

Toon
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U hebt nu de herfstuitgave van ons 
parochieblad in handen en dat betekent 
dat we richting herfst gaan. Een tijd waarin 
de natuur zich terugtrekt om in alle rust te 
wachten tot het nieuwe leven in het voorjaar.
Ook wij mensen trekken ons wat terug en 
beseffen dat ons leven eindig is maar met 
hoop. Daarom wil ik in deze uitgave eens 
wat uitgebreider stil staan bij 2 november.

Allerzielen (het feest van alle zielen) is 
de dag waarop in de rooms-katholieke 
kerk alle gelovige zielen van gestorvenen 
worden herdacht. Op Allerheiligen en 
Allerzielen wordt in de rooms-katholieke 
kerk gewezen op de thema’s sterfelijkheid, 
dood en laatste oordeel. De voorbereidingen 
voor beide feesten vinden vaak plaats op 
allerheiligenavond, die van Allerzielen ook 
wel op allerheiligendag. Allerheiligenavond 
wordt in het Engels Halloween of All 
Hallows eve(ning) genoemd. In Engeland 
heeft Halloween zich als wereldlijk feest, 
los van Allerheiligen en Allerzielen, sinds 
de zestiende eeuw verder ontwikkeld en van 
daar uit verder verspreid. Met de kerkelijke 
feesten heeft het huidige Halloween niets 
meer te maken.

Geschiedenis
De traditie stamt, voor zover bekend uit 
de abdij Cluny (klooster uit het Frankische 
Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle 
met Cluny verbonden kloosters op de dag na 
Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere 
liturgische wijze moesten herdenken. In 
de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag 
algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk.

Allerzielen is een dag van gebed voor allen 
die uit dit leven zijn. Daarbij hoort ook 
een bezoek aan het kerkhof, een traditie 
die tot op de dag van vandaag op vele 
plaatsen wordt voortgezet. Tijdens de 
eredienst (de Kerk heeft een eigen liturgie 
voor de overledenen) worden de namen 
van de overledenen van het afgelopen jaar 
genoemd. Naast het bijwonen van missen, 
deelname aan processies, bidden en het 
branden van kaarsen behoren kerkhofbezoek 
en versiering van graven met (witte) 
bloemen tot de plechtigheden. Het eten van 
zielebroodjes door de nabestaanden en het 
uitdelen daarvan aan armen is lange tijd een 
onderdeel van het Allerzielenfeest geweest. 
Elk (al of niet onder gebed) gegeten broodje 
betekende de verlossing van een zieltje. Deze 
brooduitdeling was een belangrijke vorm van 
kerkelijke armenzorg.

De gebruiken rond Allerzielen hebben 
ook aanleiding gegeven tot verteltradities. 
Verhalen over de tijdelijke terugkeer van 
doden, lichtjes die daarbij de weg moesten 
wijzen, klokluiden en gekruiste bosjes stro 
op graven als afweer tegen het kwade, zijn 
daar voorbeelden van.

Bijna iedereen in België en Zuid Nederland 
zet grote potten chrysanten op de graven 
van familieleden. Het grijze kerkhof wordt 
een kleurige bloemenzee. In Midden en 
Zuid-Amerika wordt Allerzielen uitbundig 
gevierd. Hele families gaan naar het kerkhof 
met tassen vol eten en drinken. Ze versieren 
de graven met bloemen en slingers. Het 
sluit aan bij een oude traditie: je moet goed 
zorgen voor de geesten van de doden. Zo 
laat je zien dat die er nog gewoon bij horen. 
Misschien feesten ze zelfs wel mee.

Weerspreuken
“Allerzielen zonder vuur, spaart geen 
brandhout uit de schuur.”
“Sneeuw op Allerzielen, voorspelt een 
zacht voorjaar.”

Chantal van de Walle, pastoraal werkster 
parochie HMSdZ

BIjDRAGE PASToRAAl TEAM

Opkikkertje

Op het moment dat ik dit stukje schrijf  
loopt de zomer op zijn einde. De kinderen 
gaan alweer naar school en iedereen pakt 
de draad van het gewone leven weer op 
na een periode van welverdiende rust. 
Hoewel de zomer wat het weer betreft lang 
op zich heeft laten wachten is het in de 
vakantieperiode schitterend weer geweest. 
Al met al kunnen we terugkijken op een 
mooie zomer.

De accu’s zijn weer opgeladen om er weer 
vol tegenaan te gaan en dat zal nodig zijn 
want er staat veel te gebeuren binnen onze 
parochie de komende periode.

Gelukkig hebben we tijdens het bezoek van 
bisschop Liesen van Breda (elders in dit 
nummer een uitgebreid verslag) te horen 
gekregen dat onze parochie verzekerd blijft 
van een priester. Wie dat zal zijn wordt de 

komende periode bekend gemaakt. Dit is in 
elk geval een grote geruststelling.

Waar we ons zorgen over moeten maken is 
de toekomst van onze kerkgebouwen. Op 
dit moment is de gebouwencommissie druk 
bezig om de resultaten van de zgn. 0-meting 
en de door alle parochiekernen ingeleverde 
vitaliteitmodellen te inventariseren en 
evalueren. Begin september zal binnen 
het bestuur een eerste, zeer voorzichtige 
conclusie worden getrokken.

Vervolgens zal in het kerstnummer van 
de Kerkkoerier een 2e-meting onder alle 
parochianen worden gehouden. Daarna 
zullen er begin 2014 in overleg met alle 
parochiekernen besluiten moeten worden 
genomen over de toekomst van onze 
kerkgebouwen. Een drukke en spannende 
tijd breekt dus aan!

Zoals wellicht bekend is de vacature van 
penningmeester van onze parochie Heilige 
Maria Sterre de Zee na het overlijden van 
François Vermeire nog steeds niet ingevuld. 
Het dagelijks bestuur van onze parochie 
bestaat dus momenteel uit twee personen 
hetgeen een zeer zware belasting voor hen 
betekent.

Om hun taak te verlichten heb ik besloten 
om mij kandidaat te stellen voor deze 
functie. Ik hoop in de vergadering van 
september a.s. officieel benoemd te 
worden, waarna het dagelijks bestuur weer 
uit drie personen zal bestaan. Tezamen 
met de overige vertegenwoordigers uit elke 
parochiekern zijn we dan in staat om 
in gezamenlijk en goed overleg de juiste 
beslissingen te nemen.

Ronnie Roctus.

DRuKKE En SPAnnEnDE TIjDEn

Als alles je heel erg tegenzit en geen lichtpuntje wil verschijnen 

moet je soms heel erg vechten om wolken te laten verdwijnen

Maar als je in jezelf blijft geloven dan is de eerste stap gezet 

dan zal je straks kunnen zeggen: "ik heb het weer gered".
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Onze bisschop is na zijn aantreden in 
januari 2012 begonnen met het afleggen van 
kennismakingsbezoeken aan de verschillende 
parochies van het Bisdom Breda. Zo was 
in februari van dit jaar het bezoek gepland 
aan de parochie H. Maria Sterre der Zee 
in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Door griep 
geveld kon onze bisschop toen helaas niet op 
bezoek komen. Op 14 augustus jongstleden 
mochten we bisschop Liesen in blakende 
gezondheid welkom heten in onze regio. 
Hij werd vergezeld door vicaris Verbeek, 
stafmedewerker Bornhijm en secretaris-
generaal Hartmann. Het mooie weer 
bezorgde het bezoek extra glans. 

Om het bezoek voor alle geledingen in 
de regio zo vruchtbaar mogelijk te laten 
zijn, hadden bestuur en pastoraal team 
een agenda voorbereid, die begon met 
een ontvangst op de pastorie in Hulst. 
Vervolgens werd een rondrit langs alle 
parochiekernen en -kerken gemaakt en werd 
de lunch gebruikt in Clinge. Terug in Hulst 
waren er achtereenvolgens ontmoetingen 
met het pastorale team, vertegenwoordigers 
van de parochiële clusters (bestaande uit 
leden van de ParochieKernCommissies = 
PKC’s en Caritas) en tenslotte met het 
bestuur en het pastorale team samen. Na een 
eenvoudige maaltijd was het de beurt aan de 
parochianen om hun bisschop te ontmoeten 
tijdens de pontificale viering in de basiliek, 
welke werd afgesloten met een gezamenlijke 
koffieontmoeting.
 
Het werd een intensieve dag voor de 
bezoekers en gastvrouwen en -heren, waarin 
over en weer veel informatie en ideeën 
werden uitgewisseld. Tijdens de rondrit was 
er gelegenheid om een korte toelichting 

te geven op de verschillende PKC’s, hun 
geschiedenis, bijzonderheden, conditie van 
het kerkgebouw, aanwezigheid van kerkhof, 
samenstelling PKC en andere informatieve 
zaken. Zo werd ook duidelijk hoe uitgestrekt 
onze regio feitelijk is; dat alle kernen een 
geheel eigen gezicht hebben; dat het uiterlijk 
weliswaar zeer divers kan zijn, maar dat overal 
toegewijde parochianen en vrijwilligers hun 
kern vitaal proberen te houden. Ook werd 
het onze bezoekers duidelijk dat er, ondanks 
ieders eigenheid en veelkleurigheid, vele 
raakvlakken zijn, waarin de kernen schouder 
aan schouder optrekken.
 
In de diverse gesprekken werden door de 
vertegenwoordigers van de parochiekern 
zowel de positieve als de knelpunten 
gememoreerd. Aan positieve zaken is het 
grote aantal vrijwilligers en werkgroepen 
in onze regio genoemd. Daarnaast is er 
de goede conditie van een groot aantal 
van onze (gerestaureerde) kerkgebouwen en 
de relatief goede financiële positie van de 
gehele parochie. Aan de zorgelijk kant staan 
de teruglopende kerkgang en inkomsten, 
het tekort aan priesters, de afnemende 
betrokkenheid van jeugd en de vergrijzing van 
de “kerkgangers” en betalende parochianen. 
Voor de bisschop en zijn staf zijn dit allemaal 
herkenbare signalen. Om die reden is enige 
jaren geleden de beleidsnota “In de duizend 
gezichten” opgesteld, met als doel een 
vergaande krachtenbundeling te realiseren 
met behoud van zoveel mogelijk eigenheid.
 
Zo is na 2007 voor regio’s een ‘spoorboekje’ 
om tot de samenwerking te komen 
gemaakt met daarin aanwijzingen op 
zes beleidsterreinen waar het in essentie 
om gaat: geloof (het vieren, beleven en 
doorgeven ervan), pastoraat, personeel, 
financiën, gebouwen en besturen. Op 
al deze terreinen heeft de regio al grote 
stappen in de richting van samenwerking 
gezet. Er is één pastoraal team, één bestuur, 
financiën worden gezamenlijk beheerd, vele 
regelingen zijn of worden uniform gemaakt. 
De bisschop gaf aan grote bewondering te 
hebben voor deze vooruitgang en zette ons 
aan, daar vooral mee door te gaan. Het werk 
van de gebouwencommissie noemde hij 
bijzonder prijzenswaardig. De opzet van het 
vitaliteitsmodel lijkt een uitstekend middel 
om de kernen als het ware een spiegel voor 
te houden en het besef te laten groeien hoe 
de eigen positie feitelijk is. 
 
Verder riep hij het bestuur en pastoraal team 
op om goed samen te werken met Caritas en 
wegen te vinden om goede werken te doen 
en er vooral ruchtbaarheid aan te geven. Als 
voorbeeld om ook de jeugd te betrekken bij 
initiatieven van diaconie en naastenliefde 

noemde hij de maatschappelijke stage voor 
jeugdigen en ook de M25 beweging, die in 
verschillende plaatsen goed van de grond 
komt. Op de vraag of er een plan ligt bij het 
bisdom voor de toekomst van onze (kerk-)
gebouwen gaf de bisschop duidelijk aan, 
dat zo’n “masterplan” absoluut niet bestaat. 
Het is het bestuur dat richting geeft aan de 
besluiten rond open houden of eventueel 
sluiten van kerken. Het Bisdom zal altijd 
partij zijn in deze besluitvorming, omdat zij 
uiteindelijk een machtiging moet afgeven 
voor het veranderen van de bestemming.
 
Een kritische noot vanuit de parochie over 
het gebrek aan ruimte om onze gewijde 
gebouwen -uit financiële nood- voor andere 
dan alleen liturgische doelen te gebruiken 
kon weliswaar op begrip van het bisdom 
rekenen, maar er zal geen verandering 
komen in de wijze waarop door het bisdom 
wordt aangekeken tegen initiatieven om 
kerken te verhuren. Dit dient met uiterste 
terughoudendheid te gebeuren om niet in 
conflict te komen met het gewijde karakter 
van de ruimte. De bisschop vroeg ons creatief 
te zijn binnen de geschetste mogelijkheden 
en bereid te zijn daar steeds in mee te willen 
denken. Het parochiebestuur gaf aan zich 
hier moeilijk in te kunnen vinden en dat 
zij zich in voorkomende gevallen hard zal 
blijven maken en de grenzen zal blijven 
opzoeken van welk soort niet-kerkelijke 
activiteiten gelegaliseerd kunnen worden.

Wat betreft de continuïteit in de invulling 
van een priesterpastoor voor de parochie 
bracht de bisschop goed nieuws. Sinds maart 
van dit jaar prijzen wij ons gelukkig met 
een voltijds priester (Sebastian Chazhoor), 
die lid is van het pastorale team. Sebastian 
zal nog enige maanden langer kunnen 
blijven en tegen het einde van dit jaar 
opgevolgd worden door een andere priester, 
die voorlopig in onze parochie werkzaam zal 
kunnen zijn en die -na een inwerkperiode- 
de taak van priester van de parochie zal 
overnemen van onze administrator vicaris 
Verbeek. Het bisdom doet alles wat binnen 
het vermogen ligt om Zeeuws-Vlaanderen te 
bedienen met voldoende beroepskrachten, 
omdat het belangrijk is dat er voldoende 
pastoraat kan zijn en dat de kwaliteit ervan 
op peil blijft.
 
De bisschop gaf verder aan, dat er bisdombreed 
gewerkt wordt aan een masterplan voor 
het vieren van de eucharistie. Door het 
zeer schaars worden van priesters dringt de 
vraag zich op: Waar en wanneer kan men 
nog eucharistie vieren? De plannen daartoe 
gaan in de richting van het vieren van de 
eucharistie op een vaste plaats en op een 
vaste tijd. Onze regio kenmerkt zich door 

BISScHoP lIESEn oP BEZoEK In DE  
PARocHIE H. MARIA STERRE DER ZEE
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een centrumkern (Hulst) met een basiliek. 
Het ligt voor de hand dat er keuzes gemaakt 
zullen worden, waarbij een kerkgebouw 
met de gewijde status van basiliek en de 
centrumfunctie van de parochiekern hierbij 
een rol gaat vervullen. Verder gaf de bisschop 
aan, dat er gedacht wordt aan het opzetten 
van een vormingscentrum voor bestuurders, 
om hen te helpen zich te scholen voor en hen 
te steunen in de uitoefening van hun steeds 
ingewikkelder wordende bestuurlijke taak.
 
Er is ook gesproken over het parochieplan van 
de parochie HMSdZ. Dit plan is eerder reeds 
in concept aan de bisschop gepresenteerd. 
Momenteel wordt binnen het bestuur aan 
het invullen van de aktiepunten behorende 
bij het plan gewerkt. Deze punten moeten 
de komende maanden concreet worden. 
De bisschop onderstreepte het belang van 

het hebben van een goed plan, maar ook 
van het bijhouden van wat er wel en niet 
gerealiseerd wordt. Hij gaf het bestuur de 
opdracht mee om de “milestones” goed bij 
te houden. Bij het streven naar meer en meer 
uniformiteit binnen de kernen, gaf hij ons 
de raad om de weg van de geleidelijkheid 
te bewandelen en vooral niet te veel tegelijk 
te willen veranderen. Waar het bestuur 
problemen ondervindt bij het realiseren van 
haar plannen, kan ze te allen tijde een 
beroep doen op de deskundigheid binnen 
het bisdom. Mocht deze te kort schieten, 
dan zal zij bemiddelen bij het zoeken naar 
passende expertise van buitenaf.
 
Tijdens de feestelijk eucharistieviering in de 
basiliek beklemtoonde de bisschop nogmaals 
de waardering die hij heeft voor de vele, 
vele vrijwillig(st)ers, pastorale werk(st)ers en 

bestuurders die op vele fronten actief zijn 
om het geloof levend houden. Na de viering 
en de koffieontmoeting kon het bestuur 
terugzien op een zeer geslaagd, openhartig 
en constructief kennismakingsbezoek. Door 
een dag met elkaar op te trekken ontstaat 
een andere band, dan wanneer je elkaar 
nooit hebt ontmoet en hoor en wederhoor 
hebt kunnen toepassen. Het is plezierig te 
weten, dat onze parochie in Breda “gunstig 
te boek staat”, dat we gesteund worden in 
onze opdracht het geloof en pastoraat in 
Oost Zeeuws-Vlaanderen levend te houden 
en dat we worden aangemoedigd vooral 
open en constructief met elkaar te blijven 
communiceren.
 
Jaap Klok, 14 augustus 2013

Programma-aanbod in 2013
De gezamenlijke parochies van Zeeuws-
Vlaanderen organiseren -onder de vlag van 
De Linkeroever- na de zomervakantie een 
serie bijeenkomsten rond het thema geloof, 
hoop en liefde. De titel is ontleend aan de 
Eerste brief van Paulus aan de christenen 
van Korinte. Daarin schrijft hij over de 
liefde: “Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, 
alles hoopt ze, in alles volhardt ze” (13,7).
In deze tijd van crisis, waarin alleen 
economische waarden lijken te gelden, 
en alles en iedereen wordt afgerekend 
op nuttigheid, klinken die woorden van 
Paulus wellicht achterhaald. Geloven wij 
nog in een toekomst voor onszelf en onze 
kinderen? Wat hopen we dan? Welke plaats 
heeft de liefde daarin? En ten slotte: bieden 
het christelijk mensbeeld en de christelijke 
opvattingen over het goede samenleven 
misschien een wenkend perspectief? Wilt u 
daarover meer aan de weet komen?
 
Liefde en het Bijbels mensbeeld (door pastor 
Ignace D’hert)
In de Bijbel en de christelijke traditie 
verschijnt de mens als een relationeel 
wezen. Het menselijke leven wordt ervaren 
als een geschiedenis waarin de relatie tot 
God, de medemens en de wereld een 
centrale rol spelen. De Bijbel reikt een 
aantal grondhoudingen aan om die relaties 
zo zinvol mogelijk te beleven. Ze helpen 
ons een goed leven te leiden, waarin we zelf 
geluk kunnen vinden, en tegelijk kunnen 
bijdragen aan het geluk van anderen en 
aan het welzijn van de wereld. Vroeger 
sprak men van deugden. De liefde is er 
daar één van. In het Eerste Testament 
vinden we verhalen over de liefde als 
‘broederschap’. Ook de zinnelijke liefde 
ontbreekt niet. Jezus geeft daar een eigen 

invulling aan. Zijn levensvoorbeeld heeft 
diepe sporen getrokken in de christelijke 
spiritualiteit. Dat blijkt uit de vele vormen 
van naastenliefde en inzet voor armen en 
treurenden. Ook hedendaagse filosofen en 
theologen buigen zich over de betekenis van 
de liefde in relatie tot God, de medemens 
en het wereldgebeuren. Data: dinsdag 3, 17 
en 24 september, en 1 oktober. U kunt zich 
nu al opgeven voor de volgende sessies.
 
Geloof, hoop en liefde in de (pop)muziek 
(door pastor Marjan Dieleman)
Terwijl kerk en staat meer en meer 
ontluisterd raken, vertrouwen verdampt 
en onverschilligheid gewoon gevonden 
wordt, is er in de (pop)muziek nog alle 
ruimte voor een ander geluid. Hoe duiken 
daar geloof, hoop en liefde op? Welke 
spiritualiteit komt daarin aan het licht? 
Is buiten de muren van de kerk een bron 
opgeweld waar men binnenkerkelijk geen 
weet van heeft? Samen luisteren we naar 
o.a. Coldplay, Bob Dylan, Adèle, Leonard 
Cohen én J.S. Bach. Hoe bezingen zij 
geloof, hoop en liefde? Waar raakt dat aan 
onze spiritualiteit? Waar schuurt het? Waar 
worden we wijzer en opener van? Geeft het 
ons nieuw vertrouwen in onze tijd, in de 
toekomst? Data: maandag 7 en 21 oktober 
en 11 en 18 november
 
Alle bijeenkomsten vinden plaats in het 
Emmaüscentrum in Terneuzen (naast de 
kerk). Ze beginnen stipt om 19.30 uur 
(inloop vanaf 19.15 uur). Opgave bij 
het Bureau van de Andreasparochie in 
Oostburg (M: andreas-wzvl@kpnmail.nl / 
T: 0117-453374). De kosten bedragen per 
reeks van vier e20,-. U vindt een meer 
uitgebreide folder in de kerken.

DE lInKERoEVER oVER  
GEloof, HooP En lIEfDE

Via deze weg willen wij als Rouwzorg Regio 
0114 onze oprechte dank uitspreken voor de 
jarenlange inzet van Ronnie Haerens als lid 
van onze stuurgroep. Naast zijn vele andere 
taken in de eigen 
parochiekern en 
in de Parochie 
H.Maria Sterre 
der Zee, was 
hij vanaf het 
begin contact-
persoon voor 
de parochiekern 
Boschkapelle.
We wensen hem 
nog veel actie-
ve jaren in het 
Parochiewerk.

Ronnie Haerens

Nu Ronnie terugtreedt als stuurgroeplid, zal 
zijn taak worden overgenomen door Marlies 
Everaert. Zij is reeds stuurgroeplid voor 
de parochiekern Stoppeldijk en zal dus nu 
contactpersoon worden voor beide kernen 
in Vogelwaarde. Marlies is bekend met beide 
parochiekernen en het is met een gerust hart 
dat wij haar deze taak toevertrouwen.

Haar contactgegevens zijn : 
Marlies Everaert  
Rapenburg 105 
4581 AC  
Vogelwaarde  
tel. 0114/67539   
meveraert@
zeelandnet.be 

Marlies Everaert.

RouWZoRG
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Wie je ook bent... 
jij hebt talent!
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jij hebt talent!

SB36134

1. Kies uw foto (+ tekst)

2. Kies de maat en                     
    kleur kaars

3. En wij doen de rest! 

 

Maat kaars        Prijs per stuk
70/200 wit of ivoor               vanaf € 5,90 ex. btw
60/200 wit of ivoor               vanaf € 5,00 ex. btw
60/150 wit of ivoor               vanaf € 4,75 ex. btw
50/80 ivoor         vanaf € 3,00 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. 

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
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Al ruim 75 jaar ervaring in het verzorgen van uitvaarten.

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

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

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

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

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

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

SB32973

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
SB29419

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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Voordat de monarchie werd geïntroduceerd 
in het oude Israel werd het land geregeerd door 
richters. Niet alle richters zijn beschreven en 
waarschijnlijk zijn er ook meerdere richters 
tegelijk aan de macht geweest omdat Israel 
in wezen bestond uit meerdere volkeren. 
Een van de richters die wel is beschreven 
is Debora. Haar verhaal staat in het oude 
testament ofwel de Hebreeuwse bijbel, in 
het boek Richter 4 en 5. Zij was getrouwd 
met Lappidot en zij was zowel profetes als 
rechter en werd gaandeweg steeds meer 
en meer  gerespecteerd als leider van Israel 
door het  Israelische volk.  Zij sprak recht 
uit tussen Rama en Bethel. Rama, wat 
“heuvel” betekent, lag zo’n 8 kilometer ten 
noorden van Jeruzalem. Bethel was gelegen 
op wat nu de westelijke Jordaanoever wordt 
genoemd, zo’n 10 kilometer ten noorden 
van Jeruzalem. Dit deed ze onder wat nu 
wordt genoemd de Deborapalm. Debora 
gaf advies, waarschuwde en oordeelde. Het 
woord profetes is meer gebaseerd op het 
vertalen van het woord van God dan dat ze 
werkelijk de toekomst kon voorspellen. Zij 
regeerde gedurende en na de strijd tussen 
Barak, opperbevelhebber van de Israelieten 
en de hardvochtige heerser Jabin,  koning 
van  Kanaan en diens generaal  Sisera.

Kanaan  besloeg een gebied van Syrie 
tot Egypte en vanaf de Middelandse 
zee via Anatolie (Turkije) tot aan de 
Zwarte zee.  Door het samenvoegen van 
verscheidene gebieden tot een koninkrijk 
ontstond een smeltkroes van verschillende 
culturen en invloeden. Zo verschillend 
dat het ook tot botsingen leidde tussen 
de bevolkingsgroepen. In het toenmalige 
Israel heerste wetteloosheid en was moreel 
verval  deel geworden van het dagelijkse 
leven. Door deze ongestructureerdheid en 
de daaruit voortvloeiende chaos was het 
land een makkelijke prooi geworden voor 
buitenlandse bezetters. Koning Jabin van 
Kanaan en zijn generaal Sisera bezetten het 
land en de bevolking werd door hen uitgebuit 
en onderdrukt. Juist door deze wetteloosheid  
kon het gebeuren dat een vrouw steeds 
meer invloed kreeg. Zij werd immers niet 
gehinderd door wetten, voorschriften en 
keurslijven.  Debora was een sterke en 
intelligente vrouw die door haar wijsheid en 
inzicht weer richting kon  geven aan haar 
volk. Het was deze vrouw die opdracht gaf 
aan Barak, opperbevelhebber van Israel, om 
ten strijde te trekken tegen generaal Sisera 
en zijn enorme leger. (Richt. 4:6) Barak ging 
akkoord mits Debora hem zou vergezellen. 
Zij voorspelde dat de overwinning niet naar 
hem maar naar een vrouw zou gaan, hier 
bedoelde zij zichzelf overigens niet mee. 
Met 10.000 manschappen trok Barak met 
Debora aan zijn zijde, ten strijde tegen het 
goed georganiseerde leger van Sisera. In 
eerste instantie was het leger van koning 
Jabin aan de winnende hand, maar door 
vastberaden en slim optreden  van het 
Israelische leger werd het leger van Sisera 
toch verdreven. Sisera vluchtte en kon nog 

ternauwernood ontsnappen. Hij zocht zijn 
toevlucht in een niet Joods huis waar hij 
zich veilig waande. Daar woonde een vrouw 
waarvan hij dacht dat ze te goeder trouw 
was. Toen hij in slaap was gevallen doodde 
deze vrouw, Jael genaamd, hem in zijn slaap 
met een staak. Uit wraak en genoegdoening 
om de vele wreedheden die hij had begaan. 
Het slagveld eiste duizenden levens aan 
beide kanten. De verschrikking hiervan 
wordt beschreven in “Het lied van Debora”, 
(Richteren 5: 1-31) Een gedicht als eerbetoon 
aan de gevallenen  in de strijd tegen de 
onderdrukking en uitbuiting en het is tevens 
een ode aan de overwinning. Vervolgens 
leefden de Israeli’s  40 jaar in vrede en 
veiligheid onder het leiderschap van Debora 
en Barak. Nu misschien vanzelfsprekend, 
hoewel het dat eigenlijk niet is, maar in die 
tijd in ieder geval zo bijzonder dat het werd 
opgetekend door geschiedschrijvers en werd 
toegevoegd aan de  Hebreeuwse bijbel. 

Het verhaal van Debora uit het boek 
Richter is onlosmakelijk verbonden met 
onderdrukking en geweld. Deze invloedrijke 
en gerespecteerde vrouw die oproept tot 
oorlog is niet bepaald het beeld  wat wij 
hebben bij een gelovige en  vredelievende 
leider van een natie. Het staat in schril 
contrast met  Jezus die onvermoeibaar zijn 
geweldloze leer bleef verkondigen en altijd 
bereid was tot overleg  en in debat bleef 
gaan met zijn tegenstanders. Dit ondanks 
het feit dat hij enkel de Hebreeuwse bijbel 
als voorbeeld kende, het Nieuwe testament 
moest immers nog worden geschreven. In 
tegenstelling tot Jezus, hebben vele anderen 
jammer genoeg de teksten uit het oude 
testament gebruikt als legitimatie voor 
nieuw geweld. Daarbij wordt (bewust)niet 
begrepen  dat de gebeurtenissen moeten 
worden geplaatst in des betreffende tijd. 
Daarin werden opeenvolgende  generaties 
keer op keer onderworpen aan slavernij, 
onderdrukking  en aan plundering van huis 
en goederen. Dit beïnvloedde het denken 
en doen en de moraal van de toenmalige 
bevolking in z’n geheel. De definitie van 
vrede was voor de bevolking uit die tijd 
waarschijnlijk een hele andere dan die van 
ons mensen uit de tegenwoordige tijd. 
Maar ook dit is relatief, want elke vorm 
van vrede kan zomaar omslaan in oorlog. 
Nog elke week, elke dag, zien wij in de 
media  de beelden van mensen die huis en 
haard moeten ontvluchten voor oorlog en 
ellende. Misschien is het daarom ook wel 
heel menselijk om wraakgevoelens en wrok 
te koesteren tegenover je onderdrukker. Het 
oude testament dat vol staat van excessief 
geweld en wraakgevoelens jegens de vijand 
wordt vaak door de moderne (gelovige) lezer 
gezien als een boek wat niet meer van deze 
tijd is. De toenmalige God van Israel stond 
niet open voor compromissen en was zeker 
niet van plan zijn positie met andere (af )
goden te delen.

Deze beschrijving van een dominante 

tirannieke God was in feite een afspiegeling 
van de mentaliteit van de toenmalige 
bevolking. Onderdrukking en bevrijding 
liepen als een rode draad door het leven 
van de mensen heen en in reactie daarop 
handelden zij zoals staat beschreven in het 
oude testament. Overleven was de strategie. 
Door het afwijzen en veroordelen van 
die handelingen doen we hen tekort. We 
ontnemen onszelf daarmee het inzicht in 
de manier van leven en functioneren  van 
mensen uit die tijd. Schrijvers van het oude 
testament reageerden op gebeurtenissen 
uit  hun tijd en namen juist stelling tegen 
de gedachte dat het lot dat deze mensen 
moesten ondergaan onomkeerbaar zou zijn. 
Vanuit dat perspectief moet het verhaal van 
Debora dan ook worden gelezen. Gezien het 
toenmalige tijdsbeeld  is het dan ook heel 
opmerkelijk dat Debora en Barak tijdens 
hun bezielende leiding hebben gezorgd voor 
40 jaar van vrede en relatieve welvaart.  Ze 
gaven daarmee  richting aan een volk wat 
weer  leefde met elkaar en daardoor weer een 
hechte gemeenschap kon vormen. Dit was 
een enorme prestatie die geleverd kon worden 
door volharding, durf en standvastigheid uit 
liefde voor hun volk. 

C. van Waes-v.d. Bergen

BIjZonDERE VRouWEn In DE BIjBEl
Debora de Richterin. Moeder van Israël.

Alles heeft zijn tijd

Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen.
Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te ontvlammen
en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.
Er is een tijd om te zoeken
en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren 
en een tijd om weg te gooien.
Er is een tijd om te scheuren
en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken.
Er is een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten,
er is een tijd voor oorlog
en er is een tijd voor vrede.

Prediker 3:1-15
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Bijbelstudie is als een onderzoek van de 
familiestamboom. De personen en hun 
verhalen komen tot leven. Steeds ontdekt 
men nieuwe gegevens; pas als veel mensen 
zich daarop werpen komt het hele verhaal 
langzaam in beeld. Dat werk is nooit af. 
Vele vertalingen van de Bijbel zijn er 
tegenwoordig beschikbaar. Haast elk 
vers is onderling anders. Dat is een groot 
goed, want het Woord verdraagt al die 
verschillende vertalingen naast elkaar. 
Iedere vertaler is op een persoonlijke wijze 
geïnspireerd. Joodse uitleggers spreken over 
zeventig mogelijkheden, dat wil zeggen een 
onbeperkt aantal. 
Paulus zegt daar iets moois over in 1 Korinte 
14, 10. 
Volgens de NBV: “Er zijn ik weet niet 
hoeveel talen in de wereld en ze hebben 
allemaal betekenis.” Volgens de HSV: “Er 
zijn, al naar het voorvalt, zoveel soorten 
geluiden in de wereld, en niet één daarvan is 
zonder eigen klank.”
Zeeuws Leerhuis biedt studies aan in 
Bijbel Grieks en Hebreeuws en Joodse 
Hermeneutiek.
Gewerkt wordt in kleine klassen volgens 
het leerhuismodel. Daardoor kan men al 
vanaf de eerste les elkaars inspiratie delen. 
Deelnemers uit elke geloofsovertuiging 
zijn welkom en werken samen op. Van de 
deelnemers wordt een positieve instelling 
tegenover de Bijbel verwacht en respect voor 
de overtuiging van de medeleerling. Om de 
cursussen te kunnen volgen of met de talen 
te beginnen is geen vooropleiding nodig. De 
talen kunnen apart worden bestudeerd of 
gecombineerd.

BIjBElS HEBREEuWS,  
BIjBElS GRIEKS
Lezen in de basistekst van de Bijbel en daarin 
speuren naar wat die tekst jou persoonlijk te 
zeggen heeft krijgt een grote meerwaarde als 
die tekst gelezen wordt in de taal waarin deze 
is geschreven. Soms heeft een tekst zoveel te 

zeggen, dat een handvol vertalingen mogelijk 
zijn om het geheel te bevatten. Persoonlijke 
inspiratie is een zegen voor de mens zelf en 
kan een weldoende bron zijn voor de kring 
van medemensen. 
De basistalen van de Bijbel zijn voor het 
eerste testament Hebreeuws en voor het 
tweede testament Grieks. Men begint met 
het alfabet en groeit stapje voor stapje tot 
het mogelijk is om een eigen vertaling te 
maken van de basistekst. Bijbels Grieks 
en Hebreeuws worden gegeven volgens 
de methode Murre. Het bijbehorend 
cursuspakket is volledig en uitgebreid en te 
gebruiken als naslagwerk. De lessen zijn in 
Middelburg, een keer in de veertien dagen. 
Aandacht wordt besteed aan het spreken en 
luisteren, de grammatica en het vertalen. 
Aanvullend is thuisstudie nodig. 

jooDSE HERMEnEuTIEK
De cursussen Joodse Hermeneutiek willen 
de cursist binnen voeren in de buitengewoon 
rijke en creatieve wereld van het Joodse 
leren. Steeds gaan we op zoek naar verborgen 
diepten en betekenissen, die schuil gaan 
achter de woorden van Torah. We laten 
ons hierbij leiden door de Wijzen van 
de Joodse traditie. Aan de hand van hun 
interpretaties en commentaren ontdekken 
we een constante stroom van wijsheid en 
inzicht, die het perspectief van de cursist 
verruimt en verdiept. We ontwikkelen een 
hogere gevoeligheid voor de fijnzinnige wijze 
van lezen en interpreteren, zoals die in de 
Joodse traditie gehanteerd wordt. 

Er is dit seizoen keuze uit de drie cursussen:
Licht op je pad. Wijsheid van het Hebreeuwse 
alfabet op de weg van je bestemming...
Het Hebreeuws is in de ogen van de Joodse 
traditie Heilige taal. De letters zijn derhalve 
ook Heilige letters. Elke letter komt van 
de Eeuwige en wijst ons als gids op onze 
weg terug naar Hem. De letters bevatten 
duidingen, die van groot belang kunnen zijn 

in de zoektocht van de mens naar de weg van 
zijn/haar bestemming. We zullen de letters 
dan ook vooral onderzoeken in het licht van 
hun verborgen zeggingskracht over de Weg, 
die elk mens voor zichzelf ontdekken moet. 
In de woorden van Martin Buber: ‘Iedere 
enkeling is een nieuwe verschijning op aarde 
en zijn taak is het, zijn aanleg te vervolmaken 
in deze wereld.

Doe de schoenen van je voeten...  de ontmoetende 
leeswijze van Martin Buber.
“Iedere lezer zou tegenover Torah moeten 
staan zoals Mozes tegenover de brandende 
braamstruik stond: aandachtig luisterend en 
openstaand voor een openbaring die hem 
of haar zal dwingen afstand te doen van 
vroegere (voor-) oordelen.”
Martin Buber heeft op grond van zijn 
dialogische filosofie en zijn interpretatie 
van het Chassidisme een hermeneutiek 
ontwikkeld, waarin de lezer de Bijbeltekst op 
ontvankelijke en onbevooroordeelde wijze 
leert ontmoeten.

Als een vloeiende bron, die nooit eindigt... 
Een cursus over het hart van het Jodendom.
Pirké Avot (letterlijk: hoofdstukken van de 
Vaderen) is voor een goed verstaan van Joodse 
religiositeit en spiritualiteit onmisbaar. 
De wijsheid van Avot is voor een leven, 
gericht op kwaliteit, integriteit, heelwording 
en vrede van het hoogste belang. In Avot 
worden drie thema’s tot één naadloos geheel 
aaneengevoegd: praktische spiritualiteit, de 
vraag naar het juiste handelen en een weg 
van levenslang leren. In het hart van Avot 
staat de trouwe en belangeloze toewijding 
aan de Torah als levende Onderwijzing.

Leerhuis: Tal Hashamayim.

Voor uitgebreide gegevens over data, prijzen 
en voorwaarden zie:  www.talzeeland.nl
Voor persoonlijk contact: 
talzeeland@hotmail.nl 

onTDEK DE VEElZIjDIGE RIjKDoM VAn DE BIjBEl

Het oecumenisch leerhuis over het thema 
Spiritualiteit krijgt een vervolg in het 
najaar op di. 22 oktober en op di. 12 
november. Locatie: Het Poorthuis (ovb), 
Cloosterstraat 10 te Kloosterzande. 
Aanvang 19.30 uur. U kunt zich hiervoor 
opgeven bij ds. Overduin (0114-68 33 
60) of past. werker Ralf Grossert (0114-
313299). Eind augustus wordt het 
programma verder uitgewerkt en hopen 
we ook dit seizoen met een gevarieerd 
aanbod van onderwerpen en werkmodellen 
te komen. Daarbij zal uw eigen inbreng 
alle ruimte krijgen. Ook zal er worden 

overwogen om een excursie of korte retraite 
tot de mogelijkheden behoren. 

Contactpersonen: ds. Overduin of past. 
werker Grossert. Deze activiteiten gaan uit 
van het oecumenisch overlegorgaan waarin 
participeren de Rk. parochie H. Maria 
Sterre der Zee en de Protestantse gemeente 
Oosthoek te Hulst.

Voor tussentijdse informatie over o.a. 
het leerhuis: bezoek binnenkort ook de 
kerkelijke websites.
rk-kerk-ozvl.nl of www.pgoosthoek.nl 

oEcuMEnIScH oVERlEG EnKElE AcTIVITEITEn 
GEoRGAnISEERD 

DooR DE STIcHTInG  
KERK In KlooSTER 

Zaterdag  2 november om 20.00 uur: 
Ensemble “La Favilla”

Zaterdag 14 december om 20.00 uur: “koor” 
o.l.v. Anton de Kort. 
Vocaal ensemble bestaande uit 5 sopranen, 4 
alten, 4 tenoren en 4 bassen 
Toegangsprijs e8,00. Kaarten 
verkrijgbaar aan de kerk of via www.
stichtingdekerkinklooster.nl
Kerk open vanaf 19.30 uur.
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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.
Slotviering op maandag 21 oktober om 9.30 
uur.
Elke woensdagavond het hele jaar door:
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 O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug
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.

oKToBER
Dinsdag 1 oktober:
Lezing Rouwzorg Regio 0114 door Daan 
Westerink in WZC De Blaauwe Hoeve 
te Hulst om 20 uur met als thema ‘Als 
ik thuiskom... Thuiskomen... het voelt zo 
anders.’
Inschrijven bij:
l.martinet@kpnplanet.nl of 0114-364050
kvdwiele@zeelandnet.nl of 0115-454088
msandkuijl@zeelandnet.nl of 0114-315149
Dinsdag 22 oktober:
Oecumenisch leerhuis: in het Poorthuis, 
Cloosterstraat 10 in Kloosterzande om 
20.00 uur
Opgave: R.Grossert of P. Overduin
Vrijdag 25 oktober:
Meditatieve Taizéviering in de Basiliek te 
Hulst om 19.30 uur.

noVEMBER
Dinsdag 12, 19 en 26 november:
Bijeenkomsten Rouwgroepen om 19.30 uur 
in de pastorie te Hulst.
Dinsdag 12 november
Oecumenisch leerhuis:in het Poorthuis, 
Cloosterstraat 10 in Kloosterzande om 20 
uur
Opgave: R. Grossert of P. Overduin   
Donderdag 14, 21 en 28 november:
Bijeenkomsten Rouwgroepen om 14.00 uur 
in de pastorie te Hulst.

DEcEMBER
Dinsdag 3, 10 en 17 december:
Bijeenkomsten Rouwgroepen om 19.30 uur 
in de pastorie te Hulst.
Donderdag 5, 12 en 19 december:
Bijeenkomsten Rouwgroepen om 14.00 uur 
in de pastorie te Hulst.
Voor de bijeenkomsten Rouwgroepen vooraf 
inschrijven bij: 
l.martinet@kpnplanet.nl of 0114-364050
kvdwiele@zeelandnet.nl of 0115-454088
msandkuijl@zeelandnet.nl of 0114-315149

REGIonAlE (InTER)KERKElIjKE AcTIVITEITEn 
Activiteiten in de parochiekernen van oost Zeeuws-Vlaanderen

(Wijzigingen voorbehouden)

Jacques van Voorenberghe uit IJzendijke, 
bij velen welbekend, heeft jaren lang bril-
len verzameld en in goed overleg met Pater 
Cramers een hele organisatie op touw gezet. 
Brillen van overal, waaronder zeer veel brillen 
van Zeeuws-Vlaanderen vonden de weg naar 
Ghana, waar de pater op bijzondere manier 
vorm heeft gegeven aan zijn missiewerk.  
Velen hebben zich afgevraagd hoe onze bril-
len voor de bevolking daar pasklaar konden 
worden gemaakt. En hoe blij de mensen daar 
zijn. U leest het in onderstaand artikel, wat 
ik van Jacques mocht overnemen uit ‘Het 
Dorpsblad’ IJzendijke.
J.H.

Dankjewel!
Vijftig jaar geleden had ik, naast mijn beroep 
als koster van de Rooms Katholieke kerk  
in IJzendijke en de mantelzorg voor mijn 
moeder, nog wel wat tijd over. En dat die tijd 
gedurende 50 jaar zou worden ingevuld met 
het verzamelen van brillen, maar ook o.a. 
naaimachines en gordijnen voor Ghana, had 
ik nooit kunnen denken. 
Pater Joseph Cramers was destijds al 
werkzaam in Ghana en had de opleiding tot 
opticien gevolgd. Tweedehands brillen waren 
bij hem zeer welkom en werden met behulp 
van plaatselijk opgeleide mensen pasklaar 
gemaakt voor het juiste paar ogen. Liefst 

meer dan 2 miljoen brillen kregen op die 
manier een nieuw, Afrikaans, leven.
Echter, met het overlijden van pater Cramers 
op 86 jarige leeftijd, is aan dit zendingwerk 
een eind gekomen. Ter plaatse zijn er wel 
voldoende brillen over om nog jaren vooruit 
te kunnen.

Namens de Ghanese bevolking wil ik u allen 
heel hartelijk danken voor de brillen, de 
kleding, de giften, de financiële steun  en 
de hulp bij de verzendingen. Dit alles heeft 

mijn leven als ‘brillenkoster’ onvergetelijk 
gemaakt. DANK JULLIE WEL!
Jacques van Voorenberghe

NB: Na 50 jaar is het onvermijdelijk dat er nog 
regelmatig brillen bij mij worden afgeleverd. 
Ook deze krijgen een goede bestemming. Via 
een school in Brugge worden ze verzonden naar 
Burkina Faso in West-Afrika. Ook hier wordt 
de plaatselijke bevolking ingezet om de brillen 
gebruiksklaar te maken en worden velen blij 
gemaakt met een beter zicht.

uIT DE GRonD VAn HET HART...

oPRoEP: Heeft u nog brillen en 

wilt u ze afstaan voor het goede 

doel????? U kunt ze altijd afgeven in 

Hengstdijk en in Hulst. Achter in de 

H. Catharinakerk van Hengstdijk 

en in de kapel van de Blaauwe 

Hoeve in Hulst staat een daarvoor 

bestemde ‘brillendoos‘. De brillen 

vinden regelmatig hun weg naar 

Jacques van Voorenberghe. Die 

zorgt voor een goede bestemming.
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Huis-aan-huis bladen    •    Drukwerk    •    Posters    •    Digitaal printen

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

Contact?
Kloosterzande
Tel. 0114 - 69 02 31

Halsteren
Tel. 0164 - 23 40 43

Middelburg
Tel. 0118 - 64 25 17

info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

SB36131

SB26162

Gewasbeschermingsmiddelen 
Kunstmest
Zaaizaden 
en Schoonmaakmiddelen

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

SB26161

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

Uitvaartverzorging 
de Ridder 

in samenwerking met C. Meijs
een goed verzorgde uitvaart in vertrouwde handen
kantoor: 
Hughersluys 37 Schuttershof 14 
4536 HM Terneuzen 4561 CM Hulst
0115 565100 0114 313227
info@deridder-uitvaart.nl clmmeijs@zeelandnet.nl

uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen
mortuarium Westsingel 3a, Axel

www.deridder-uitvaart.nl

volg ons op Facebook

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen T. 0115-649800 • redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl

Wij verzorgen al voor vele bedrijven, scholen, verenigingen en instellingen o.a.:

• Schoolgidsen
• Clubbladen
• Personeelsmagazines
• Kerkbladen

• Direct Mail
• Posters
• Folders
• Flyers

doet meer!
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Voor de jeugd

De volgende viering zal plaatsvinden op 
zondag 6 oktober om 11:00 uur in de kerk 
te Clinge.
Alle peuters en kleuters uit de regio zijn 
samen met hun ouders en broertjes en zusjes 
van harte welkom!
Het thema is Sint Franciscus. Je mag je eigen 
dierenknuffel meebrengen.Tot dan!

PEuTER- En KlEuTERKERK

franciscus en de wolf van Gubbio
Maandenlang hadden de burgers van Gubbio in angst geleefd vanwege 
een enorme, verschrikkelijke, woeste wolf, die zowel mensen als dieren 
aanviel. Nu is Franciscus in de stad. Franciscus, de grote dierenvriend. 
Eerst geloofden maar een paar mensen dat hij met dieren kon praten. 
Maar vandaag gelooft de hele stad het. 

Vanmorgen brengt Franciscus een bezoek aan de wolf. ‘Kom eens hier, 
broeder Wolf ’, zegt hij. ‘Je hebt nogal wat schade aangericht in de buurt. 
Iedereen is als de dood voor jou. Ik wil dat het vrede wordt tussen jou 
en hen. Je mag ze niet langer kwaad doen. En zij zullen jou niet langer 
nazitten met hun honden.‘ De wolf loopt op Franciscus af, buigt zijn kop 
en is zo mak als een lammetje. Dan gaat hij mooi zitten en geeft hem een 
poot, alsof hij wil zeggen: ‘Ik beloof dat ik van nu af aan niemand meer 
kwaad doe.’ Franciscus neemt de wolf mee naar de stad.
Nu durven de burgers, ook de kinderen, het plein op te gaan, waar 
Franciscus met de wolf naast hem, op hen wacht. ‘Luister’, zegt hij. 
‘Broeder Wolf hier heeft beloofd vrede te sluiten met jullie. Maar dan 
moeten jullie beloven dat jullie hem elke dag zoveel voedsel geven als hij 
nodig heeft.’ Dat beloven de mensen. En weer geeft de wolf Franciscus een 
poot. Het is vrede! Iedereen staat verwonderd over de kracht van de liefde 
die Franciscus verbindt met alle schepselen.

(Vrij naar Guido Visconti, Een hart van goud, 2003, GenS / Halewijn)

oM VooR TE lEZEn
4 oktober wordt dierendag gevierd. Hieronder een verhaal om aan de 
kinderen voor te lezen. Een bewerking van een verhaal van Franciscus 
van Assisi.
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De Willibrordus basiliek is rijk aan muziek. 
Jaren, achtereen klinken de prachtige tonen 
van het orgel door de kerk, gepresenteerd 
door meesterorganist Jo Ivens. Zijn kunde, 
inspiratie, de mensen die muziek schreven, 
de kracht van het orgel zijn daar debet aan. 
In de meest positieve zin. 

Jo heeft het stokje overgedragen aan Marcel 
Mangnus, die met grote  vaardigheid het 
werk heeft overgenomen.  Voor een heel 
bijzondere dienst heeft Marcel het werk uit 
handen gegeven. Zijn eigen huwelijksfeest. 
Hij was met zijn bruid, Angela Verschueren 
op 23 augustus het middelpunt. Omdat het 
leven van Marcel hier in Hulst verweven is 
met muziek was het een bijzondere dienst 
voorgegaan door Pastor Reurs. De dienst 
werd opgeluisterd door twee organisten en 

twee koren.  Lovende woorden voor de 
organisten: Dhr. Jo Ivens en Dhr. Kees van 
Eersel. Lovende woorden ook voor de twee 
koren: Cantory der Basiliek o.l.v. Anton de 
Kort  en het dameskoor van de Basiliek o.l.v. 
Marina Stockman. 
 
Wát gezegd en gezongen wordt in de viering 
krijgt als van zelf een diepere betekenis. Het 
verheft je hart. het voegt extra dimensie toe 
aan wat gezegd en bedoeld wordt. Zingen 
is dubbel bidden. Muziek geeft ook de tijd 
en rust om woorden goed te overdenken. 
Muziek en zang geven verrijking in het leven, 
zowel in tijden van vreugde als verdriet. 
Dus hulde aan muziek. Maar vooral ook 
hulde aan het bruidspaar Marcel en Angela, 
gefeliciteerd en veel geluk!
J.H.

cluSTER MIDDEn Hulst

In april hebben we weer een bijeenkomst 
gehouden met 7 van onze misdienaars. 
Wij doen dit 2 of 3 maal per jaar om ook 
buiten de vieringen de contacten onderling 
goed te houden. Deze keer hebben we het 
“ganzenbord” gespeeld waarbij vragen over 
het geloof moesten worden beantwoord. 

Ook hebben we uitgelegd hoe de rozenkrans 
gebeden wordt en hebben ze een gevlochten 
rozenkrans gekregen, die enthousiast 
ontvangen werd. Ik hoorde later van één 
van de ouders dat de dochter niet wilde 
gaan slapen voordat ze de hele rozenkrans 
gebeden had. Het was weer een geslaagde en 
gezellige avond.

Vormelingen:
Op zaterdag 15 juni hebben 2 misdienaars 
en 1 oud misdienaar van onze parochie het 
Heilig Vormsel ontvangen van Vicaris Paul 
Verbeek. Het zijn Vicky en Jochem en oud 
misdienaar Beau. Wij willen hen hiermee 
van harte feliciteren en wensen hen veel 
wijsheid, succes en vooral plezier bij hun 
volgende stap, het voorgezet onderwijs.

Afscheid van Sam:
Wegens drukke werkzaamheden en weinig 
vrije tijd in de weekenden heeft Sam Compiet 
aangegeven te gaan stoppen als acoliet. Sam 
is bijna 12 jaar misdienaar/acoliet geweest 
en we vinden het jammer dat hij ons verlaat.  
Sam, bedankt voor al die jaren dat je voor 
ons hebt klaar gestaan en we wensen je veel 
succes met je stage en studie.

Oorkondes:
Tijdens de eucharistieviering op 30 juni 
hebben Elyne en Bram een oorkonde 
ontvangen van pastor Sebastian Chazhoor 
voor hun inzet als acoliet en misdienaar. 
Bram is alweer 2 ½ jaar misdienaar en Elyne 
10 jaar.

Bram en Elyne: van harte gefeliciteerd met 
jullie oorkonde en heel erg bedankt voor 
jullie inzet.

Namens de werkgroep
misdienaars en acolieten

Henriette Clyncke

VInD jIj HET lEuK 
oM MISDIEnAAR TE 

WoRDEn...?

Als jij je 1e Heilige Communie hebt 
gedaan zou je dat mogen. Iedere 
zaterdagavond en zondagmorgen wordt 
in de Basiliek van Hulst een viering 
gehouden. De pastores die in die viering 
voorgaan kunnen jouw hulp hierbij goed 
gebruiken. Bijvoorbeeld om de kaarsen 
of het wierookvat te dragen, en te helpen 
om de altaartafel mee klaar te maken door 
het brood en de wijn aan te geven. Zo 
zijn er verschillende taken die door een 
misdienaar gedaan worden. Zou jij het 
leuk vinden om de pastor als misdienaar 
te helpen? Je zou dan om de paar weken 
een keer gaan dienen. Je doet dat steeds 
met zijn tweeën. Enkele keren per jaar 
komen we met ons eigen groepje bij elkaar 
voor een gezellige avond met spelletjes of 
een leuke film. We geven dan ook uitleg 
van wat een misdienaar allemaal doet. 
Eenmaal per jaar hebben we met alle 
misdienaars uit de regio een gezellige dag. 

Lijkt je dit leuk of wil je graag nog wat 
informatie dan mag je bellen of mailen
Naar: 
Harriette Clyncke, 
Paganinistraat 18
4561 VD Hulst
Tel. 0114-321411
E-mail: harrietteclyncke@gmail.com

MISDIEnAARS nIEuWS uIT HulST

HulDE AAn MuZIEK
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Onze  taak is het niet alleen maar om deze 
kostbare (geloofs)schat te bewaren, alsof wij 
ons slechts om oude zaken bekommeren. Maar 
wij willen ons met ijver en zonder vrees aan de 
opdracht wijden, die de huidige tijd ons stelt. 
Op die manier vervolgen wij de weg die de 
Kerk in twintig eeuwen gegaan is.
(Johannes XXIII, bij de opening van het 
Tweede Vaticaans Concilie.)

Bovenstaande tekst geldt ook nu nog als 
wegwijzer voor onze geloofsgemeenschap. 
Samen kerk-zijn in de huidige tijd is 
onbevangen stilstaan bij wat ons bindt en 
samenbrengt. Is mens zijn voor en met 
elkaar; hoofd in de wolken, voeten stevig in 
de aarde en leven vanuit het hart. Is zoekend, 
door alle twijfels heen, geloven dat er meer 
is tussen hemel en aarde. De opdracht die de 
huidige tijd ons stelt, is werken aan een kerk 
met vertrouwen in de toekomst; met respect 
voor wat was en begeesterd van wat komt. 
Eigentijds, levend, vernieuwend geloven en 
het leven vieren. 

“In het moment de Eeuwige
in de tijd de Oneindige beleven -  

In lief en lach blijde hoop
in leed en lijden liefde proeven -

Doorheen verval en dood
leven zien.

Wees zo voor ons grond
onder de voet, bron van hoop -

Wees zo in ons 
God en Goed.”
  (Peer Verhoeven)

De opdracht die de huidige tijd ons stelt 
in het samen kerk-zijn betekent ook samen 
de schouders eronder zetten, samen zijn 
en samen doen wat gedaan moet worden. 
Gelukkig weten zich reeds heel veel mensen 
geroepen om hun steentje bij te dragen. 
De kerk anno 2013 wordt gedragen door 
professionals en vrijwilligers, de kerk kan 
niet zonder deze mensen. Het is dan ook 
fijn te ervaren dat er steeds weer mensen 
bereid gevonden worden om hun tijd en 
talent aan te wenden voor het samen kerk-

zijn in onze parochiekern. Samen kerk-
zijn betekent naast mensen die komen ook 
mensen die gaan.Weemoed om het afscheid 
van vrijwilligers maar ook vreugde om de 
komst van nieuwe vrijwilligers. C’est la vie. 

Werkgroep Actie Kerkbalans:
Jarenlang heeft de werkgroep Actie 
kerkbalans, bestaande uit de heer Leon 
Kerckhaert (contactpersoon) en mevrouw 
Ria Hamelinck en de heer Jo Otjes, zich 
in samenwerking met de kasbeheerder van 
de PKC Hulst, enthousiast ingezet voor de 
organisatie en uitvoering van de jaarlijkse 
Actie Kerkbalans. Thans achten zij de tijd 
gekomen om het stokje door te geven aan een 
jongere generatie. Met vreugde begroeten wij 
dan ook een drietal vrijwilligers die de 
voortgang van de Actie Kerkbalans in onze 
parochiekern ter harte willen gaan nemen.
Welkom! Welkom mevrouw Tiny van Aken, 
mevrouw Irene van Roosmalen en de heer 
Arthur Eeckhout. Van harte wensen wij u 
allen veel succes en een prettige samenwerking 
in de werkgroep Actie Kerkbalans.
Naar verdere aanvulling van de werkgroep 
wordt nog gezocht. U bent welkom!
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Nelly Janssen – de Kooning 
(tel. 0114-720350)     

Sleuteldragers:
Deze vrijwilligers zijn letterlijk en figuurlijk 
de sleutel tot een gastvrije kerk. Op toerbeurt 
openen en sluiten zij de basiliek, dragen zorg 
voor kaarsen en zien toe op een goed ogende 
en verzorgde basiliek. Sleuteldragers zijn 
onmisbare vrijwilligers in onze parochiekern, 
zij maken het mogelijk dat de basiliek 
dagelijks voor bezoekers toegankelijk is. 
Onlangs is de groep sleuteldragers weer 
met enkele mensen versterkt, te weten:  
mevrouw Monique de Bruijn, de heer en 
mevrouw Jo en Ria Everaert en de heer 
Theofiel Buijs. U allen van harte welkom en 
een prettige samenwerking in de werkgroep 
Sleuteldragers gewenst.
Is dit werk misschien ook iets voor u?  Meld 
u aan! Voor meer informatie: tel. 0114- 
720350.

jeugd en jongeren:  
Nu de vakantie weer voorbij is en de scholen 

weer begonnen zijn komt ook de zorg voor 
de participatie van de jeugd in de kerk weer 
in beeld. De ParochieKernCommissie Hulst 
hecht er aan kinderen en jongeren een op hen 
afgestemde eigentijdse invulling van kerk-zijn 
te bieden middels (thema)gezinsvieringen. 
Via de basisscholen worden alle kinderen 
(en ouders/verzorgers) uitgenodigd voor 
deze speciale gezinsvieringen welke worden 
opgeluisterd door jeugdkoor “De Wal-
Noten.”  
> Gaat de jeugd u ook ter harte? Wilt 
u meedenken en/of meewerken aan de 
organisatie van de gezinsvieringen? Welkom! 
Uw medewerking wordt bijzonder op prijs 
gesteld. Voor meer informatie: tel. 0114-
720350.
Naast de gezinsvieringen wordt in onze 
parochiekern ook heel veel zorg besteed 
aan feestelijke vieringen voor specifieke 
doelgroepen met name ter gelegenheid van 
Eerste H. Communie en H. Vormsel. 
Vieringen rond 1e H. Communie en H. 
Vormsel, zijn hoogtepunten in het leven 
van communicanten en vormelingen alsook 
in de plaatselijke parochiekern. Aan de 
realisatie van deze feestelijke vieringen gaat 
heel veel denk- en doe- werk vooraf. Onze 
kinderen zijn het waard!
> Vindt u het ook belangrijk dat deze 
hoogtepunten in het leven van de kinderen 
in onze parochiekern op feestelijke wijze 
worden gevierd? Bent u bereid om daaraan 
uw steentje bij te dragen? Zowel voor de 
werkgroep 1e H. Communie, als voor de 
voorbereiding en organisatie van de viering 
rond het H. Vormsel, zijn wij dringend 
op zoek naar vrijwilligers (ouders/verzorgers 
of andere belangstellenden) die hieraan 
mee willen  werken. Uw inzet is bijzonder 
welkom! Meld u aan tel. 0114-720350.

Onze parochiekern is voortdurend op zoek 
naar vrijwilligers. Voor meer informatie en/
of aanmeldingen kunt u contact opnemen 
met Nelly Janssen - de Kooning, tel 0114-
720350. (contactpersoon vrijwilligersbeleid 
parochiekern H. Willibrordus te Hulst)

Parochie Kern Commissie / Werkgroep 
vrijwilligersbeleid, Hulst (NJdK) 

“DE oPDRAcHT DIE DE HuIDIGE TIjD onS STElT”

Liefde en het besef van liefde,
daartussen bouwen mensen
een warmende woonplaats
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cluSTER nooRD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Op zondag 12 mei 2013 heeft Burgemeester J.F. Mulder in de 
H.Corneliuskerk te Lamswaarde de Koninklijke Onderscheiding 
(Ridder in de Orde van Oranje Nassau) opgespeld  bij Jeanne de 
Poorter. Dit vond plaats na de eucharistieviering m.m.w. van koor 
Terra Sancta en in aanwezigheid van familie, buren, vrienden en 
kerkgangers. Jeanne kreeg de onderscheiding voor haar verdiensten 
op kerkelijk en sociaal gebied. Ze is al  30 jaar trouw  koorlid en 
bestuurslid van Zangvereniging Terra Sancta. Ook is zij elke zondag 
paraat bij het kerkkoor om met zes andere koorleden de kerkdienst 

op te luisteren. Na dit 
plechtige gebeuren 
werd Jeanne  toege-
zongen door Terra 
Sancta met een lied, 
dat speciaal voor haar 
geschreven was.
 
R.Verdurmen 
sec. Zangvereniging 
Terra Sancta
Lamswaarde.

DE HAAn KRAAIT VooRT…
Eind 2012 zijn tijdens 
de vrijwilligersavond van 
Ter Duinen (Ossenisse en 
Kloosterzande) alle (12) 
vrijwilligers die al ruim 40 
jaar hun dienst bewijzen 
in en rond de kerk in 
het bloemetje gezet. De 
parochiekerncommissie 
beseft terdege dat hiermee 
slechts een topje van de 
ijsberg is aangegeven, 
immers vele tientallen 
vrijwilligers hebben 
inmiddels al ruim 25 jaar trouwe dienst bewezen aan de 
parochiekern, maar wie weet!

Op 11 juni jl. was het de beurt aan Jo Kouijzer, die al ruim 25 
jaar bij het koor is. Tijdens een reguliere dinsdag-repetitie van 
het voltallige koor werd Jo onverwacht bekroond met een heuse 
medaille en oorkonde (de Gregorius penning) in het bijzijn 
van vrouw en dochter. De Gregorius penning is een officiële 
onderscheiding van de Gregorius vereniging voor leden van een 
parochiekoor die 25 jaar trouw lid zijn.
Hoewel Jo zelf wel al eens had aangegeven dat hij toch dit jaar 
wel 25 jaar bij het koor is, was hij toch volledig verrast door 
deze onverwachte onderbreking van de zangles. Na afloop werd 
samen koffie met gebak genuttigd in de pastorie. Namens alle 
vrijwilligers van Ter Duinen feliciteren we Jo nogmaals en wensen 
hem uiteraard nog vele jaren trouwe dienst bij het koor Cantate 
Domino.
De mannen zijn niet dik gezaaid in het koor en via deze weg 
nodigen we dan ook speciaal de heren uit zich te melden voor een 
zangbijdrage; dames zijn uiteraard ook van harte welkom!

onDERScHEIDInG VooR  
jEAnnE DE PooRTER

cluSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

SInT HuBERTuSMIS HEnGSTDIjK
In Antwerpen in de St. Carolus 
Borromeuskerk wordt dit jaar voor de 59 
ste. keer de Sint Hubertusmis gehouden. 
Dit lijkt ons een mooi initatief  om dat ook 
eens te doen en misschien er een blijvend iets 
van te maken. Op vrijdag 8 november a.s. 
willen wij een Hubertusviering in onze kerk 
houden. Sint Hubertus is de patroonheilige 
van de jagers. Zoals velen van u nog wel 
weten werd dit vroeger ook herdacht met 
het wijden van de Hubertuskoeken  tijdens 
een viering in de kerk. Deze werden dan 
mee naar huis genomen en uitgedeeld aan 
de huisdieren om ze te beschermen tegen 
ziektes ed. 
Wij willen hier nu een speciale viering 
aan wijden waarvoor we jagers met hun 
jachthonden en ieder met zijn hond als 
huisdier uitnodigen deel te nemen aan deze 
bijeenkomst. Uiteraard bent u ook zonder 
hond welkom. 

Tijdens deze viering worden de Hubertus 
broodjes dan uitgereikt. De viering is een 
eucharistieviering die wordt voorgegaan 
door vicaris P.Verbeek en wordt opgeluisterd 
door een aantal jachthoorn blazers, Aan 
ieder die aanwezig is wordt na afloop een 
drankje aangeboden. 

Om de kosten van dit gebeuren te dekken en 
tevens de kerk financieel te steunen worden 
er sponsorkaarten  á  e4,- verkocht. Koopt 
u zo’n kaart dan bent u verzekerd van een 
plaats. Zonder kaart bent u ook welkom 
maar hebt u kans dat u moet staan, 
Wij hopen velen van u in deze bijzondere 
viering, met of zonder hond, te mogen 
ontmoeten.
Aanvang viering 19.00 uur
Steunkaarten kunt u reserveren op tel.nr.  
0114-682156  Fam. de Cock
of 0114-682229  Fam. Weemaes

KERSTSTAllEn-
TEnToonSTEllInG

Evenals voorgaande jaren is er ook dit jaar 
weer de  kerststallen tentoonstelling.
Dit jaar van 27 t/m 30 dec.  open van 
13.00 tot 18.00 uur.
Zijn er mensen die ook een mooie of 
bijzondere kerststal of groep hebben en 
deze ook eens willen laten zien, neem 
dan contact op met  Corrie de Cock  om 
een afspraak te maken voor het halen en 
brengen. 0114-682156

De glimlach die je uitzendt,

komt weer bij je terug.
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cluSTER ZuID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Traditiegetrouw organiseert het St.-
Ceciliakoor uit Koewacht jaarlijks in de 
vakantieperiode een uitstapje; dit jaar naar 
Vlaams-Brabant en Henegouwen in België.
Op zaterdag 17 augustus vertrekt de bus 
al om 08.00 uur en belandden we, na een 
moeizame passage van een wegopbreking 
in de laatste kilometer, voor het eerste 
deel van de excursie in Mollem, op een 
koolzaadboerderij. Jaarlijks wordt hier op 
ca. 6 hectare grond koolzaad verbouwd – 
een gewas dat in onze streek niet meer zo 
veel voor komt. Het interessante van dit 
bedrijf is dat men het koolzaad niet alleen 
teelt, maar ook zelf verwerkt. En één van 
de eigenaren kon dat proces uitstekend 
uitleggen. Omdat koolzaadolie een van de 
gezondste spijsoliën is, werd door menig 
bezoekster een voorraadje ingeslagen. Ook 
over de teelt van miscanthus giganteus of 
olifantengras, die hier sinds enkele jaren 
plaatsvindt, werd tekst en uitleg gegeven.
Na een stop in Grimbergen voor de lunch 
moesten we weer snel verder richting 
Strépy-Thieu voor een bezoek aan de 
scheepsliften in het Centrumkanaal. Vier 
grote scheepsliften maken het mogelijk om 
het hoogteverschil in dit kanaal met een 
schip of boot (tot 300 ton) te overbruggen. 
En natuurlijk moesten we dat zelf ook 
ondergaan. Met een rondvaartboot hebben 
we twee van de vier liften genomen, waarbij 

we konden vaststellen dat deze meer dan 
honderd jaar bestaande techniek nog 
steeds indrukwekkend is; niet voor niets 
zijn de liften op de werelderfgoedlijst van 
de UNESCO geplaatst. Gelukkig was het 
prachtig weer zodat de wachttijd van ruim 
een uur tussen de eerste en de tweede lift 
niet echt onaangenaam was; het biertje op 

het eindpunt smaakte daarom misschien nog 
wel lekkerder.

De bus bracht ons vervolgens - via Mechelen, 
voor de warme maaltijd - weer terug naar 
Koewacht. Met dank aan de organisatoren, 
die ook dit jaar weer voor een interessante 
reis hebben gezorgd.

uITSTAPjE SInT cEcIlIAKooR KoEWAcHT

Zondag 26 mei hebben acht kinderen uit 
Koewacht de Eerste H. Communie ont-
vangen. Hier zijn weken van voorbereiding 
aan vooraf gegaan. In februari hebben wij 
als ouders samen een bijeenkomst gehad. 
Daarna zijn de kinderen bijna wekelijks bij 
elkaar gekomen met de communiewerk-

groep. Tijdens deze bijeenkomsten hebben 
ze veel gepraat over de communie en de kerk. 
De rondleiding en speurtocht in de kerk 
vonden ze erg leuk.
De kinderen hebben een mooie 
communieviering gehad. Het was een actieve 
dienst waarin alle kinderen werden betrokken 

met o.a. voorlezen en het klaarmaken van 
de tafel. De kerk was mooi versierd en het 
kinderkoor uit Koewacht heeft de viering 
muzikaal opgevrolijkt. Nogmaals dank aan 
de werkgroep communie, die hier veel tijd 
in heeft gestoken om er een geslaagde dag 
van te maken. (Namens de ouders van de 
communicanten)

De kinderen hebben ook een kort stukje 
geschreven over hun belevenis van deze 
dag. We kunnen de stukjes niet helemaal 
afdrukken en daarom hebben we van ieder 
kind een uitspraak opgenomen.
Anouk: “Ik heb leuk gesprongen op het 
springkasteel”.
Michela: “Ik vond de kerk mooi versierd”.
Mike: “Ik vond het leuk”.
Esmay: “Ik ben heel erg blij dat ik mijn 
communie heb gedaan”.
Nikita: “Ik vond het leuk dat de kerk mooi 
versierd was”.
Jelle: “Ik ben rijk geworden”.
Lotte: “Ik vond het leuk omdat ik de hostie 
kreeg”.
Fieke: “De hostie vond ik een beetje lekker”.

EERSTE HEIlIGE coMMunIE KoEWAcHT
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Er zit bijna twee jaar tussen het constateren 
van betonrot in de Heikantse kerktoren en 
de aanpak van het herstel. Maar zoals bekend 
malen ambtelijke molens langzaam en dat 
geldt ook voor de kerkelijke. 

Dat het betonrot in de kroonlijst van de 
toren kan worden hersteld is mede te danken 
aan het feit dat de gemeente Hulst vorig 
jaar 2 ton heeft uitgetrokken ten behoeve 
van onderhoud aan de Hulsterse kerken. 
Een steun in de rug voor de plaatselijke 
parochiekernen, die ook ten goede komt 
aan de leefbaarheid. Als we naar Heikant 
kijken dan staat daar al anderhalf jaar een 
houten constructie, een soort afdak dat 
de kerkgangers moet beschermen tegen 
vallende brokstukken. Het is goed dat het 
kerkbestuur voor de veiligheid dit afdak 
heeft neergezet, maar het is natuurlijk geen 
gezicht.
Voor het besluit genomen kon worden heeft 
men eerst moeten uitzoeken wat er precies 
aan de hand was. Daarna zijn er offertes 
gevraagd om te weten wat het zou moeten 
kosten. En toen dat bekend was moest ook 
de gemeente Hulst zijn zegen er nog over 
geven. Ook zij kwamen met aanvullende 
eisen zodat de plannen moesten worden 
aangepast. Uiteindelijk is de zaak rond 
gekomen en in mei heeft de parochie Maria 
Sterre der Zee de opdracht kunnen geven aan 

de firma Obrie. We zijn er in Heikant blij 
mee en zeker met het feit dat het probleem 
deze keer grondig wordt aangepakt. Zo 
zullen bijvoorbeeld ook mankementen 
aan het beton van de galmgaten worden 
meegenomen. Bij elkaar gaat het herstel van 
het betonrot ongeveer 20.000 euro kosten.
Dat de aannemer nog niet begonnen is aan 
het karwei is vanwege technische redenen. 
Het moet droog zijn maar niet te warm, 
volgens de aannemer. Hij is daarom van plan 
om het werk te gaan uitvoeren in de eerste 
twee weken van oktober. Als het karwei klaar 
is wordt het houten afdak verwijderd en  dat 
zal een opsteker zijn die de parochiekern 
Heikant in deze onzekere tijden goed kan 
gebruiken.

De keerzijde van het herstel van de toren 
is dat hiermee de gemeentelijke subsidie 
van 15.000 euro voor Heikant volledig is 
opgebruikt. Dat is jammer want dit geld zou 
anders gebruikt kunnen worden voor herstel 
van het grote raam aan de straatzijde van 
de kerk. Misschien kan er alsnog geld voor 
gevonden worden? De werkgroep blijft er in 
elk geval voor ijveren. Wij houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen.

Karel Martinet

Op zondag 25 mei werd door de 
vrouwenvereniging KVV Koewacht weer 
de bedevaart per fiets naar Oostakker (B) 
georganiseerd. En omdat het een bedevaart 
in het weekend was, mochten de partners 
mee. We waren met 27 personen.
Het weer was goed, dus vertrokken we met 
volle moed aan onze tocht. In de buurt van 

het Domein in Wachtebeke stopten we even 
om wat te drinken en de benen te strekken. 
Daarna vervolgden we onze weg om in het 
Boerenhof de lunch te gebruiken, die zoals 
altijd goed verzorgd was.

Na de lunch was iedereen vrij tot 14.00 uur en 
toen begon de H. Mis met voorganger pater 

Reurs en organist pater Van Acker. De dienst 
is altijd speciaal: de liederen worden door 
ons zelf samengesteld zangkoortje, onder 
leiding van Walther Audenaert, gezongen en 
als  laatste lied zingen alle aanwezigen ‘Te 
Lourdes op de bergen’ mee; pater Van Acker 
kon er dit jaar maar geen genoeg van krijgen 
en bleef  maar knoerthard doorspelen.

Na afloop dronken we nog met z’n allen een 
lekkere pint of iets anders, waarna we weer 
opstapten om richting Koewacht te gaan.
Als bestuur willen we onze bestuurder van de 
‘bezemwagen’, Jo, bedanken en alle fietsers 
en helpers die op welke manier dan ook onze 
gezellige uitstap mogelijk hebben gemaakt. 
We hopen volgend jaar voor de 5e keer, bij 
voldoende deelname, weer te gaan.

Bestuur KVV Koewacht

Sinds enkele jaren wordt aan het 
Mariakapelletje op ’t Zand te Koewacht in 
de meimaand op dinsdagavond weer het 
rozenhoedje gebeden. Het initiatief daarvoor 
is genomen door het Seniorenkoor van 
Koewacht o.l.v. Piet Apers.
Reeds vele jaren wordt het kapelletje verzorgd 
door Josef de Meester en zijn echtgenote 
Alice. En na de schilderbeurt in het begin 
van dit jaar door een gepensioneerde schilder 
uit onze gemeente staat het er weer prachtig 
bij. Het wordt blijkbaar ook gezien als 
een rustpunt, want regelmatig zien we hier 
fietsers even verpozen op de banken die bij 
het kapelletje zijn geplaatst.
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die het 
Mariakapelletje en het rozenhoedje in stand 
willen houden.

MARIAKAPEllETjE  
’T ZAnD KoEWAcHT

EInDElIjK HERSTEl BETonRoT KERK 
 In HEIKAnT

ooSTAKKERBEDEVAART KVV KoEWAcHT 



Kerkkoerier - 17

In 2009 bestond het Gregoriuskoor uit St. 
Jansteen 65 jaar. Georg Pollet was er als enige 
koorlid vanaf het begin bij en werd dus toen 
geëerd voor het 65-jarig lidmaatschap van 
het koor. Hij kreeg daarvoor het erediploma 
van de St. Gregoriusvereniging. Feitelijk 
had hij toen een pauselijke onderscheiding 
verdiend, want hij was als koorknaap al 
tien jaar eerder kerkzanger. Bij het opheffen 
van het ene koor ging hij over naar het 
andere koor. Eind 2012 heeft Georg na 78 
jaar onafgebroken trouwe dienst voor de 
parochie St. Jansteen met pijn in het hart 
het koor verlaten. Als dank kreeg hij van het 
kerkbestuur de paaskaars van het afgelopen 
jaar en daar zijn Georg en zijn vrouw zeer 
content over.

De vader van Georg was lid van de 
aartsbroederschap van de Heilige Familie. 
Deze lekenorde stond voor het ontwikkelen 
van een deugdzaam leven binnen het 
katholieke gezin. Vader zong bijna dagelijks 
kerkelijke gezangen voor; de zes broers en 
de twee zussen sloten dan aan. Zo groeide 
het muzikale talent van de familie Pollet. 
Zes jaar oud was Georg toen de onderwijzer 
vroeg of hij bij de koorknapen kwam. Van 
het knapenkoor stapte Georg in 1944 over 
naar het Gregoriaans koor. Een jaar later 
werd ook nog een gemengd koor opgericht. 
De mannen van het koor werden meteen 
ook lid van het gemengd koor. Het gemengd 
koor trad op in de kerk bij kerkelijke 
feestdagen en gaf eens per jaar een groot 
concert in Nederland of België. Na vijftien 
jaar is dit koor gestopt. Al die tijd waren er 
dubbele repetities, eerst voor het gemengd 
koor en aansluitend voor het Gregoriuskoor. 
Kerstmis en Pasen vroegen een grote inzet 
van de koorleden: de nachtmis, de vroegmis 
en wat later de hoogmis. Tussen vroegmis en 
hoogmis ging het hele koor koffie drinken 
in de school. 
Het Gregoriuskoor zingt in het Latijn, tot 
1962 de kerkelijke taal. Niet ieder koorlid 
heeft die taal bestudeerd en daarom was er 
de eerste jaren steeds een kapelaan bij de 
repetities. Hij verklaarde de teksten en gaf 
aan hoe de lastige woorden uitgesproken 
dienden te worden. Die uitleg heeft Georg 
de laatste tijd wel eens gemist. 
Jarenlang zong het koor achter in de kerk 
hoog in de toren. De gewelven brachten 

het geluid van het koor zuiver tot in alle 
hoeken van de kerk. Met de nieuwe liturgie 
en de introductie van de volkstaal in de kerk, 
ongeveer in 1965, kwam de priester met het 
gezicht naar het volk te staan en werden koor 
en orgel verplaatst van boven naar beneden. 
Wat verlies in klank en toon werd voor 
lief genomen. Belangrijk was dat heel de 
kerkgemeenschap mee kon zingen. 

Na zoveel jaren Gregoriaans zijn de oren van 
George verwend. Gregoriaans zing je met 
een groot en sterk mannenkoor, dat de hele 
kerk kan vullen. Toen Georg eens een cd 
kreeg met Gregoriaans gezongen door enkel 
vrouwen viel die muziek tegen. Dat klinkt 
zo iel en ongewoon. Maar eerlijk is eerlijk: 
vrouwen mogen ook Gregoriaans zingen. 
Georg hoort toch liever de mannen. 

Bijzonder voor Georg was de keer dat hij bij 
het lijdensverhaal op Goede Vrijdag de rol 
van Jezus mocht zingen. Wisselend tussen 
solisten en koor werd heel het lijdensverhaal 
gezongen. In de kerk van St. Jansteen is dat 
één keer voorgekomen en een paar jaar later 
in de kapel van de Blaauwe Hoeve nog een 
keer. Het is niet bekend waarom het bij deze 
keren bleef.
De beste herinnering heeft Georg aan de 
reis van het koor naar de benedictijner abdij 
St. Pierre te Solesmes in midden Frankrijk. 
Monniken van de abdij bestuderen al heel 
lang vanuit de oude handschriften hoe het 
Gregoriaans gezongen moet worden. De 
Abdij is uitgegroeid tot het grootste en 
toonaangevendst instituut van de gregoriaans 
kerkmuziek. 
In 1956 kreeg het Gregoriuskoor 
toestemming van de Benedictijnen om 
enkele dagen in hun klooster Gregoriaans 
te studeren en te luisteren naar de gezangen 
van de kloosterlingen. Een buitenkans die 
het hele koor met vreugde en dankbaarheid 
vervulde. 
Het eerste contact met het Gregoriaans was 
bij de hoogmis. Maar liefst 56 kloosterlingen 
stonden rond het altaar. Zij zongen eerst de 
getijden en daarna de mis. De paters zongen 
de mis heel precies en heel zuiver, zo zuiver 
dat het cd-kwaliteit was. Deze kloosterlingen 
wisten wat ze zongen en daardoor klonk het 
anders, echter ook. De gezangen kwamen bij 
hen van binnenuit. Alle Steense koorleden 

kregen wat van die buitengewone sfeer mee. 
Na de mis wist het koor dat er nog veel te 
leren was. Nog heel lang werd er thuis bijna 
tijdens elke repetitie gewezen op de sfeer in 
Solesmes.

Omdat het Gregoriuskoor een week later 
moest zingen voor een radio-uitzending 
werd er geoefend. Vader Abt, Dom Gajard, 
de man die het Gregoriaans over heel de 
wereld vastlegde, kwam kijken en nam de 
repetitie  over. Voor de eerste keer in de 
historie van het klooster gaf de abt zelf les 
aan een koor van buiten het klooster. Meer 
dan twee uur studeerde het koor onder zijn 
leiding. Ook de volgende dag gaf de abt een 
twee uur durende repetitie. Het koor kreeg 
de grootste complimenten van Dom Gajard. 
Dirigent en koorleden zijn er allemaal een 
stukje van gegroeid. 
Het koor en het kerkelijk jaar bepaalden 
voor een groot deel het wekelijks ritme 
van Georg. Meer dan drieduizend repetities 
en evenzoveel missen heeft Hij gezongen, 
waarvan een groot deel uitvaarten. 

Georg, voor al dat werk en je trouwe inzet 
mag ik je, namens de hele parochie, danken. 
Die paaskaars is meer dan verdiend. Alle 
goeds voor jou en voor je vrouw.

Omer Calle.

AcHTEnZEVEnTIG jAAR KooRZAnGER

God geeft mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen
wat ik kan veranderen

en wijsheid om tussen deze twee
onderscheid te maken.
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cluSTER ooST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

VoRMSElVIERInG 
nIEuW-nAMEn

Op zaterdag 15 juni 2013 hebben in de 
goed gevulde kerk van Nieuw-Namen 
51 tieners afkomstig uit Clinge, Graauw, 
Heikant, Koewacht, St. Jansteen en 
Nieuw-Namen het sacrament van het 
H. Vormsel ontvangen. De kerk was 
voor deze gelegenheid versierd met mooie 
bloemen en dingen die de vormelingen 
tijdens de voorbereiding hebben gemaakt.
De vormheer in de viering was de 
emeritus deken van het dekenaat het 
Markizaat, Peter de Rooij. Ondanks 
het feit dat hij alleen was om de 51 
tieners te “vormen” had hij voor ieder 
een persoonlijk woordje. Na de zalving 
zongen de gevormden samen het lied: 
“Vrede, vriendschap, vreugde, vrijheid, 
Jezus’ overwinning maakt het leven een 
feest.
Vrede, vriendschap, vreugde, vrijheid, dit 
is mijn ervaring door de kracht van Gods 
Geest! 
Dit is pas leven, laat het vast staan, gratis 
gekregen, kun je nagaan!
Als je weet dat Jezus voor je instaat, weet 
je zeker dat je nooit iets te kort komt, dus 
nu doorgaan! Doorgaan!”  Dat was op dat 
moment heel toepasselijk.
In de overweging sprak de vormheer ook 
de hoop uit dat het sacrament van het H. 
Vormsel bij de tieners in goede aarde valt 
en dat het geloof in hen op eigen wijze 
mag groeien. 
De zang en muziek in de viering werd 
verzorgd door de White Group uit 
Breskens. Zij doen dit volledig belangeloos. 
De vergoeding die zij ontvangen is voor 
hun stichting waarmee ze diverse goede 
doelen steunen. Hun eigentijdse teksten 
en muziek sprak iedereen in de kerk erg 
aan. Ook de muzikale stukjes van  Geertje 
van Putte en Femke Wegman vielen erg 
in de smaak.
Zo werd het, ondanks het feit dat de 
viering bijna 2 uur moest duren, toch 
een aangename viering die door velen als 
waardevol en inspirerend is ervaren.

Ineke van Duyse

Precies honderd jaar geleden - in de zomer 
van 1913 - heerste er grote bedrijvigheid in 
en om de kerk van Graauw. De gebroeders 
Durinck uit het dorp bouwden aan de 
uitbreiding van de kerk. Ze was te klein 
geworden om elke zondag de kerkgangers 
plaats te kunnen bieden. De gebroeders 
hadden het priesterkoor van de kerk uit 
1855 afgebroken evenals de oude sacristie uit 
1805 en bouwden vervolgens een dwarsbeuk 
tegen het schip van de kerk aan. Daarachter 
trokken ze een nieuw priesterkoor op. Aan 
de zuidzijde van de kerk verrees tegen het 
priesterkoor nog een ruime sacristie. De 
bouw was voor de plaatselijke aannemer een 
enorme onderneming. Het hele dorp moet 
er met ontzag naar gekeken hebben.
Architect Joannes Oomen uit Oosterhout 
had de uitbreiding van de kerk ontworpen. 
Hij versterkte het neogotische karakter van 
de kerk door twee grote glas-in-loodramen 
in de dwarsbeuk en zeven kleinere in het 
priesterkoor op te nemen. Dat gaf extra licht. 
Het oude priesterkoor telde helemaal geen 
vensters. De architect slaagde er uitstekend 
in het oude en nieuwe deel van de kerk 
samen te voegen tot een harmonieus geheel, 
dat de verhevenheid van de (neo)gotiek 
uitstraalde.

Het nieuwe deel van de kerk vroeg als vanzelf 
om een nieuwe inrichting en aankleding. 
Burgemeester Pieter Baart uit Graauw en 
zijn vrouw Cornelia Stobbelaer schonken een 
nieuw hoofdaltaar. Het was vervaardigd in 
het atelier voor religieuze kunst van Hendrik 
van der Geldt, een bekende beeldhouwer uit 
’s Hertogenbosch. De retabel (opstaand deel 
boven het altaarblad) was met afbeeldingen 
in reliëfwerk versierd. De rekening voor 
het altaar bedroeg 2.350 gulden. Dat was 
in die tijd een klein vermogen. Omstreeks 
1918 plaatsten medewerkers uit hetzelfde 
atelier nog twee stenen communiebanken 
voorin de kerk, eveneens rijk gedecoreerd 
met reliëfwerk.
De glazeniers Hochreiter en Geyer uit 
het stadsdeel Zurenborg in Antwerpen 
plaatsten in 1914 vijf gebrandschilderde 
glas-in-loodramen in de apsis (halfronde 
achterwand) van het nieuwe priesterkoor. 
Het was een geschenk van notaris Emile 
Dumoleyn uit Kloosterzande, zijn broers 
Edmond en Arthur en zijn zus Stephanie. Zij 
waren neven en nicht van Eduard van Acker, 
die in die tijd pastoor in Graauw was.
De kroon op het werk brachten echter 

Frans de Vos en zijn helper Henri Truyens 
aan. Zij waren twee Belgische vluchtelingen 
die met familie hun vaderland tijdens de 
Eerste Wereldoorlog ontvlucht waren en na 
omzwervingen in Graauw onderdak hadden 
gevonden. Met name schilder-kunstenaar 
en circusdirecteur Frans de Vos schilderde 
in twee jaar tijd tientallen grote en kleine 
fresco’s op de muren van de Graauwse kerk. 
Paul Verhuyck uit Graauw schreef er in het 
zomernummer van de Kerkkoerier 2013 
een boeiend artikel over. Nog steeds kijken 
bezoekers van de kerk met bewondering 
naar het schilderwerk van kunstenaar Frans 
de Vos.

In oktober 2013 staan (als de voorbereidingen 
volgens plan zijn verlopen) er opnieuw 
stellingen tegen de kerk van Graauw. 
Wederom is er bedrijvigheid om het gebouw. 
Deze keer moeten er noodherstellingen 
worden uitgevoerd om lekkages bij de 
vieringtoren en het noordoostelijke deel van 
het dak op het kerkschip te stoppen. Het is 
bittere noodzaak om de gewelven bovenin 
de kerk te beschermen en de kunstschatten 
en muurschilderingen voor waterschade te 
behoeden.

De gebroeders Durinck realiseerden in 1914 
de uitbreiding van de kerk voor 21.400 
gulden. De noodherstellingen in 2013 
vallen aanmerkelijk duurder uit. Gelukkig 
hoeven de totale kosten niet geheel door de 
parochiekern Graauw opgebracht te worden. 
De gemeente Hulst en de EU / provincie 
Zeeland nemen in het kader van een POP-
2-project (Plattelands-Ontwikkelings-
Project) ruim 80 % van de begrote kosten 
voor hun rekening. De kerkgemeenschap 
van Graauw is deze overheden hiervoor 
zeer erkentelijk. Daarnaast hebben vele 
bedrijven en particulieren bij de heropening 
van het Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen 
in 2012 elk een bedrag voor het herstel 
van de kerk van Graauw overgemaakt. De 
bedrijfsleiding had de genodigden dat als 
cadeautip bij de feestelijkheden aanbevolen. 
De parochiekern Graauw dankt de directie 
van het laboratorium en iedereen, die aan het 
noodherstel van de kerk heeft bijgedragen of 
dat in de komende tijd nog zal doen.

Moge Gods zegen op dit werk rusten.

Parochiekerncommissie Graauw
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Op 20 mei 2013 overleed in het ziekenhuis De Honte in Terneuzen 
Dominique d’Haens - Defoort. Zij was 57 jaar. Dominique had - zoals op 
haar gedachtenisprentje te lezen stond - in haar leven de wind vaak tegen. 
Het belette haar niet zich op haar werk bijzonder in te zetten bij de zorg 
voor de oudere en hulpbehoevende medemens. In haar vrije tijd verrichtte ze 
veel werk voor de parochiegemeenschap van Graauw. Zo was zij ondermeer 
van 1997 tot 2009 kosteres in de kerk van Graauw en van 2003 tot 2009 
vicevoorzitter van het plaatselijke kerkbestuur. Zij vertegenwoordigde de 
parochie een aantal jaren in de toenmalige InterParochiële Vereniging (IPV) 
en in het Regionaal Liturgieoverleg (RLO). Daarnaast werkte ze mee aan het 
voorbereiden van gezinsvieringen in het cluster Oost (Clinge, Nieuw-Namen 
en Graauw). Verder leidde ze vele jaren kinderen in Graauw op voor het  
H. Vormsel. Haar ziekte in 2009 noodzaakte haar het kalmer aan te gaan 
doen en haar werk in de parochie Graauw aan anderen over te dragen. Helaas 
heeft zij niet lang van de vrijgekomen tijd mogen genieten. Dominique werd 
op 25 mei 2013 herdacht tijdens de uitvaartdienst in Graauw. Honderden 
aanwezigen, waaronder vele parochianen, bewezen haar in de kerk de laatste 
eer. Het was een uiting van respect en dank.
Moge zij rusten in vrede.

Parochiekerncommissie Graauw.

Al gebeurt het meestal dat jongens en 
meisjes, die misdienaar willen worden, er 
vrij kort na hun Eerste H. Communie mee 
beginnen, bij Daphne van Geertruy verliep 
dat anders. Toen Daphne reeds 11 jaar was 
en in groep 7 van de basisschool in Clinge 
zat, kregen alle kinderen op school een 
brief met de vraag wie misdienaar wilde 
worden. Dat leek haar wel wat. Toen zij 
van thuis toestemming kreeg en ook nog 
meerdere klasgenootjes hier zin in hadden 
(Jessica van Esbroeck, Katrien de Visser en 
Sandra van Gijsel) stapten zij samen naar 
‘juffrouw Julia’, de toenmalige kosteres, om 
zich aan te melden. Al gauw werden ze met 
veel toewijding tot misdienaar opgeleid. 
Ondertussen vervult Daphne deze taak 
als acoliet (benaming voor de iets oudere 
misdienaar) reeds 15 jaar. Omdat ikzelf 
regelmatig samen met haar ‘van dienst’ ben, 
geraakten we hierover aan de praat:  Toen 
Daphne net misdienaar was, ging ze naar 
de middelbare school. Ik vroeg me af of een 
meisje van die leeftijd die op zaterdagavond 
in ‘de kerk’ gaat helpen, hiermee niet gepest 
werd? ‘Er echt mee gepest worden kan ik 
me niet meer herinneren, er werd wel eens 
om gelachen al wist heus niet iedereen dat 

ik regelmatig naar de kerk ging om de mis 
te dienen’. Toen Daphne was afgestudeerd 
kreeg ze niet alleen een baan maar ook een 
vriend waarmee ze ondertussen al anderhalf 
jaar samenwoont en wel buiten Clinge. Op 
de vraag waarom ze na deze verhuizing nog 
steeds de groep trouw blijft, reageerde ze 
heel spontaan: ‘Ik vind het misdienen nog 
steeds leuk, dat uurtje in de kerk werkt 
voor mij heel ontspannend. Ook heb ik het 
voorrecht om elk jaar in de viering van de 
Eerste H. Communie te mogen dienen en 
dat is gewoon super. Natuurlijk zit mijn 
moeder er ook wel een beetje tussen; nu zij 
kosteres is en uit ervaring weet hoe moeilijk 
het is om jonge kinderen erbij te krijgen, 
zegt ze dat ik er nog maar even mee door 
moet gaan’. Vorig jaar kwam de toen 7-jarige 
Jolien erbij; er werd toen op Daphne een 
beroep gedaan om haar op te leiden, niet de 
eerste keer want er zijn er meerdere die zij 
op een leuke manier en soms met heel veel 
geduld alles geleerd heeft. Zijn de kinderen 
nu eigenlijk anders geworden dan enkele 
jaren terug? ‘Inderdaad, de kinderen zijn 
veranderd; ze opleiden is er niet moeilijker 
op geworden maar gewoon anders; ze 
nemen minder van je aan en letten vaak 
minder goed op. Vroeger zaten ze vanaf de 
eerste keer stil, luisterden en volgden alles 
aandachtig, dat is nu wel eens anders. Toch 
is het ook prettig dat je ze iedere keer ziet 
vooruit gaan’. Natuurlijk heeft ze ook nog 
de tijd gekend dat elke parochie zijn eigen 
pastor had en je dus elke keer met dezelfde 
voorganger te maken had. Was dat voor een 
misdienaar/acoliet makkelijker? ‘Ja en nee, 
het was makkelijker omdat je dan precies 
wist wat de voorganger van je verwachtte. 
Toch vind ikzelf het leuker om elke keer een 

ander gezicht te zien; ook meer afwisselend 
omdat ze toch allemaal ietsjes van mekaar 
verschillen. Vroeger waren de pastors ook 
veel strenger, nu heb je een beter contact 
met de voorganger. Het is allemaal wat 
‘losser’ geworden’.  En toch is het zo moeilijk 
om versterking voor de groep te vinden! 
Hoe kunnen we nu iemand motiveren om 
misdienaar te worden? ‘Heel leuk om te 
doen, de voorgangers zijn best ‘makkelijk’ en 
wel in voor een praatje en/of grapje. Ieder 
jaar word je getrakteerd op een uitje: het ene 
jaar een dagje weg met de bus, het andere 
jaar een gezellige fietstocht met aansluitend 
een etentje, en… je moet heus niet elke week 
dienen, meestal word je slechts 1 x in de 
maand ingeroosterd. Kortom, gewoon even 
komen proberen!’ En natuurlijk wilde ik 
weten of zij van plan was om nog enige tijd 
door te gaan. ‘Tot nu toe ben ik dat wel van 
plan; hoelang nog, weet ik niet, maar zolang 
ik het leuk vind ga ik gewoon door…’
Zoals je kunt merken is Daphne een spontane 
meid, altijd in voor een grapje maar ook zeer 
plichtsbewust: je kan altijd op haar rekenen. 
Wij, als PKC Clinge, konden deze 15 jaar 
van trouwe inzet dan ook niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Na de viering op 
zaterdag 14 september werd haar door pastor 
Ralf Grossert een bloemetje aangeboden 
vergezeld van een welgemeend woordje van 
dank, want ook bij de voorgangers is zij een 
graag geziene acoliet. Vanuit de kerk klonk 
tenslotte een verdiend applaus. Daphne, ik 
wil je hierbij nogmaals van harte feliciteren 
met dit 15-jarig jubileum en hoop nog vaak 
met je te mogen dienen. Want stiekem hoop 
ik dat je voor ’de 20’ gaat!

Annemie de Loos-Brijs.

Beste bewoners van Nieuw Namen,
Over Kerk zijn vele woorden en gedachten te formuleren. 
Maar elkaar leren kennen en ondersteunen is van groot 
belang. Daarom willen wij u graag uitnodigen om eens 
geheel vrijblijvend kennis te maken met  DE KERK. En dus 
met  de mensen die samen de KERK vormen. Kerkgebouw 
en bemensing gaan hand in hand. Zonder mensen geen 
kerk en geen kerk zonder mensen. Op zondag 3 november 
2013, aansluitend aan de reguliere weekendviering, om 
12.00 uur, willen wij de deuren open zetten en kunt u 
kennis maken met de verschillende activiteiten die vanuit 
het geloof (kerk) georganiseerd worden. U kunt met de 
mensen die zich hiervoor inzetten kennismaken onder het 
genot van een kopje koffie / thee. Er gebeurt misschien veel 
meer dan u vermoedt. We hopen u te mogen begroeten op 
zondag 3 november 2013. Uiteraard bent u ook van harte 
welkom om de viering van 11.00 uur mee te vieren en 
aansluitend een kop koffie te drinken.

Parochiekerncommissie en 
Pastor Chantal van de Walle 
(eerstaanspreekbare pastor te NN)

VAn MISDIEnAAR ToT AcolIET

In MEMoRIAM  
MEVR. DoMInIquE D’HAEnS – DEfooRT

oPEn DAG KERK  
nIEuW nAMEn



Vakantie� herinneringen
Voor mij was dit het beeld van de 
Heilige Geest, de Vredesduif, die 
zijn lichtstralen over de aarde liet 
gaan.

Bij het blauwe kruis komt elke 
vrijdag avond de gebedsgroep van 

Medjugorje samen met één van 
de zieners, en ook hier zijn nog 

regelmatig verschijningen.

Bernadette Luijcks-Hemelsoet.

Prachtige zonsopgangen,
gefotografeerd door Eddie de Kort

Processie in Andalusie
Foto van Jan Rubbens

Het Wierookvat van Santiago
Josephine Hamelinck


