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TEn GElEIDE
De winter is weer voorbij. Nou ja, winter. Het 
leek meer op de herfst die heeft gesluimerd 
en in de winter voor de dag kwam. En komt 
de lente. De wereld van mensen, dieren en 
planten komt weer tot leven. En in deze tijd 
valt ook Pasen. 
Pasen het feest van de verrijzenis van Jezus. 
De verrassing van de vrouwen bij het lege 
graf. Maar het is zoals de profeten voorspeld 
hadden. Jezus zou na drie dagen weer 
verrijzen. En zo is het ook gebeurd. Het vuur 
in de mensen ging weer branden. Ze kregen 
nieuwe hoop op verbetering van de wereld. 
Het leek ook of er overal meer licht was. Al 
deze gebeurtenissen vieren we met Pasen. 
Het feest van nieuw licht, het ontsteken van 
vuur in de vorm van kaarsen, de paaskaars en 
het wijden van het water. 
Dit alles komt na een tijd van bezinning. 
Hoe sta ik in het leven? Kan ik iets betekenen 
voor mijn buurman of buurvrouw. Ben ik zo 
egoïstisch, dat alleen ik belangrijk ben en 

ieder het voor zichzelf maar moet uitzoeken. 
Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat 
we er zijn voor elkaar. Door alle nieuwe 
elektronische communicatiemiddelen en de 
gewijzigde omstandigheden in de zorg  zijn 
wij verleerd dat we ook gewoon met iemand 
al pratend in contact kunnen komen. Gezellig 
bijkletsen bij een bakje koffie. Luisteren naar 
iemand, die behoefte heeft aan een praatje, 
gewoon van mens tot mens, kijk elkaar eens 
echt in de ogen. Wat zie je daar? Misschien 
wel eenzaamheid, verwarring, verdriet, maar 
mogelijk ook blijdschap. 
Ondanks alle veranderingen in deze 
maatschappij kunnen wij wat betekenen 
voor anderen. Gewoon door een beetje 
aandacht te geven en vooral veel liefde. 
Daarvoor heeft Jezus zijn leven gegeven. 
Wij wensen u allen een Zalig Pasen en een 
fijne lente vol zon en liefde.

De redactie

Bisschop Ernst schreef ooit één van zijn 
zo karakteristieke boekjes onder de titel 
‘Geloven op maandag’. ‘Kort door de bocht’ 
gaf hij hierin aan dat ons geloven zich nooit 
of te nimmer tot enkel de deelname aan 
de zondagse liturgie kan en mag beperken. 
Eigenlijk spreekt dat voor zichzelf. Met even 
veel recht zou je nu ‘Geloven kan niet zonder 
de Zondag’ kunnen schrijven.
‘Ik geloof wel, daar heb ik de kerk niet voor 
nodig’, hoor je meer dan eens.
 
We leven nu in een van de liturgisch sterke 
tijden, de Veertigdagentijd. We zijn op 
weg naar de sterkste en meest wezenlijke 
dagen van ons geloven, het Paastriduüm, 
uitmondend in de Paaswake als hoogtepunt 
van ons geloven. In zowel de Veertigdagentijd 
alsook op de dagen van het Paastriduüm 
verzamelen wij ons als gelovigen in de kerk 
(waarvan wij als parochie afspreken dat 
we ons daar verzamelen) om liturgisch het 

Laatste Avondmaal en de instelling van de 
Eucharistie, het lijden en sterven van onze 
Heer Jezus Christus alsook, ongekend, de 
presentie van de uit de doden opgestane 
Heer in ons midden, te gedenken en te 
vieren. 
Overal ter wereld, ook in onze parochie-
kernen, zijn onze kosters present om met 
groot gevoel voor verantwoordelijkheid, 
samen met vele anderen, de voorwaarden 
om goed liturgie te kunnen vieren in te 
vullen. Op de foto, om mij heen, de kosters 
van de basiliek. 
Hoe goed en hoe mooi verzorgd wij ook 
vieren en zullen vieren, bij vieren alleen kan 
het niet blijven. De wereld wacht op ons. 
Overal zijn er mensen die ons nodig hebben. 
Laten wij vanuit ons verrijzenisgeloof op 
weg gaan. We moeten doen wat we kunnen, 
maar we hoeven het nooit alleen te doen. 

Wiel Wiertz, pastoor

BIjDRaGE PaSTooR WIERTZ
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Ongetwijfeld heeft u een folder in uw 
brievenbus gevonden, of meegenomen uit 
uw parochiekerk betreffende de Vastenaktie.
Doet u ook mee? Van 18 februari tot 
Paasdag 5 april is het vastentijd. Een tijd 

van bezinning. Een tijd om het met wat 
minder te doen. Dan kunt u uw tijd, geld 
en aandacht delen met iemand die uw steun 
kan gebruiken, of dat nu ver weg is of juist 
heel dichtbij.

Doe mee met duizenden anderen en kies uw 
eigen Vastenaktie. Een dagje geen vlees? De 
auto laten staan? De televisie uit? 
Vasten is ook delen met mensen die het 
minder hebben. Dit jaar besteden we 

aandacht aan Sri Lanka, 
waar Setik werkt aan 
vrede en harmonie, 
onder andere voor de 
jongeren en kinderen 
op de theeplantages.

Laat Setik niet in de 
“kou” staan. Geef 
een bijdrage aan de 
Vastenaktie. 

Voor meer informatie: 
www.vastenaktie.nl
Banknr. IBAN: NL2 
1INGB 000 000 5850

Namens de Vastenaktie 
heel hartelijk bedankt.

VaSTEnaKTIE 2015
Even minderen voor Sri Lanka

50-jaRIG PRIESTERjuBIlEuM Van DRIE 
PaTERS MaRISTEn uIT onZE PaRocHIE

Op 13 maart 1965 vond in de basiliek te Hulst de priesterwijding plaats van Jo Neve, 
Wilfried Brand, beiden geboren en getogen in Hulst,  en Jan Kouijzer in Stoppeldijk.

Dit  50-jarige priesterjubileum willen wij in dankbaarheid vieren op zondag 19 april 2015 in 
de basiliek met een eucharistieviering om 10.30 uur, waarin de  jubilarissen zullen voorgaan.

Na de viering is er gelegenheid om hen in de kerk te feliciteren, waarbij u een kop koffie of 
thee en ook een drankje wordt aangeboden.

VIERInGEn TER EEcKEn KaPEllEBRuG oP 
DInSDaGaVonD Vanaf MEI T/M julI 2015:

Datum Eucharistieviering W & c- viering Voorganger
  5 mei X  J. Reurs
12 mei  X R. Grossert
19 mei X  W. Wiertz
26 mei  X K. Van de Wiele
  2 juni X  W. Wiertz
  9 juni  X R. Grossert
16 juni X  J. Reurs
23 juni  X Ch. van de Walle
30 juni X  W. Wiertz
  7 juli  X K. Van de Wiele
14 juli X  J. Reurs
21 juli X  W. Wiertz
28 juli  X Ch. van de Walle 

* Aanvangstijd 19.00 uur

Overpeinzing
Vrijwilliger zijn….
Is het mysterie
Van het openstaan voor
En het zich geven aan
De ander
Zonder
Dat je er wat voor vraagt,
Zomaar gewoon
Jezelf schenken
In de hoop
Dat de kiem die je geeft
Echt vrucht zal mogen dragen.
Is wegwijzer zijn
Liefdevol leiden
En soms alleen
Op de bres staan
Als steun voor de andere.
Vrijwilliger zijn
Is willen dat anderen
Van jou genieten
En jezelf
Als voedsel geven
Voor de groei en de bloei
Van jouw medemens
Vrijwilliger zijn
Is gewoon geven
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ScHEMa DIEnSTEn
 2-april 3-april 4-april 4-5 april 6-april

 Witte Donderdag Goede Vrijdag Paaszaterdag Pasen 2e Paasdag

Clinge 15.00 Kruisweg 
werkgroep

 11.00 
werkgroep

Hengstdijk 15.00 Kruisweg 
werkgroep 

  

Hulst 19.00 
gezamenlijke 
viering parochie 
pastoresteam

15.00 kruisweg 
werkgroep 
+ 19.00 
gezamenlijke 
viering parochie 
pastoresteam

21.00 Paaswake 
W. Wiertz

 10.30
werkgroep

10.30
W. Wiertz

St. Jansteen 15.00 Kruisweg 
werkgroep 

19.00 
voor kinderen 
R. Grossert

10.30
Ch. v.d. Walle

Stoppeldijk  10.30 J Reurs

Heikant 16.00 *
Paasviering voor 
kinderen

Lamswaarde  9.00 * werkgroep  

Terhole 15.00 kruisweg 
werkgroep

 10.30
R. Grossert

Graauw   10.30
K. vd Wiele

Boschkapelle 15.00 kruisweg 
werkgroep

 

Kloosterzande 15.00 kruisweg 
werkgroep

21.00 Paaswake 
J. Reurs

10.30 
werkgroep

Koewacht *
werkgroep op 
school

16.00 
voor kinderen 
werkgroep

10.30 
werkgroep

Nieuw-Namen 15.00 *
werkgroep

 10.30 
werkgroep

Tweede zondag van Pasen.
De kerk viert deze dag als zondag van 
de Goddelijke Barmhartigheid. Vorig 
jaar bezocht de Poolse bedevaart uit ons 
Bisdom de basiliek van Lagiewniki. Dit 
heiligdom (voor 5000 gelovigen) is gebouwd 
in 1999, enkele kilometers ten zuiden van 
Krakau. Het is een ontwerp van de Poolse 

architect Witold Ceckiewicz. Zeer moderne 
architectuur, waarin licht op een bijzondere 
manier naar binnen valt.  Door het raam 
aan de achterzijde van de basiliek straalt 
de Paasboodschap ons tegemoet. Pasen. 
Christenen vieren op deze dagen dat Jezus 
is opgestaan uit de dood. Nieuw leven, 
licht door de dood heen.( zie voorblad 

kerkkoerier.

Bij de kerk staat een klokkentoren. We zien 
daar ook het beeld van Paus Johannes Paulus 
II die een vredesduif loslaat. 

J.H.

nIEuWE KERK In KRaKau

* Tijden zijn nog niet bekend ten tijde van het ter perse gaan van dit blad. Informeer bij uw PKC.
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Elke dinsdagochtend 
Gebedsgroep in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk van Clinge van 9.30 – 11.00 
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 om 19.00 uur.

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

Elke derde vrijdag van de maand:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
heilig sacrament in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

Elke 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.

MaaRT

Zondag 15 maart:
“Koorfestival” organisatie  Hulst Cultureel 
in de katholieke kerk te Hengstdijk om 
15.00 uur.
Donderdag 26 maart:
Taizéviering in de katholieke kerk te 
Hengstdijk om 19.30 uur.
Zondag 29 maart:
Benefietconcert met 2 koren nl. JORO 
CHOIR  en CON GRACIA in de katholieke 
kerk te Hengstdijk om 15.00 uur

aPRIl

Dinsdag 14 april:
Avond met gedichten van Kitty De Smet en 
verhalen door Ad Goos in WZC de Blaauwe 
Hoeve te Hulst om 20.00 uur.
Thema: Voetje voor voetje.... vind ik 
woorden...
Woensdag 15 april:
Dienst van Woord en Communie in het 
Praet’uus van de Tragel te Clinge om 10.30 
uur voor bewoners en geïnteresseerden. 

MEI
Woensdag 6 mei:
Dienst van Woord en Communie in het 
Praet’uus van de Tragel te Clinge om 10.30 
uur voor bewoners en geïnteresseerden.
Maandag 11 mei:
Sam’s Kledingactie

(InTER)KERKElIjKE acTIVITEITEn  
In DE PaRocHIE H. MaRIa STERRE DER ZEE

(WIJZIgIngEn VOOrbEhOuDEn)

Jaren geleden was er voor parochianen, 
die de gang naar de kerk niet meer 
konden maken, een mogelijkheid thuis de 
kerkdiensten te volgen. Zij konden een 
abonnement nemen op de kerktelefoon. 
Door een rechtstreekse telefoonlijn vanuit 
de sacristie van de parochiekerk kon 
op de radio in de huiskamer geluisterd 
worden naar de viering in de plaatselijke 
kerk. Jammer genoeg is de kerktelefoon in 
onbruik geraakt en is de uitzending van 
het Omroeppastoraat op de televisie voor 
veel mensen een heel comfortabele manier 
geworden om deelgenoot te zijn van een 
viering, zonder het eigen huis te hoeven 
verlaten. Helaas staat de tv-uitzending van 
eucharistievieringen op zondagmorgen onder 
druk door bezuinigingen op de zendtijd van 
de RKK en kan de NPO deze uitzendingen 
niet langer financieren.  
Gelukkig kunnen door de technische 

mogelijkheden van vandaag de vieringen 
vanuit de eigen kerk vrij eenvoudig in de 
moderne huiskamer worden gebracht. 
Zonder al te veel investeringen kunnen de 
geluidsinstallatie van de eigen kerk en de 
eigen computer of digitale televisie met 
elkaar verbonden worden en kan men in de 
vertrouwde thuisomgeving geluid óf beeld 
& geluid binnenhalen en zo meevieren 
met de plaatselijke gemeenschap. Ook kan 
eenvoudig een eerder opgenomen viering op 
ieder willekeurig tijdstip worden afgeluisterd 
of afgekeken. Er zijn voor de mensen thuis 
geen kosten verbonden aan deelname aan de 
viering. U moet alleen beschikken over een 
computer, tablet of smart phone of over een 
digitaal televisietoestel. 
 
In een tijd vol veranderingen in onze 
parochie, waar we noodgedwongen stappen 
moeten zetten richting kerksluiting, 

overweegt uw parochiebestuur te investeren 
in mogelijkheden om de lokale vieringen bij 
u thuis te brengen. Daarvoor is het nodig 
dat het bestuur een indicatie krijgt van de 
behoefte in de regio. Daarom stelt het bestuur 
u een vraag: als u geïnteresseerd bent in het 
thuis meevieren met een liturgieviering uit 
een kerk uit onze regio via computer of TV, 
wilt u ons dan een berichtje sturen? Dat kan 
door onderstaande enquête in te vullen, deze 
uit te knippen en bij uw parochiesecretariaat 
of een lid van de parochiekerncommissie 
af te geven. Ook kunt u een e-mail sturen 
naar hmariasdz@gmail.com om u aan te 
melden. Vergeet u niet uw naam en adres 
te vermelden? Hartelijk dank voor uw 
medewerking! In een volgende Kerkkoerier 
hopen we het resultaat van deze peiling te 
kunnen publiceren.
 
Jaap Klok / Kees van Geloof

EnquêTE: KERKTElEfoon of KERKTElEVISIE?

Bent u geïnteresseerd in het thuis beluisteren, of kijken naar een viering uit één van onze parochiekerken?
U moet dan wel beschikken over een computer, smartphone, of tablet, die op internet is aangesloten, of kijken kunt u ook op uw digitale t.v.
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

0  Ja, ik ben geïnteresseerd in het thuis meevieren met een dienst uit eigen regio.

Mijn naam is: ………………………………………………………………………..

Mijn adres is: ………………………………………………………………………..

Enquêteformulier kunt u zenden naar: Secretariaat, Steenstraat 22, 4561 AS Hulst, of
e-mail naar: hmariasdz@gmail.com.

!
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Kent u de heilige Tarcisius?
De legende vertelt dat hij een jongen was 
die rond het jaar 250 na Christus in Rome 
leefde. Hij was gedoopt en ondanks zijn 
jonge leeftijd ging hij elke ochtend stiekem 
naar de catacomben om de bijeenkomst van 
de christenen bij te wonen, want hij was 
misdienaar.
Misdienaar van de bisschop van Rome. Na 
de viering bleef hij altijd nog even om alles 
op te ruimen. Er kwamen de laatste tijd 
steeds minder christenen naar de viering van 
de eucharistie. Vele medechristenen zaten 
omwille van hun geloof in de gevangenis.
De bisschop vertelde aan Tarcisius: ‘Gisteren 
is één van de bewakers van de gevangenis 
in het geheim bij me geweest en hij zei dat 
onze broeders en zusters de dood wacht en 
zij willen zo graag nog een keer de heilige 
communie ontvangen. Ik kan zelf niet gaan 
want mij herkennen ze direct. Ach wist 
ik maar een oplossing! Toen Tarcisius dit 
hoorde zei hij zonder te aarzelen: ‘Waarom 
laat u mij niet gaan?’
‘Nee’, zei de bisschop, ‘dat is veel te gevaarlijk 
en trouwens, je bent nog veel te jong.’
‘Maar, Vader, ik kom toch ook iedere 
ochtend hier naar toe. En ik ben de enige 
misdienaar die nog nooit is weggebleven.’
Uiteindelijk stemde de bisschop toe. Hij 
nam eerbiedig de heilige hosties van het 
altaar, borg ze op in een gouden doosje 
en hing dat om de hals van Tarcisius. Hij 
verborg het onder zijn toga en ging op weg.
Onderweg kwam hij een groep jongens uit 
zijn buurt tegen. Ze renden naar hem toe en 
begonnen met hem te praten. Al gauw had 
een van de jongens door dat Tarcisius iets 
verborgen hield onder zijn toga.
Ze begonnen aan hem te trekken en te 
duwen. Maar Tarcisius beschermde het 
doosje met de heilige hosties. Nu werden 
de jongens boos. Ze begonnen hem van 
alle kanten te slaan. Eén van de jongens 
zag het doosje en wilde het van Tarcisius 
afnemen, maar hij hield het stevig vast. De 
jongens sloegen en trapten hem. Ze werden 
nu zo razend dat ze stenen pakten en ermee 
gingen gooien. Zwaar getroffen viel Tarcisius 
neer. Plotseling werden de jongens gestoord 
door een Romeinse soldaat die langs kwam 
en zag wat er gebeurde. ‘Wat moet dat 
daar?’ schreeuwde hij. De jongens vluchtten 
verschrikt weg. De soldaat herkende Tarcisius 
want hij was ook een christen. Tarcisius gaf 
het kostbare doosje met de heilige hosties 
aan de soldaat. Voorzichtig tilde de soldaat 
Tarcisius op en droeg hem naar een huis 
in de buurt waar ook christenen woonden. 
De jonge Tarcisius stierf aan zijn zware 

verwondingen. Hij werd begraven in de 
catacomben. De kerk viert zijn feest op 
15 augustus en hij wordt vereerd als de 
patroonheilige van de misdienaars.
Waarom vertel ik iets over deze heilige? 
Een jonge jongen uit de begintijd van het 
christendom?
Als ik tijdens de viering de communie uitreik 
zie ik bijna elke keer van die ‘Tarcisiussen’ 
naar me toekomen. Ze tonen mij hun 
hostiedoosje en laten me weten hoeveel 
hosties zij nodig hebben om ze na afloop van 
de viering naar de zieken te brengen.
En als ik de hosties in het doosje doe, vraag 
ik deze mensen altijd of zij ook de vrede 
en de zegen vanuit deze viering mee willen 
nemen.
Wat een mooi en oud gebruik: het Heilig 
Brood naar de zieken, de stervenden of de 
gevangenen brengen.
De heilige Tarcisius is ermee begonnen en 
heeft zijn leven ervoor gegeven. 
Vaak zijn mensen verbaasd omdat zij denken 
dat het niet mag of dat deze mooie traditie 
afgeschaft is. Of ze zijn onzeker en weten 
niet hoe zij met het Allerheiligste om moeten 
gaan. De jongen Tarcisius maakt ons daar, 
door zijn legende, op een paar belangrijke 
dingen attent: sta er bij stil dat als je de 
Heilige Communie meeneemt vanuit de 
kerk dat het geen gewoon brood is dat je 
bij je draagt. Het is de Heer zelf onder de 
gedaante van het Brood. Doe het vanuit een 
houding van gebed. Lukt het niet dezelfde 
dag om de communie langs te brengen 
berg het hostiedoosje thuis goed op, op een 
eerbiedige plaats. Laat het niet in je jas of in 
de tas zitten.
Maak je bewust dat je de geloofsgemeenschap 
vertegenwoordigt als je bij iemand de 
communie brengt.
Hier kun je ook vorm aan geven door een 
kleine viering. Bijvoorbeeld kunnen teksten 
of gebeden uit het misboekje gebruikt 
worden. Mooi is het als ook de zieke zelf 
zich voorbereid door een tafeltje klaar te 
zetten met een kleed erop, een kruisbeeld en 
een brandende kaars.
Het zijn vaak de kleine dingen die een 
sfeer van eerbied laten ontstaan. Eerbied 
voor het Allerheiligste en eerbied, zeg 
maar respect voor elkaar. Een moment van 
verbondenheid.
Waarom schrijf ik dit artikel voor het 
paasnummer van de Kerkkoerier?  De 
leerlingen van Emmaüs herkenden de 
verrezen Heer bij het breken en het delen 
van het brood. ‘Brandde ons hart niet in 
ons..?’ zeiden ze tot elkaar en zij gingen terug 
naar Jeruzalem om hun medegelovigen te 

ontmoeten.
Het breken en delen van het brood in onze 
viering of bij mensen thuis maakt ons tot 
volgelingen van deze eerste leerlingen en 
van de heilige Tarcisius. Het maakt ons tot 
MENSEN VAN PASEN. Tot mensen met 
een boodschap.
Allen die in onze parochie de Heilige 
Communie naar onze zieken en ouderen 
brengen wil ik hier een keer van harte 
bedanken en u gezegende ontmoetingen 
toewensen.

Voor u allen: een ZALIG PAASFEEST!
Ralf Grossert p.w.

GEVIERDE TIjD
‘brandde ons hart niet in ons....?’
(of volgens de ‘bijbel in gewone Taal’:
‘had jij onderweg ook al zo’n bijzonder gevoel?’)

Pasen 

Ik ben nog blind 
en kan niet vinden 
het dode lichaam 
in het graf 

Ik ben nog blind 
en kan niet voelen 
de ziel en geest 
zijn zó ver af 

Ik ben nog blind 
ga tastend verder 
en zoek de Christus 
buiten mij om 

Ik ben nog blind 
ach lieve Heer 
ik ben écht nog 
een beetje dom 

Ik ben nog blind 
maar wel verlangend 
naar U 
mijn God 
die liefde uitstraalt 

Ik ben nog blind 
ach laat mij voelen 
Uw liefde die zich 
steeds herhaalt 

Adriana 27.1.2015
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Wanneer U deze bijdrage leest is er misschien 
al meer bekend over het standpunt van 
het bisdom met betrekking tot het door 
het bestuur uitgebrachte advies betreffende 
kerksluitingen in onze parochie. Het advies 
komt er in het kort op neer dat de kerken 
in Hulst en Kloosterzande parochiekerken 
worden, dat de kerken in Hengstdijk, 
Boschkapelle en Clinge als kapel dienst 
blijven doen, dat de kerken in Heikant, 
Nieuw-Namen, Koewacht en Lamswaarde 
een proefperiode van twee jaar krijgen 
om hun levensvatbaarheid te bewijzen en 
dat de kerken te Stoppeldijk, St. Jansteen, 
Graauw en Terhole worden gesloten. De 
bedevaartkapel in Kapellebrug blijft ook 
open.

Vooruitlopend op het standpunt 
van het bisdom is het mandaat van de 
Gebouwencommissie met twee jaar 
verlengd tot eind 2016, het einde van de 
bovenvermelde proefperiode. We willen 
er nogmaals expliciet op wijzen, dat deze 
commissie louter adviserend werkt voor het 
bestuur; alle beslissingen worden door het 
bestuur genomen. Het mandaat vermeldt 
o.a. het monitoren van de plannen in de 
vier parochiekernen, wier kerk gedurende 
twee jaar voorwaardelijk openblijft. 
Vanzelfsprekend speelt hierin ook het 
pastorale team een zeer belangrijke rol als het 
gaat om het beoordelen van de spiritualiteit 

en de vitaliteit. Verder gaat de commissie op 
zoek naar herbestemmingsmogelijkheden, 
draagt zij zorg voor de kerkelijke 
kunstschatten, onderzoekt zij mogelijkheden 
voor een devotiekapel en/of pastoraal 
steunpunt, adviseert zij bij het reguliere 
onderhoud van onze gebouwen, begeleidt zij 
mogelijke projecten van onze gebouwen en 
onderhoudt zij contact met de betreffende 
gemeentebesturen om af te stemmen welke 
subsidiemogelijkheden er zijn voor het 
onderhoud of afstoten van de te sluiten 
gebouwen. Uiteraard wordt dit alles gedaan 
in nauwe samenspraak met de betreffende 
PKC’s.

Met betrekking tot onze gebouwen is het 
verheugend te kunnen mededelen, dat sinds 
eind januari onze pastoor Wiel Wiertz op 
de pastorie in Hulst woont. We hopen met 
hem, dat hij zich daar heel gauw thuis mag 
voelen!

Er is ook nieuws wat betreft de samenstelling 
van het bestuur. Het is de bedoeling dat 
over de wat langere termijn het aantal leden 
wordt teruggebracht tot negen: voorzitter 
(de pastoor), vicevoorzitter, secretaris, 
penningmeester en één vertegenwoordiger 
per cluster. Voor de nabije toekomst wordt 
vertegenwoordiging uit de kernen wier kerk 
is voorgedragen tot sluiting nog opportuun 
geacht. Daarom treden Peter Kindt namens 

Nieuw-Namen en George van der Sijpt 
namens Koewacht toe. Wilfried Bral, 
vertegenwoordiger van de kern Boschkapelle, 
treedt terug. We willen hem en ook Chris 
Verschraegen – de Waele, die tot voor kort 
de kern Koewacht vertegenwoordigde, 
hartelijk danken voor hun bijdragen over de 
afgelopen jaren.

Na jaren van overleg worden er nu in de 
hele parochie dezelfde begraafplaatstarieven 
in rekening gebracht, zowel de grafrechten 
voor de eerste periode als voor eventuele 
verlenging. Daarbij volgen wij de 
aanbevelingen van het bisdom, maar rekenen 
minder voor verlenging.

Tot slot valt nog te vermelden dat het 
bestuur zich nu meer op de toekomst 
gaat richten door het formuleren van een 
Parochieplan met goed gedefinieerde acties, 
verantwoordelijkheden en timing. Zo mogen 
we met vertrouwen de toekomst tegemoet 
gaan. Wij zitten in alle onze parochiekernen 
niet stil. Zo bouwen wij aan de toekomst van 
onze parochie. Wij scheppen (en dat doet 
vaak pijn) de best mogelijke voorwaarden 
voor geloof en Kerk. Daarbij hebben we u 
allen, in alle kernen van onze parochie, meer 
dan hard nodig.

Stan Bosman, vice-voorzitter parochiebestuur

STElla MaRIS oP WEG naaR DE ToEKoMST

Inmiddels is het al weer het achtste jaar 
dat er een Mariaroute zal worden verreden 
in Oost-Zeeuw-Vlaanderen. De parochie 
H Maria Sterre der Zee vindt het heel 
erg belangrijk, dat de Mariaviering in 
de meimaand onder de aandacht wordt 
gebracht. Naast de vieringen in de Kerk en 

de plaatselijke kapellen willen we Maria ook 
eren door een fietstocht te organiseren langs 
de kapelletjes in de regio. Deze keer hebben 
we een route uitgezet van Nieuw-Namen via 
Zandberg, Graauw, Lamswaarde, waarna 
we in Terhole afsluiten met gebed en een 
lied. Een kopje koffie zal zeker ook smaken.

Dit jaar willen we ook heel nadrukkelijk 
de jeugd uitgenodigen. Samen fietsen en 
zingen lijkt ons een goede combinatie om 
samen op te trekken. Mocht u wat moeilijk 
ter been zijn scootmobiel en volgauto’s zijn 
ook meer dan welkom.

3 mei 2015 achtste Mariaroute
oP DE fIETS DooR onS MooIE ZEEuWS-VlaanDEREn

GoED oM TE WETEn 
chrismawijding
Elk jaar wordt op de woensdag van de goede Week ergens 
in het bisdom van Breda de H. Oliën gezegend en het 
Chrisma gewijd door de bisschop in een ‘bisdom-brede’ 
eucharistieviering. Dit jaar wordt deze Chrisma mis 
gevierd op woensdag 1 april om 19.00 uur in Gilze.

Goed om te weten
Paul Verbeek, plaatsvervanger van de bisschop in het 
vicariaat Middelburg en pastoor van de Lievevrouwe 
parochie in Bergen op Zoom, was tot december vorig jaar 
onze parochieadministrator in H. Maria Sterre der Zee. 
Bisschop Liesen heeft hem nu ook benoemd tot vicaris in 
het vicariaat Breda. U heeft in Kerkkoerier van Kerstmis 
kunnen lezen dat met ingang van 30 november 2014 Wiel 
Wiertz van het vicariaat Breda, benoemd is tot pastoor 
van de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen. De taken 
zijn nu weer naar volle verwachting goed verdeeld.

WEET u WElKE KaPEllEn WE HIER 
HEBBEn afGEBEElD?

Fietst, bidt en zingt U mee?
Zondag 3 mei 2015 van 14.00 – 17.00 uur

Nadere informatie volgt via affiches
Voor de organisatie staan weer: Pater Reurs en Cecile van Tiggelen.



Thekla wordt beschreven in “de handelingen 
van Thekla en Paulus”. Het is omstreeks 
180 jaar na Christus opgeschreven door een 
priester uit Klein Azie (het tegenwoordige 
Turkije). Het bijzondere van dit verhaal 
is onder andere dat het niet in de bijbel is 
opgenomen. Het is een zogenaamd aprocrief 
geschrift. Dat is een oud religieus geschrift 
dat niet is opgenomen in de bijbel omdat het 
niet als religieus of geestelijk gezaghebbend 
document wordt gezien. In het geval van 
Thekla is het waarschijnlijk niet opgenomen 
omdat het als een te fantastisch verhaal 
werd gezien en/of omdat een evangeliserende 
vrouw niet paste in de kerkelijke cultuur van 
de 3e eeuw na Christus. 

Het is een feit dat door mondelinge 
overlevering gebeurtenissen jaren later 
kunnen worden overdreven of veranderd. De 
betreffende priester was zeker gefascineerd 
door Thekla, een bevlogen vrouwelijke 
apostel die in het kielzog van Paulus ging 
prediken en dopen. Haar naam betekent 
letterlijk; “geroepen door God”. Ze werd zo’n 
30 jaar na Christus  geboren in Iconium, een 
stad in het zuid-westen van midden Turkije, 
zo’n 250 km van de Middelandse zee. Ze 
was verloofd met Tamyrus, een gegoede 
invloedrijke man. Hij was op z’n minst niet 
gecharmeerd door de invloed die Paulus 
kreeg op zijn toekomstige vrouw. Ook haar 
moeder was verbijsterd over de ommekeer 
die haar dochter trof; “kind waarom zit 
je waanzinnig naar beneden te kijken, 
zonder antwoord te geven”.  Thekla was 
vastbesloten, ze zou verdergaan als apostel 
van Jezus in navolging van Paulus en een 
kuis leven hoorde daarbij, zodat ze zich 
volledig kon wijden aan het woord van God. 
Een huwelijk was daarom uitgesloten. Het 
was een onvermurwbaar besluit dat door 
haar familie als shockerend werd ervaren. 
Het ging niet alleen om het feit dat een 
gearrangeerd huwelijk tussen twee gegoede 
partijen niet doorging maar ook het gegeven 
dat een jonge vrouw zelf deze beslissing 
nam werd als ontluisterend ervaren. Paulus’ 
(ongewilde) invloed op voornamelijk 
jonge vrouwen uit de gegoede klasse werd 
verfoeid. Ook onder getrouwde vrouwen 

werd het een soort van hype of modegril 
om in onthouding te gaan leven. Toen zelfs 
het geboortecijfer daalde was de maat vol 
en werd Paulus tot staatsvijand nummer 
een verklaard. Thekla zelf werd door haar 
verbitterde en wraakzuchtige verloofde tot 
de brandstapel veroordeeld waarvan ze op 
een wonderbaarlijke manier wordt gered; 
een enorme onweersbui doofde het vuur. Ze 
trekt vervolgens met Paulus naar Antiochie, 
het zuiden van Turkije. Daar ontmoet ze 
een man die ook erg van haar gecharmeerd 
is en hij wil haar het hof maken. Wanneer 
ze weigert wordt ze voor de wilde dieren 
geworpen. In de arena gebeurt er wederom 
iets wonderbaarlijks. De vrouwelijke wilde 
dieren  verdedigen haar tegen de beren en 
leeuwen die haar willen verscheuren.

 Al met al een heftig verhaal  wat inderdaad 
nogal fantastisch aandoet. De priester die 
het verhaal van Thekla heeft opgeschreven 
zou uit zijn functie zijn ontheven door 
de toenmalige heilige vader. Tot op de 
dag van vandaag is het verhaal van Thekla 
omstreden en eigenlijk niet eens zozeer 
door de misschien wel onwaarschijnlijke 
gebeurtenissen, die het verhaal in feite enkel 
aandikken, misschien juist vanwege de 
bewondering voor deze standvastige vrouw.  
Het gaat vooral om de gedachte dat een vrouw 
mensen gedoopt en zelf geëvangeliseerd zou 
hebben. In de eerste eeuwen na Christus 
kwamen mensen bij elkaar in huiselijke 
kring om te bidden en was het voor zowel 
mannen als voor vrouwen voorbehouden 
om priester te kunnen worden. Pas toen de 
Katholieke kerk een groter instituut werd en 
vooral invloedrijke mannen de hoofdrollen 
op zich namen was er voor vrouwen geen 
plaats meer voor een vooraanstaande functie. 
Het is wel een feit dat andere Christelijke 
stromingen Thekla dezelfde status hebben 
gegeven die Maria, de moeder van Jezus, 
ook al eeuwen heeft. Rond de Middelandse 
zee zijn er kerken en bedevaartsplaatsen 
gebouwd ter ere van Thekla, de grootse en 
meeslepende vrouwelijke apostel. We zijn 
ons er misschien niet van bewust maar al 
bijna direct na het sterven van Jezus zijn 
er al verschillende Christelijke stromingen 

ontstaan. De apostelen gingen allemaal hun 
eigen weg en door verschillende culturen en 
gewoonten is de leer van Jezus door mensen 
steeds weer iets anders geïnterpreteerd. 
Thekla wordt door de oosterse Christelijke 
kerk gezien als patroonheilige van de 
stervenden en ze wordt aangeroepen voor 
een gelukzalige dood. 

In 1969 is Thekla door de Rooms katholieke 
kerk ter zijde geschoven als officiële Heilige. 
We zijn nu zo’n 45 jaar verder en onze 
huidige paus is een man van verzoening 
en gelijkwaardigheid. Als we iets geleerd 
hebben is het dat een samenleving, waarvan 
ook onze kerk deel uit maakt, niet een star 
gegeven is. Misschien is er in de toekomst 
weer plaatsvoor deze markante vrouw 
wier voetstappen en invloed nog steeds 
voelbaar zijn in en rond haar geboortestreek. 
Thekla is de laatste in de rij van bijzondere 
vrouwen uit de bijbel. Het is nu de beurt 
aan bijzondere mannen uit de bijbel. Net 
als de omschreven vrouwen werden ook 
zij gedreven door geloof, hoop en liefde en 
hebben ze hun grenzen keer op keer verlegd, 
vaak belemmerd door de geldende normen 
van de destijds heersende moraal.  

C. van Waes-vd Bergen

BIjZondErE vroUwEn In dE BIjBEL  
THEKla

PrEKEn

Een onheilsprediker gaf de gemeente een donderpreek: “Ieder lid van deze gemeente zal sterven”! Maar een man op de voorste rij 

grijnsde van oor tot oor. opnieuw brulde de predikant: “Ieder lid van deze gemeente zal sterven” Maar de man barstte in lachen uit.

na de dienst sprak de predikant de maan aan: “Ik begrijp er niets van. Telkens als ik zei dat ieder lid van deze gemeente zal sterven, 

zat u gewoon te lachen”. “Logisch”, antwoordde de man, “ik ben geen lid van deze kerk”.
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In de achter ons liggende maanden werden 
er weer drie Oecumenische avonden 
gehouden. Dit keer over de spiritualiteit 
van Franciscus van Assisi voor mensen van 
onze tijd. Een tiental deelnemers waren 
hierbij aanwezig, waaronder ook een aantal 
nieuwelingen. We lieten ons inspireren door 
m.n. twee boekwerkjes van Hein Stufkens 
(het zevenvoudige pad van Franciscus van 
Assisi en De herberg van het hart samen met 
de auteur Marcel Derkse).  

Aan de orde kwamen de volgende drie thema’s: 
over god en Liefde, over  Samenleven en 
Sterven en over Vreugde en Vrede. 
In de H. Martinuskerk te Kloosterzande 
begonnen we de avonden met een kort 
meditatief moment (lied of gebed). Daarna 
volgde een inleiding op het thema van de 
avond met een interactief moment waarop 
soms aan de hand van een begrip op het bord 
kon worden gereageerd. De eerste avond was 
dat het begrip Openbaring. Zo kregen op 
avond 1 drie kernen over hoe God (’s liefde) 
zich openbaart de aandacht: door a) de bijbel 
en sacramenten, b) de schepping en c) te 
luisteren naar de eigen geestelijke ervaringen. 
Tijdens de eerste twee avonden maakten we 
ook kennis met een compositie gebaseerd 
op verschillende teksten van Franciscus van 
Assisi, heel bijzonder verklankt in de Cantate 
Mirror of Perfection van Richard Blackford 
(zo hoorden we verschillende delen uit het 
Loflied van de schepselen-het zogenaamde 
Zonnelied).

Op avond 2 hadden we als gast Florence 
Imand, de journaliste, in ons midden (BN 
DeStem), die op 2 december een aardige 

impressie schreef over onze avond over het 
thema samenleven en sterven. 
De begrippen ‘dienen’ en ‘nederigheid’ 
vormden het uitgangspunt voor ons gesprek. 
Vele woorden werden als associatie op de 
wand geschreven. Deze avond sloten wij 
af met een prachtige compositie van John 
Rutter (Lord, make me an instrument of 
Thy peace) naar het gebed om vrede van 
Franciscus.  

Op avond 3 stonden 
de thema’s vreugde 
en vrede centraal en 
begonnen we met een 
meditatief moment 
door te luisteren naar 
een compositie op 
tekst van Hildegard 
von Bingen. De stille 
medi ta t ieoefening 
werd ingezet aan de 

hand van de vraag: hoe gaan we verder op 
ons pad naar vredelievendheid? Het gaat 
daarbij om een houding van luisteren om te 
begrijpen. We vroegen ons in stilte af: waar 
ben ik dankbaar voor (inademmoment) en 
wie wens ik alle goeds toe? 

(uitademmoment). Een leermoment was 
ook dat Franciscus laat zien dat er maar één 
weg is, de universele weg van de mystiek. 
We komen tot dit besef: dat we leden 
zijn van één lichaam en dat we datgene 
wat we een ander aandoen in feite onszelf 
aandoen. Franciscus’ leven laat zien dat wie 
de weg van overgave opgaat, eenheidsbewust 
en fundamenteel “ontwapend” in het 
leven komt te staan. Deze laatste avond 

werden we ook ‘getrakteerd’ op moderne 
muziekkeuzes met betekenisvolle teksten uit 
de monotheïstische traditie. In deze tijd van 
overvloedig wapengeweld een houding om 
over na te denken. Vanuit deze innerlijke 
houding kon Franciscus vriend en vijand 
vrede toewensen. 

Het oecumenisch overlegorgaan onderzoekt 
op dit moment de mogelijkheid om als 
afsluiting van deze serie avonden een 
bezoek te brengen aan een van de abdijen, 
aangesloten bij de Franciscaanse beweging 
met eventueel een Franciscaanse voettocht. 
Via de kerkelijke berichtgeving zal dit t.z.t. 
worden gepubliceerd. 

Taizé avondgebeden: Op do. 26 maart 
zal het avondgebed in het teken staan van 
de voorbereiding op Pasen. Op do. 4 juni 
in het teken van Pinksteren. Locatie: H. 
Catharinakerk te Hengstdijk, aanvang 19.30 
uur. Zie ook info op de beide kerkelijke 
websites van www.pgoosthoek.nl en www.
rk-kerk-ozvl.nl 
De activiteiten gaan uit van het oec. 
overlegorgaan, waarin participeren de RK. 
parochie en de Prot. gemeente Oosthoek.

P. Overduin

BERIcHT uIT HET oEcuMEnIScH  
oVERlEGoRGaan Van onZE KERKEn

Hoera!
Josephine wordt 75 jaar!

Van harte gefeliciteerd
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Gewasbeschermingsmiddelen 
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Wie je ook bent... 
jij hebt talent!
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                  bel ons                  tel. 073-5492511   
           of mail naar            info@boca.nl
      Bestel op tijd!                graag vóór 23 maart 2015
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Stel dat Jezus terug zou keren in de tempel. 
Hij werd er immers wel vaker gesignaleerd, 
een eerste keer al op zijn twaalfde, discuterend 
met de schriftgeleerden. En later wanneer 
hij de handelaren verdrijft. Deze laatate 
episode staat in de vier evangeliën, en zo’n 
viervoudige vermelding komt maar zelden 
voor.
Immers, van de vier evangeliën lijken er drie 
op elkaar, die van Matteüs, Marcus en Lucas. 
Die noemt men dan ook de synoptische 
evangeliën (Marcus schreef het oudste; 
Lucas en Matteüs hebben zijn tekst gekend 
en gebruikt). Johannes staat wat meer op 
zichzelf. Toch zijn er passages die in alle vier 
staan, vooral in het passieverhaal (intocht in 
Jeruzalem, verraad van Judas, verloochening 
van Petrus, Hof van Olijven, Annas en 
Kajafas, Pilatus, kruisdood, begrafenis, het 
lege graf, verschijning aan Maria Magdalena 
en aan apostelen). Buiten het passieverhaal 
zijn er maar twee verhalen die in de vier 
evangeliën staan: de vermenigvuldiging der 
broden en de zogeheten tempelreiniging, 
waarbij Jezus de handelaren uit de tempel 
verdrijft. Van dit laatste verhaal volgen hier, 
ter vergelijking, de vier evangelische teksten 
volgens de Willibrordvertaling, die de bijbel 
uit de grondtekst vertaalt. Men ziet hoe de 

drie synoptische versies dicht bij elkaar staan 
en hoe Johannes wel dezelfde gebeurtenis 
vertelt, maar er tekstueel wat van afwijkt. 
Het zou interessant zijn andere Nederlandse 
bijbelvertalingen (Statenvertaling, Nieuwe 
Bijbelvertaling – er zijn zelfs verschillende 
Willibrordvertalingen…) ernaast te leggen, 
hetgeen nog meer varianten zou opleveren. 
Maar specialistische studie is hier wellicht 
niet op zijn plaats.
Matteüs 21, 12-13
Jezus ging de tempel binnen, joeg alle 
mensen weg, die daar kochten en verkochten 
en gooide de tafels van de geldwisselaars en 
de stoelen van de duivenverkopers om. Hij 
zei hun: ‘Er staat geschreven: Mijn huis zal 
een huis van gebed heten, maar u maakt er 
een rovershol van.’ 
Marcus 11, 15-17
Ze kwamen in Jeruzalem aan. Hij ging de 
tempel binnen en begon de mensen die daar 
kochten en verkochten weg te jagen; de tafels 
van de geldwisselaars en de stoelen van de 
duivenverkopers gooide Hij om, en Hij liet 
niet toe dat iemand iets vervoerde over het 
tempelplein. Hij leerde hun: ‘Er staat toch 
geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed 
heten voor alle volken. Maar u hebt er een 
rovershol van gemaakt.’

Lucas 19, 45-46
Hij ging de tempel binnen en begon de 
kooplui te verjagen. Hij zei tegen hen: ‘Er 
staat geschreven: Mijn huis zal een huis van 
gebed zijn, maar u hebt er een rovershol van 
gemaakt.’
Er staat geschreven…” verwijst naar Jesaja 
56, 7; het “rovershol” naar Jeremia 7, 11.
Johannes 2, 13-16
Jezus begaf zich naar Jeruzalem en zag daar 
hoe men in de tempel runderen, schapen 
en duiven stond te verkopen en geld zat te 
wisselden. Hij knoopte touwen aaneen tot 
een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit, 
schapen en runderen erbij. De tafels van de 
wisselaars gooide Hij met geld en al omver. 
En tegen de duivenverkopers zei Hij: ‘Weg 
ermee! Maak van het huis van mijn Vader 
geen markt!’

Daarbij bedenke men ook nog dat de 
evangeliën in het Grieks tot ons gekomen 
zijn, terwijl Jezus Aramees sprak. De weg 
terug naar zijn woorden en zijn mond is dus 
niet meer te volgen. Maar de inhoud, de 
teneur en de actualiteit spreken voor zich.

P. Verhuyck

jEZuS TERuG In DE TEMPEl

Hokjes openen
‘Het valt me op dat ik een negatief gevoel 
bij de islam heb en niet bij het hindoe-
isme, boeddhisme, jodendom en andere 
levensovertuigingen’, zegt iemand tijdens 
een avond over de Islam. ‘Dat ligt niet altijd 
aan de doorsnee moslim, want ik ken genoeg 
moslims die net zo zijn als ik, maar dan met 
een ander geloof. Het ligt meer aan de aard 
van Islam zoals ik die  beleef. Door alles wat 
ik lees en op tv zie heb ik het gevoel dat veel 
moslims wel respect eisen van ons voor hun 
geloof en hun levenswijze, maar  vervolgens 
geen respect hebben voor de westerse levens-
wijze en andere geloven. Daarmee lijkt het of 
de islam het enige ware geloof is. Het voelt 
daarmee een beetje alsof de Islam druk op 
mensen met een ander geloof of levenswijze 
voorstaat. En dat geeft een vervelend gevoel.’ 
Omdat veel mensen proberen hun wereld te 
ordenen in hokjes, is onbegrip voor de islam 
dan snel een feit. Het vertroebelt al gauw 
je verhouding met individuele moslims. 
Daarover gaat een wijsheidsverhaal. 

‘Een leraar maakte met 7 leerlingen een 
ochtendwandeling terwijl de dauw nog over 
het land lag. De zon brak door en de 

dauwdruppels schitterden dat het een lieve 
lust was. Bij een grote dauwdruppel stonden 
ze stil. De leraar zette de leerlingen rondom 
de druppel, zodat de zon erop bleef schijnen 
en vroeg: ‘Welke kleur heeft de druppel?’ 
Rood, zei de eerste, oranje, de tweede, geel, 
de derde, groen, de vierde, blauw, de vijfde 
paars, de zesde. En de zevende zei violet. 
Omdat ze er allemaal zeker van waren dat ze 
het goed zagen, kregen ze bijna ruzie. 
Toen liet de leraar hen enkele keren van 
plaats wisselen. Heel langzaam drong het 
tot de leerlingen door dat zij, ondanks de 
verschillen van hun waarnemingen, toch 
allemaal de waarheid hadden gesproken. 
De leraar sprak: ‘Hoe je de waarheid ziet, 
hangt af van de plaats die je in het leven 
inneemt, net zoals jullie een deel van het 
licht hebben gezien en dat voor de volle 
waarheid aanzagen. Laat anderen in volle 
vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun 
eigen plaats innemen en hun eigen deel 
van het licht waarnemen. Jullie hebben alle 
waarheden nodig, want samen vormen zij 
de volle waarheid van licht. Wees daarom 
niet alleen tolerant, want dat is het dulden 
van een andere mening, maar wees zelfs 
blij dat er andere meningen zijn. Je hebt 

anderen nodig om meer van de waarheid te 
ontdekken.

Mensen die geloven dat alleen hun geloof waar 
is, zijn net als die leerlingen voordat ze van 
plaats wisselden. Dat wisselen en tot inzicht 
komen heeft veel tijd nodig. In de jaren tot 
1950 was het uitgesloten dat een katholiek 
meisje met een gereformeerde jongen 
trouwde. Zelfs hervormd en gereformeerd 
lagen mijlen uit elkaar. Gelukkig zijn we 
daar wat wijzer in geworden waardoor in 
dit geval de gelovigen hun hokjes hebben 
geopend en dichter bij elkaar zijn gekomen. 
Hopelijk herkennen steeds meer mensen de 
geloofskleur van de ander als een verrijking 
bij het nadenken over het eigen geloof. We 
hoeven dan niet bang te zijn voor verlies 
van de eigen geloofsidentiteit, maar kunnen 
juist daardoor de versteviging ervan ervaren 
door het samen leven met andere gelovigen. 
Hierdoor kunnen moslims en christenen 
letterlijk en figuurlijk meer van elkaar gaan 
houden. 

RH

MoSlIMS En cHRISTEnEn
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Voor de jeugd

HonDERD 
KlEInE HaaSjES

Er huppen honderd kleine haasjes
met een mandje in het rond
en ze leggen waar ze komen
steeds een eitje op de grond.
Bij de vijver, bij het schuurtje
op het gras en bij de heg,
maar als ze mensen aan zien komen
rennen alle haasjes weg.
Honderd kleine lieve haasjes
met een mandje op hun rug
en zijn de mensen weer verdwenen
komen alle haasjes terug.

Marianne Busses

 EEn nIEuW BEGIn
Wanneer de lucht donker is en grijs met niet  het minste spoortje blauw
lijkt het alsof elk lichtje aan de hemel is gedoofd en het voelt zo grauw.
Ik blijf turen alsof ik de zon daarmee tevoorschijn zou kunnen toveren    
en ik val bijna in slaap als plots een stipje licht een plekje weet te veroveren

Verbaasd kijk ik op en zie het stipje luchtig voor me dansen en springen.
Het gaat plagerig heen en weer en lijkt zich door het grijs heen te willen wringen.
Het fladdert alle kanten op en doet brutale gekke dingen en allerlei toeren  
voor ik het weet zijn er ook andere lichtjes die me vrolijk en luchtig meevoeren

Ik mag meedansen en zingen en na een tijdje zijn alle lichtjes een grote zonnige bol,
ze draaien me in het rond en door alle lichtjes heen ga ik als een megasnelle draaitol
Dit mag nog minuten, uren en dagen duren, want mijn lijf zit weer vol met blije 
zin, proestend en giebelig zwaai ik de lichtjes uit ze gaan weer verder op zoek naar 
een nieuw begin.

Charlotte

Het verhaal gaat over Jezus. Hij hield van 
mensen. Dat liet hij heel goed merken. 
Op een ezeltje reed hij door de stad. Velen 
volgden hem en lachten hem toe. Hij moet 
onze koning worden, onze nieuwe leider. 

Niet iedereen was blij met die gedachte. Ze 
namen hem gevangen. Jezus wist heel goed 
dat hij zou gaan sterven.

Jezus liet ook aan zijn vrienden zien dat hij 
heel veel van hen hield. Daarom sprak hij 
veel met hen en was goed voor hen. Hij gaf 
hen brood en wijn en zei: Hiermee geef ik 
mijn leven voor jullie.

Jezus ging  naar een tuin om te bidden. Daar 
werd hij gevangen genomen. Zijn vijanden 

vonden dat Jezus de wet had overtreden 
omdat hij zich koning had genoemd. 
Soldaten sloegen hem en lieten hem zijn 
eigen kruis dragen. Dat was heel zwaar en hij 
viel steeds op de grond. Zijn moeder en zijn 
vrienden mochten hem niet helpen. 

Met Pasen vieren we dat Jezus leeft. Dat is 
een heel bijzondere gedachte. Waar mensen 
van elkaar houden en doen zoals Jezus heeft 
gedaan, daar leeft 
Jezus verder.

Dat is Pasen.

PaSEn
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cluSTER ZuID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Plan m.b.t. de herbestemming van de R.K. 
kerk  H. johannes de Doper te St. jansteen.

Kerk(t)rots is inhoudelijk een herbestem-
mingsplan! M.a.w. we willen onze kerk 
en ons kerkgebouw behouden door er een 
andere invulling aan te geven; dit tegenover 
het advies van het parochiebestuur: sluiten 
per 31 december van dit jaar 2015.

Die andere invulling ziet u 
op de plattegrond. Er wordt 
niets afgebroken. 
Op die plattegrond is het 
gebouw verdeeld in 4 delen:  
1 – 2 – 3 – 4.    

De spirituele ruimte: (1)
Volgens ons gesprek met vicaris Paul Verbeek, 
de rechterhand van de bisschop,  kunnen 
hierin altijd verschillende soorten vieringen 
plaats vinden. Naast woord- en communie-
diensten is er ruimte voor gebed, tiener- en 
kleutervieringen, religieuze tentoonstellin-
gen, kleinschalige muziekuitvoeringen maar 
ook besloten bijeenkomsten voor een huwe-
lijk, familiejubileum meditatie, catechese, 
verdieping, bezinning enz. 
Mits een priester aanwezig kunnen er ook 
eucharistievieringen gehouden worden.

De overdekte passage: (2) 
Geeft toegang tot zowel de spirituele - als de 
profane ruimte. Deze tussenruimte sluit aan 
op het pad naar het kerkhof alsook op het 
pad naar het Baronieplein (parkeerplaats). 
We noemen dit het Nieuwe Kerkpad.
In de passage is ruimte voor b.v. een overdekt 
terras, ontmoetingen, marktje en vele andere 
activiteiten die mede afhankelijk zijn van de 
invulling van de profane ruimte. 

De profane ruimte: (3)

Over die toekomstige mogelijke invulling 
hebben we met verschillende instanties ori-
enterende, goede gesprekken gehad. 
- Met de gemeente.
- Met Stichting Tragel, die mogelijkheden 

zag voor dagbesteding, theehuis, terras-
functie of verkooppunt.

- Met Stichting Curamus, of misschien wel 
een vorm van samenwerking tussen deze 
beide instanties.

- Ook met andere gegadigden zijn er con-
tacten gelegd.

Het waren informele gesprekken die in elk 
geval positief ontvangen werden.

Voorportaal en Toren: (4) 
De toren is eigendom van de gemeente.

Centrale ontmoetingsplaats: Na een verleden 
van ruim 800 jaar zelfstandige parochie 
Sint Jansteen, willen we het behoud van 
een spirituele ruimte in één der grootste 
parochiekernen binnen de nu overkoepelende 
parochie H. Maria Sterre der Zee. Dit 
gebouw in het hart van het dorp zien we 
als een plaats die voor iedereen bereikbaar, 
toegankelijk en laagdrempelig is. Kortom,  
een gebouw waar we samen liturgie kunnen 
vieren, waar plaats is voor sociale aspecten, 
zorg en ontmoeting, waar ook de bewoners 
van de tehuizen hun vertrouwde plaats in de 
buurt behouden.

financieel
Niet onbelangrijk is natuurlijk het financieel 
aspect.
1. De spirituele ruimte.
Komt voor rekening van de parochiekern-
commissie St. Jansteen. Die commissie heeft 
daarvoor €269.000 ‘geoormerkte gelden’. 
De kosten voor de renovatie van deze ruimte 
is geraamd op €177.000,- incl. btw. en 10% 
onvoorzien.

2 en 3. De passage en de profane ruimte, 
De passage en het middenschip moeten 
bekostigd worden met een meerjarenplan. 
Door subsidiegelden, activiteiten vanuit de 
gemeenschap, inzet van vrijwilligers en door 
verhuur van de ruimten.

4. Het portaal en de toren, inbreng van de 
gemeente.
Volgens het rapport van Monumentenwacht 
is het gebouw in redelijke staat, het onder-
houd werd matig bevonden. 
Onze totale kostenraming komt op 
€634.594,- incl. btw  en 10% onvoorzien.
Dit is eveneens inclusief verwarming, schil-
derwerk, elektrisch, renovatie ramen, nood-
zakelijke renovatie aan de buitenkant.

Voor het slagen van dit plan zijn 3 pijlers 
noodzakelijk: medewerking van de paro-
chiekerncommissie St. Jansteen en het paro-
chiebestuur van de parochie H. Maria Sterre 
der Zee, de gemeente Hulst en niet in de 
laatste plaats de steun van de gemeenschap, 
de bevolking. 

Parochiekerncommissie: vraagt ‘keiharde 
garanties’ 
Gemeente: wethouders J.P. Hageman en A. 
Totté, hebben het plan zeer positief bena-
derd en zeggen alle medewerking toe. Zij 
spreken over een ‘Pilotfunctie’.
Gemeenschap: het woord en de daad zijn 
aan U, aan ons !!!

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn willen wij 
u graag daarover nader informeren.

Idee en uitwerking: Martin en Emmy 
Polspoel. 
januari 2015.

Op 9 januari had de Parochie-
kerncommissie Koewacht de vrijwil-
ligers van de kerk uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst. Zoals de voor-
zitter van de PKC in zijn toespraak 
opmerkte is deze groep vrijwilligers heel 
belangrijk, zeker in het afgelopen jaar 
waarin een extra inzet werd gevraagd 
om te proberen de kerk in Koewacht te 
behouden voor de erediensten.

Onder het genot van een kop koffie 
kon zoals ieder jaar worden gekeken 
naar de foto’s die zijn gemaakt bij 
allerlei gelegenheden die zich hebben 
voorgedaan. Extra dit jaar was de film 

die is opgenomen bij de inwijding 
van de gerestaureerde kruisweg en de 
presentatie van het boek ‘Een kruisweg 
met een ziel’.
De gezellige avond werd verder gevuld 
met de traditionele zaken: de huldiging 
van de vrijwilligers die zich inmiddels 
10 jaar hebben ingezet voor de kerk. 
Zij kregen een mooie kaars als dank. 
Onder de aanwezigen werd de paas-
kaars verloot.

De PKC dankt de vrijwilligers hartelijk 
en doet ook nu weer een oproep om 
zich te blijven inzetten voor de kerk. 
(PKC)

KERK(T)RoTS

nIEuWjaaRSBIjEEnKoMST VRIjWIllIGERS KERK KoEWacHT
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Vrijdag 20 maart 
was het de grote dag 
voor Inge Knoops 
en Thorwald Vonk. 
Zij treden dan in het 
huwelijk. Pastoor 
W. Wiertz zal hun 
kerkelijk huwelijk 
inzegenen in de kerk 
van St. Jansteen. 
Vooruitlopend op die 
bijzondere dag was er een gesprek voor de 
Kerkkoerier gepland met Inge en Thorwald. 
Thorwald moest echter op de afgesproken 
datum onverwacht werken en was niet bij 
het gesprek aanwezig. Inge had best veel te 
vertellen.

De tijd gaat snel; dertien jaar geleden 
deed Inge haar vormsel. Ondergetekende 
was in die tijd actief betrokken bij de 
vormselvoorbereiding. Enkele intensieve 
groepsgesprekken over het vormsel, de 
andere sacramenten en de levensmomenten, 
zoals geboorte en dood, vonden toen plaats 
op de boerderij van de familie Knoops in 
Absdale; moeder Knoops hielp met die 
gesprekken. Over een paar dagen trouwt 
Inge; dan is ondergetekende er weer bij, nu 
als koster bij het kerkelijk huwelijk. 

Inge trouwt met Thorwald Vonk. Thorwald 
is 26. Hij is vrachtwagenchauffeur en rijdt 
door heel de Benelux en af en toe in 
Noord-Frankrijk en Duitsland. Opgegroeid 
in het landelijke Zaamslagveer maakte hij 
van jongs af aan kennis met alle soorten 
landbouwvoertuigen en al vrij jong kon hij 
overal mee rijden.  De liefde is gebleven. 
Nu vervoert hij landbouwproducten 
en is hij liefhebber van miniatuur 
landbouwvoertuigen. 

Inge was vier toen zij van het Brabantse 
Mierlo met vader en moeder verhuisde naar 
de nieuwe boerderij in Absdale. Zij heeft in de 

kerk van St. Jansteen 
haar eerste communie 
gedaan en is daar ook 
vijf jaar misdienaar 
geweest. Inge is nu 
24. Ze is allround 
operatieassistent in 
het ziekenhuis van 
Terneuzen. Dat is een 
sterk wisselende baan, 
want ze assisteert bij 

elke specialist.  Het werk is haar hobby. 
Daarnaast vindt zij het leuk om met vrienden 
op stap te gaan, of om in de aspergetijd in 
de aspergewinkel te helpen. Ook al is het 
een kort nachtje; iedere zaterdagmorgen is 
Inge om half zes al paraat in de stallen op 
Absdale om de koeien te melken. Tussen die 
dieren komt ze volledig tot rust en kan ze 
alle drukte van de voorbije week van zich af 
schudden. 

Tien jaar geleden troffen Thorwald en Inge 
elkaar op de kerstmarkt in Hulst en veertien 
dagen later op oud en nieuw besloten ze 
samen dat ze verkering hadden. In het 
begin bestonden de contacten vooral uit 
veelvuldig computeren en msn-en. Ze zijn 
bij elkaar gebleven en groeiden naar elkaar. 
Inge wilde de hele studie afgerond hebben 
voor Thorwald haar ten huwelijk mocht 
vragen. Vorig jaar was het zover. Over een 
jaar zouden ze trouwen. Familie en vrienden 
hadden het verwacht en steunden hen in 
hun beslissing. Toevallig kwam er in die 
tijd een droomhuis beschikbaar, waar ze 
onmiddellijk in konden en gingen wonen. 
Verrassend was de ontdekking dat beiden 
over dezelfde smaak beschikken als het gaat 
om het huis in te richten. Nu hadden zij een 
gezamenlijk doel: een echt thuis bouwen. 

Maar het leven is pas volledig als ze getrouwd 
zijn; samen leven en wonen als man en 
vrouw. Trouwen is ook van belang als er ooit 
kinderen komen. Kinderen horen getrouwde 

ouders te hebben, die er samen voor gaan. 
Of er ooit kinderen zullen komen dat zal 
de tijd wel leren. In een huwelijk moet je 
beiden net iets meer geven dan nemen. 
Samen heb je dan zoveel mooie dingen om 
van te genieten. 

Voor Inge geeft de kerkelijke inzegening  aan 
het huwelijk inhoud; het voegt er een extra 
dimensie aan toe. Dan pas is het volledig. 
Thorwald is gedoopt als hervormde, maar 
heeft geen band meer met die kerk. Hij 
stemt wel van harte in met de wens van 
Inge om het huwelijk kerkelijk in te laten 
zegenen. Inge zegt: Ik ben geen wekelijkse 
kerkganger; ik ben wel gelovig, maar kan 
niet uitleggen hoe dat zit. Met de zegen 
over het huwelijk komt het allemaal goed, 
ook al zal er af en toe eens iets passeren.  
Grote rijkdom van het kerkelijk huwelijk 
is, dat naast de priester ook de familie en 
aanwezigen kunnen bidden om het leven 
en dit huwelijk te heiligen. Inge weet zich 
ook gesteund door opa en oma. Ze zijn al 
lang dood, maar weten wel wat er met ons 
gebeurt. Wetenschappelijk is dat niet te 
bewijzen, maar Inge gelooft dat er na de 
dood echt iets is. 

Thorwald en Inge trouwen om elf uur in 
het stadhuis en om twaalf uur in de kerk. 
Waarom zo vroeg? Dan hebben we lekker 
de hele dag om leuke dingen te doen. Alle 
uren van de dag zijn je gegeven en die moet 
je benutten. Na het huwelijk neemt het paar 
een paar dagen vrij om gewoon even na te 
genieten. “Ik ben gelukkig, hij is gelukkig, 
wij zijn gelukkig. Trouwen maakt het af.”

Inge, bedankt voor je openhartig gesprek.
Thorwald en Inge, proficiat met jullie 
huwelijk. Wees een bron van liefde en 
vreugde voor elkaar en wees heel je leven 
gezegend.

Omer Calle

De werkgroep Kerkbelang Koewacht 
probeert nieuw leven te blazen in de 
geloofsbeleving van onze gemeenschap. Als 
onderdeel daarvan zijn we gestart met het 
organiseren van eucharistievieringen voor 
de Poolse mensen in onze streek. De Poolse 
pastoor Stawomir Klim SChr gaat nu eens 
per maand, op de zaterdag vóór de eerste 
zondag van elke maand, om 19.00 uur voor. 
De diensten zijn geheel in de Poolse taal. Op 
6 december 2014 werd voor 120 mensen, 
onder uitgebreide mediabelangstelling, de 
eerste viering gehouden. Omroep Zeeland 
was aanwezig om tv-opnamen te maken. Ook 
Omroep Zeeland-radio en de schrijvende 
pers heeft hier veel aandacht aan besteed.

Sinds een jaar of vijf maakt een Poolse 
parochie onderdeel uit van het Bisdom Breda. 
Zij hebben geen eigen kerk, maar zijn te gast 
in andere kerken in het bisdom. Pastoor 
Klim is daarvan de Pastoor en verzorgt 
wekelijkse diensten in Breda en Tilburg. 
Verder nog maandelijkse diensten in een 
aantal andere kerken, waar nu Koewacht aan 
is toegevoegd om ook de Poolse mensen, die 
wonen of werken in Zeeuws-Vlaanderen en 
de grensstreek van België in de gelegenheid 
te stellen hun geloof te belijden.
Hiermee hopen we de Poolse mensen meer 
bij ons kerkgebeuren te betrekken. De 
sfeer is altijd goed en de diensten worden 
steeds goed bezocht. Na afloop is er ook 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een 
kopje koffie.
Omdat de aprilviering op paasavond zou 
zijn, wordt de dienst van 4 april verschoven 
naar 11 april, waarbij iedereen van harte is 
uitgenodigd.

(GvdS voor PKC en Kerkbelang Koewacht)

PoolSE EucHaRISTIEVIERInGEn

InGE KnooPS En THoRWalD VonK
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Op 13 januari werden de Heikantenaren 
geïnformeerd over de situatie van de 
Heikantse kerk. De organisatie van deze 
avond in ‘t Heike was in handen van de 
PKC in samenwerking met de stichting die 
zich in Heikant het lot van de kerk aantrekt. 
De opkomst stelde niet teleur: meer dan 
50 mensen hadden kou en duisternis 
getrotseerd om de avond bij te kunnen 
wonen.  Door de parochiekerncommissie 
werd uitvoerig toegelicht hoe de werkwijze 
van de gebouwencommissie was geweest, hoe 
het advies luidde en wat het parochiebestuur 
besloten had om aan het Bisdom voor te 
leggen. Kort samengevat betekent het dat 
er voor de Heikantse kerk een proefperiode 
komt van twee jaar, als “kapel”.  Tenslotte 
werden de voorwaarden geformuleerd 
waaraan Heikant moet voldoen om ook in 
de toekomst zijn kerk te behouden. Heel 
beknopt komt het er op neer dat zowel 
op spiritueel vlak als op het gebied van de 
financiën de afnemende trend op korte 
termijn moet worden omgebogen op een 
manier dat we de toekomst met vertrouwen 
tegemoet kunnen zien.  En daarvan 
moeten we ook het parochiebestuur en het 
pastoresteam overtuigen. Hierna kreeg ook 
de stichting nog de gelegenheid om zijn visie 
te geven. 

Daarna mocht de zaal aan het woord komen. 
De reacties van de aanwezigen (waaronder 

vertegenwoordigers van Heikantse vereni-
gingen, de school en de dorpsraad) waren 
boven verwachting: Naast een groot aantal 
vragen en opmerkingen kwam er zaalbreed 
steun voor behoud van de Heikantse kerk! 
Na de pauze kwam het moeilijkste gedeelte.  
De aanwezigen werden opgedeeld in twee 
groepen. De eerste groep zocht naar manie-
ren om de spiritualiteit te vergroten. Het was 
een opsteker dat de groep er in slaagde om 
over dit lastige onderwerp een tiental  origi-
nele en bruikbare  ideeën te bedenken. De  
tweede groep moest nadenken over acties 
en activiteiten in en rondom de Heikantse 
kerk. Daarbij werd gevraagd na te denken 
over de vraag wat de Heikantse kerk en de 
Heikantse gemeenschap voor elkaar kunnen 
betekenen.  Ook deze groep kwam met een 
tiental bruikbare ideeën! 
Spontaan meldden ook een aantal mensen 
zich aan als vrijwilliger of om bijzondere 
activiteiten te trekken. En 
er liggen al twee concrete 
aanbiedingen voor een 
benefietconcert in de Heikantse 
kerk , namelijk van de Heikantse 
fanfare en de Cantorij uit Hulst!
Kortom, de situatie rondom de 
kerk stimuleert de Heikantse 
gemeenschap om met goede 
ideeën te komen. PKC en de 
werkgroep gaan hier op heel 
korte termijn mee aan de slag. 

Een eerste succesje is al geboekt. Reeds op 25 
januari was er weer een kindernevendienst 
in de Heikantse kerk. Met een opkomst van 
7 kinderen is dit zeker een succesvolle start, 
dus dit gaan we beslist vaker doen. Klussen 
aan de kerk gaan we ook doen. We zijn 
inmiddels bezig met de voorbereidingen om 
twee platte daken en enkele dakgoten van de 
kerk te renoveren. Daarbij gaat de stichting 
letterlijk en financieel een handje toesteken. 
Inmiddels is de Actie Kerkbalans gestart en 
ook daar verwachten we uiteraard een goede 
respons. Kortom, Heikant heeft de uitdaging 
aangenomen en gaat er tegen aan.
De komende twee jaar gaat u nog meer van 
ons horen. 

K.M.

InfoaVonD EEn GRooT SuccES

Om een of andere reden is in Heikant en 
omgeving een hele grote groep mensen 
gegroeid die actief bezig is met beeldende 
kunst. De kerk van Heikant is heel geschikt 
als podium voor deze groep kunstenaars. 
De tentoonstelling tijdens Pinksteren  is al 
jaren een traditie, maar dit jaar is daar nog 
een activiteit bijgekomen, namelijk kunst bij 
kaarslicht.
Op 21 november, in de donkere tijd van het  
jaar, was de kerk het podium voor een groot 
aantal artiesten. Niet alleen werd getoond 

hoe beeldende kunst gemaakt werd, maar 
er was ook podiumkunst: muziek, dans en 
voordrachten. Door de minimale verlichting 
was de sfeer bij dit gebeuren heel speciaal. 
Alle betrokkenen hebben dan ook veel zin 
om dit volgend jaar weer te herhalen.

Kerstviering in Heikant
Van de Kerstviering werd ook nu weer 
iets bijzonders gemaakt. Naast het bekende 
kerstverhaal, dat door kinderen van de 
Heikantse basisschool werd verteld en 

gezongen, werd er gemusiceerd door de 
Heikantse fanfare en ook door kinderen zelf. 
Hierdoor en door het gebruik van gekleurd 
licht tegen het gewelf was ook dit weer een 
heel bijzondere dienst. Geen wonder dat de 
kerk weer praktisch vol zat. Doordat de kerk, 
de school, de fanfare en een stel enthousiaste 
helpers de handen in elkaar sloegen werd 
dit mogelijk  gemaakt. Hopelijk kan deze  
vruchtbare samenwerking  ook in de 
toekomst worden voortgezet.
K.M

KunST BIj KaaRSlIcHT In DE HEIKanTSE  KERK
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‘Kerkbelang Koewacht’ bestaat inmiddels 
uit een brede groep van vrijwilligers die 
zich inzetten voor het behoud van de 
kerk in Koewacht. Vanuit deze groep zijn 
verschillende werkgroepen opgestart met als 
doel initiatieven te ontwikkelen tot versterking 
van het financiële draagvlak, de lokale 
geloofsbeleving, alsook de verbondenheid 
en vitaliteit van de  parochiegemeenschap. 
De werkgroep communicatieplanning regelt 
de informatievoorziening aan alle inwoners 
en ook aan de media. De activiteiten van 
de werkgroepen kunnen op Facebook 
gevolgd worden.  https://nl-nl.facebook.
com/kbkoewacht. Ook Omroep Zeeland 
heeft reeds enkele malen verslag gedaan van 
de visie en activiteiten van de werkgroep 
‘Kerkbelang Koewacht’.   

Inmiddels werden de inwoners en 
belanghebbenden via een rondschrijven in 
kennis gesteld dat het Parochiebestuur H. 
Maria Sterre der Zee een beleidsadvies aan 
de bisschop heeft uitgebracht. Aanbevolen 
wordt om de komende twee jaar te benutten 
om tot de bewijsvoering te komen dat 
de parochie Koewacht ook op langere 
termijn zelfstandig kan voortbestaan. 
De fundamenten hiertoe betreffen: een 
afdoende aantal wekelijkse deelnemers 
aan de vieringen, de vele vrijwilligers, het 
voltallige zangkoor en ook de sterke lokale 
liturgiegroep. De criteria tot handhaving van 
de kerk te Koewacht zijn aanwezig. Het doel 
blijft aldus haalbaar, indien ook de financiële 
basis kan worden versterkt. Daarom zullen 
alle inwoners van Koewacht, als aanvulling 

op de actie Kerkbalans, nogmaals een oproep 
ontvangen om hun financiële steun toe te 
zeggen.  

Ook de niet praktiserende inwoners worden 
aangesproken om mee borg te staan voor 
de instandhouding van het kerkgebouw 
te Koewacht. Waar, in tegenstelling tot 
Koewacht, in menig ander grensdorp de 
Belgische kerk wel nog open zal blijven, zou 
het een verlies voor de gemeenschap van 
Koewacht zijn, als de kerkgebouwen aan 
beide zijden van de grens gesloten zouden 
worden.
Recent werd nog de unieke kruisweg in 
de Nederlandse kerk, met de financiële 
steun van menig inwoner en ook sponsors, 
prachtig gerestaureerd. Er zijn nog enkele 
exemplaren te koop van het boek over deze 
prachtige en ook bijzondere kruisweg. Op 
afspraak kunnen groepen onder begeleiding 
de kruisweg en de kerk bezichtigen. 
Belangstellenden kunnen een bezoek aan de 
kruisweg combineren met het ‘Ommetje de 
Vennenpad’, een wandelroute van ca. 3,9 km 
met daarin het inmiddels vermaarde pontje 
over de Boschkreek..  

Aansluitend op verdere besluitvorming 
van het Bisdom Breda zal de werkgroep 
‘Kerkbelang Koewacht’ komend voorjaar 
alle parochianen en inwoners opnieuw 
uitnodigen voor een informatiesessie in de 
plaatselijke kerk. 
Inmiddels werd via de actie Kerkbalans 2015 
een oproep gedaan tot een persoonlijke 
financiële bijdrage.  

Allen die overwe-
gen om gedu-
rende vijf jaar 
een structu-
rele financi-
ele bijdrage 
toe te zeggen 
kunnen via 
de werkgroep 
Kerkbelang het 
betreffende formulier en hulp 
krijgen voor de aftrek inkomstenbelasting. 
Inmiddels heeft een twintigtal families hun 
meerjarige financiële steun toegezegd. 

Het algehele beleidsplan voorziet dat de 
kerkgemeenschap de komende jaren 
invulling geeft aan een aantal acties gericht 
op het vitaliseren van onze kerkgemeenschap, 
behoud van wekelijkse vieringen alsmede 
instandhouding van de kerk in de kern 
Koewacht.  
Enkele van de bijkomende activiteiten 
die nu reeds een invulling kregen zijn: 
de maandelijkse misviering voor en door 
de Poolse gemeenschap in het grensgebied 
Nederland en België, een Gospeldienst die 
na het eerdere grote succes nu voor de tweede 
maal ingepland is, een sponsorbarbecue op 
het Kerkplein die gepland is voor deze 
zomer. 

‘Samen sterk voor onze kerk’ is het thema 
dat de werkgroep Kerkbelang hanteert om 
alle belanghebbenden op te roepen tot een 
sterke en ook persoonlijk bijdrage. (Ronald 
Herman)

SInT cEcIlIa-VIERInG
Exact op de feestdag van de patrones 
van de muziek en de zangers 
vierde het Sint Cecilia Kerkkoor 
van Koewacht haar jaarlijks feest. 
In een gemoedelijke sfeer werd 
genoten van een lekkere maaltijd, 
terwijl ook nog enkele liederen 
werden gezongen. Na de maaltijd 
werden de jubilarissen in de 
bloemen gezet: Marieken Herman-
van Gremberghe (25 jaar), Peter 
Freijzer (25 jaar), Edith Mattheijs-
Verstraeten (35 jaar), Maria Smet-
Herman (40 jaar), Ria van Daele-de 
Deckere (45 jaar), Adrienne van 
den Berghe-Rombout (45 jaar) en 
dirigent Valere van Walle (niet op 
de foto; 15 jaar). Als afsluiting was 
er nog een verloting. Alle leden en 
dirigent staan weer klaar voor een 
nieuw jaar.

W.V.

‘KERKBElanG KoEWacHT’ MaaKT ZIcH STERK
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adventskrans
Kom je in de advent onze kerk in Koewacht 
binnen, is het eerste wat opvalt, de 
majestueuze grote adventskrans. Prachtig 
omwonden met heel veel dennengroen hangt 
hij, met zijn doorsnee van wel anderhalve 
meter, hoog in de lucht, tussen altaar en 
kerkgangers. Een krans, waarop elke zondag 
een kaars meer gaat branden, zodat tenslotte 
op de 4e zondag van de advent alle vier 
de kaarsen branden en we met veel licht ’s 
middags onze traditionele kerstsamenzang 
vieren, met de week daarna het kerstfeest.
Enkele jaren is de krans ‘weggeweest’, 
niemand durfde het nog aan om op grote 
hoogte de kaarsen aan te steken. Er werd 
gekozen voor een klein exemplaar dat net 
voor het altaar stond. Ook mooi, maar het 
was het toch niet zoals wij op Koewacht 
gewend waren.
Enkele zeer handige vrijwilligers hebben er 
toen iets op gevonden, zodat de krans met 
een druk op de knop naar beneden komt en 
ook weer naar boven gaat.
Gezeten in de kerk, onder de krans, 
overdacht ik afgelopen advent hoe goed en 
fijn het is dat mensen ook hieraan vrijwillig 
hun bijdrage leveren, want van de krans ‘van 
de zolder’ halen tot hem weer opbergen na 6 
januari, alles wordt door vrijwilligers gedaan.
Daarom: ik ben blij en trots op onze 
adventskrans, die volgens mij in niet veel 
kerken meer hangt, maar nog blijer met 
en trotser op onze vele, vele vrijwilligers; 
zonder hen zou onze kerk niet zijn wat ze nu 
is. Daarom mensen: nogmaals BEDANKT. 
(EdC)

Kerstsamenzang
Op zon-
d a g m i d -
dag 21 
december 
o r g a n i -
s e e r d e n 
wij onze 
jaar l i jkse 
k e r s t s a -
m e n z a n g 
met als 
thema: een 
hand vol 
Kerstmis. 
Het werd 
een heel 
warme, saamhorige middag door het zingen 
van ‘oude’ bekende kerstliedjes, (‘Nu daagt 
het in ’t oosten’, ‘Nu zijt wellekome’, ‘Stille 
nacht’ en nog een heleboel meer), door te 
luisteren naar gedichten, naar een eigentijds 
kerstverhaal en naar een muzikaal stukje van 
Jolinda op viool en Sabine met de dwarsfluit.
Er kwamen mensen uit de hele regio op af. 
Sommigen hadden er zelfs voor gekozen 
om te voet te komen, de samenzang mee 
te beleven, hierna een kopje koffie of een 
glaasje glühwein te nuttigen en dan met een 
voldaan gevoel op weg te gaan naar Kerstmis.
Het was zeer zeker de moeite waard. (Gonny)

Kindje wiegen
Omdat het originele kindje wiegen in 
Koewacht niet door ging terwijl het al wel 
overal gepubliceerd was, hebben wij een 
alternatief bedacht. We besloten toch de 
kerkdeuren open te doen en er kwamen 
13 kinderen met hun ouders. We zongen 
een paar liedjes en onder leiding van pastor 
Katrien werd er met medewerking van de 
kinderen een levende kerststal gemaakt.
Iedereen die mee wilde doen, kreeg een 
taak. Het kerstverhaal werd verteld, er 
waren kerstkleurplaten, kerstkransjes en we 
bezochten de kerststal.
Al met al was het erg leuk.

Ook op paaszaterdag 4 april willen we 
zoiets organiseren in de kerk.
Het paasverhaal zal worden verteld, er zijn 
kleurplaten en natuurlijk gaan we ook op 
zoek naar de paaseitjes. Iedereen is van harte 
welkom. (Gonny)

Kerstavond
In een afgeladen volle kerk (meer dan 
300 mensen) werd Kerstmis in Koewacht 
weer traditioneel gevierd in een nachtmis 
met ondersteuning van de plaatselijke 
muziekvereniging ‘Eendracht Maakt Macht’ 
en het Sint Cecilia-koor.
In tegenstelling tot de voorgaande twee jaren 
was het weer deze keer wel goed voor een 
‘afterparty’ buiten de kerk: bij een ‘levende’ 
kerststal met schapen zong het koor nog 
enkele kerstliedjes en konden de kerkgangers 
nog even genieten van een bekertje glühwein. 
PKC Koewacht dankt alle mensen die ook 
dit jaar weer hebben meegewerkt om er een 
sfeervolle kerstviering van te maken. (PKC)

KERSTMIS KoEWacHT

RoZEnKRanSGEBED MaRIaKaPEl ’T ZanD 
KoEWacHT

Door de medewerking van de Parochiekerncommissie, de gemeente Terneuzen en het 
Waterschap Scheldestromen is de toekomst van ons Mariakapelletje op ’t Zand verzekerd. 
Dank aan alle partijen! Het vrijwilligersechtpaar Joos en Alice de Meester-de Schepper blijft 
het onderhoud doen, waarvoor eveneens grote dank! Zoals al vele jaren gebruikelijk en 
inmiddels traditie, zullen we ook in de komende maand mei en met medewerking van het 
Seniorenkoor wekelijks op dinsdag  om 19.00 uur het rozenhoedje bidden aan het kapelletje.
Wij vertrouwen er op dat dit initiatief wordt gewaardeerd en dat velen, dus niet alleen de 
leden van het Seniorenkoor, maar allen die zich bij de parochie betrokken voelen, met ons 
het rozenhoedje zullen komen bidden.

Mede namens het Seniorenkoor, Piet Th. Apers
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cluSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

Vermeldenswaardig is dat in de 
Hengstdijkse kerktoren, die van een 
slagwerk is voorzien, een bronzen 
luidklok hangt, die de grootste is van 
heel Hulsterambacht. Zoals blijkt uit 
een daarop geplaatst randschrift is de 
klok door baljuw, schepenen, griffier 
en kerkmeesters geschonken. Op het 
randschrift staat het volgende:
Baljuw en Schout: R. Cauborgen, B. 
Bevers.  Schepenen: J. Lentinck, 
J. De Vriese,  A. De Valck,  Y. Verdoel,   
M. De Hulter,  E. van Ceulen; 
regeerders van Hulsterambacht. Ze 
voert het wapen van Nederland en dat 
van het Hulsterambacht. Vermeld staat 
het jaartal, waarin de luidklok werd 
gemaakt: 1669. De diameter is 1.05 m. 
en het gewicht 729 kilo. De hoogte van 
de klok is 85 cm. Bij de inval van de 
Fransen in Staats-Vlaanderen in het jaar 
1794, is deze klok, die zij voornemens 
waren te stelen, uit de toren genomen 
en gedurende enige jaren door Pieter 
de Smit, landbouwer en lid van de 
kerkenraad, in een schuur bewaard.

Echter op 15 maart 1943 werd 
geheel onverwachts de klok door de 
Duitsers uit de toren verwijderd en 
vervoerd naar Terneuzen, vandaar naar 

het noorden en uiteindelijk door de 
Inspectie Kunstbescherming opgeslagen 
in een depot in het dorp Spijk onder 
de gemeente Bierum aan de Eems in de 
provincie Groningen. Hier zouden de 
klokken onderzocht worden door een 
Duitse deskundige, waarna beslist zou 
worden welke gespaard zouden blijven 
en welke gesmolten moesten worden. In 
strijd met de afspraak zijn de klokken, 
ook die van Hengstdijk, naar Duitsland 
gebracht vooraleer het onderzoek had 
plaats gehad. Na een protest van de 
inspectie Kunstbescherming zijn de 
klokken teruggebracht naar Nederland 
en beland op de opslagplaats van 
gemeentewerken te Groningen. De klok 
werd in 1947 weer in de toren gehesen.
Op 7 juni 1952 braken een as en 
de draaibalk. Door tijdig ingrijpen 
wist men ongelukken te voorkomen. 
Sinds 27 augustus 1980 zijn klok en 
uurwerk eigendom van het kerkbestuur. 
De toren was reeds in 1891 door de 
gemeente in eigendom overgedragen 
aan het kerkbestuur.

Bron: Het boek ” HENGSTDIJK  Het 
dorp en zijn parochie” “
 
 Jo de Cock

Hospice 
Wat was Annet blij dat ze zich de afgelopen 
jaren in een hospice in de buurt had ingezet.
Een Wellnessdagje met vriendinnen was 
op z’n tijd best leuk, maar de zorg voor 
patiënten in hun laatste levensfase had haar 
na haar pensioen helemaal gegrepen en 
nieuwe zin gegeven. Ze vond het mooi 
hoe mensen met de dood voor ogen toch 
nog alles uit het leven probeerden te halen. 
En hoe (geestelijk) verzorgers en artsen en 
geschoolde vrijwilligers er alles aan deden 
om uitbehandelde patiënten als mens te 
blijven behandelen. 
Het fenomeen hospice is de laatste 15 jaar in 
aantal wereldwijd enorm toegenomen. Annet 
begreep dat goed en bleef het opmerkelijk 
vinden dat de een-op-een-gesprekken die 
ze met bewoners voerde haar energie gaven, 
maar dat het contact met haar vriendinnen 
haar steeds vaker leegzoog. ‘In een hospice 
zit je vaak zwijgend bij elkaar zonder iets 
en daarmee alles te zeggen. Buiten zit men 
vaak druk pratend bij elkaar zonder maar 
iets te zeggen,’ constateerde ze al snel. Het 
zorgcomplex stond aan de rand van een 

park in een naoorlogse wijk en kende grote 
raampartijen, een huiselijke sfeer. Je mocht 
je die laatste weken, maanden van je leven 
omringen met persoonlijke spullen, boeken, 
een kamerplant. 
Wie had ooit kunnen vermoeden dat ook 
Annets boeken daar zouden komen te staan. 
Botkanker maakte dat de rollen omgedraaid 
werden. Haar man was na de diagnose 
meteen gaan googlen en had met haar 
en hun (klein)kinderen het onvermijdelijke 
proberen te aanvaarden. Afscheid nemen van 
elkaar, voor het laatst mee naar de paardrijles 
van haar oudste kleindochter, voor het laatst 
samen cello spelen met de jongste. Annet 
wordt in de Stille Week steeds brozer. Ze 
is intens moe en heeft helse pijn. Maar 
er is meer, haar dochter Kaat voelt het en 
ontlokt haar moeder, als haar vader en haar 
man en dochters even naar het Grand Café 
zijn, tot een gesprek. Annet kucht. Water, 
gebaart ze. Kaat geeft haar een slokje, schikt 
haar kussens in haar rug en luistert. “Ik 
voel me zo schuldig. Als terminaal zieken 
me vertelden wat ze allemaal doormaakten, 
zei ik dat ik hen begreep. Maar ik kon hen 

helemaal niet begrijpen. Je kunt hooguit 
met de ander meevoelen.” “Maar mam, 
je hoeft je niet schuldig te voelen, was er 
juist zo voor mensen. Je vroeg altijd wat 
zij wilden, reed gerust kilometers om als 
iemand nog graag een keer een haring at, 
bemiddelde als er ruzie in een familie was. 
Nu gaat het om jouw wens: hier een schaaltje 
biest, daar had je van de week ineens toch 
zo’n trek in. Iemand van jullie kerk heeft 
het maar wat graag voor je geweld.’ Annet 
kijkt verrast, herpakt zich, eet theelepeltje 
voor theelepeltje het schaaltje leeg. Ze ziet 
zichzelf weer op het aanrecht zitten naast 
haar moeder die biest welde. Biest stond voor 
leven en dat heeft zij gedaan. Dat constante 
roeren - het mocht niet klonteren - en het 
zo stille zwijgen dat je de pollepel bijna kon 
horen, het bracht haar bij God. Annet hoort 
Kaat nog net zeggen: ‘Ooit hoop ik een net 
zo toegewijde hospicevrijwilligster te worden 
als jij’ en is op paasmorgen rustig ingeslapen.

RH

VRIjWIllIGER In EEn HoSPIcE, 
nu ZElf TERMInaal ZIEK

DE luIDKloK Van HEnGSTDIjK
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‘Weer afgewezen,’ zucht Ella als ze het 
antwoord op haar zoveelste sollicitatiebrief 
leest. Daar zit ze dan: weduwe, dochter 
op kamers, met een hypotheek. Ze 
verdwaalt bijna in haar flat, zo zonder vaste 
werkinvulling en bevestiging van klanten 
die blij zijn met het geslaagde project. 
Tegenwoordig ben je op je vijfenveertigste 
al afgeschreven, terwijl we tegelijkertijd 
allemaal juist langer moeten doorwerken. 
En wat nou werkloos, ze is vrijwel constant 
bezig met haar cv, heeft zich laten omscholen 
en wil als het moet salaris inleveren, maar 
blijkt elke keer te oud of overgekwalificeerd. 
Werkgevers nemen niet zomaar een ingenieur 
aan, bang als ze zijn dat je na hun investering 
meteen weer vertrekt. Ella wordt er radeloos 
van, volgt zelfs een streng dieet om maar 
jonger te lijken, de kleren van haar dochter 
te passen, alsof ze dan meer kans maakt. 

Dan valt haar dochter die pas is afgestudeerd 
binnen. ‘Mam, ik heb een baan in het 
onderwijs, kan na de zomervakantie al 
beginnen!’ Ella zegt enkel: ‘Wacht maar, je 

komt er nog wel achter dat je, voordat je 
het weet, alweer afgeschreven wordt.’ Haar 
dochter kijkt haar verbaasd aan en vraagt: 
‘Wat is er, ben je niet blij voor me?’ ‘Ja 
natuurlijk wel, maar…’ Snikkend vervolgt 
ze: ‘Niemand wil me meer hebben, maar als 
ze maar weten dat ik nog veel te bieden heb!’ 
Het komt er venijnig uit, zit haar duidelijk 
hoger dan ze wil toegeven.

Haar dochter neemt haar mee naar de 
bloemenmarkt op de gracht waar Ella tegen 
haar vriendin Annechien opbotst, die erg 
benieuwd is hoe het met Ella gaat en nog 
deze week wil bijpraten. Maar als Ella later 
een afspraakvoorstel naar Annechien mailt, 
hoort ze niks meer. Ze kan en wil het niet 
begrijpen. Zo ga je toch niet met elkaar om.

Ook dit hakt er flink in. En Ella is nu 
helemaal blij dat ze haar zus en zwager 
heeft beloofd om deze zomer vier weken op 
hun huis aan zee te passen. Het kaartje dat 
haar dochter haar voor vertrek snel toestopt 
ontroert haar. ‘Heel veel kracht gewenst 

om de pijn van het je afgeschreven voelen 
bij herhaling te kunnen doorleven, zodat 
je het steeds meer daar kunt laten waar het 
hoort: bij een belachelijk systeem van onze 
maatschappij. En moed om weer dichtbij 
jezelf te kunnen komen. Mam, je kunt het!’

Het is even zoeken, maar al gauw vindt Ella 
een vast dagritme in het huis van haar zus en 
zwager. Ze geeft de poezen eten, de plantjes 
water, maakt lange strandwandelingen en 
zit uren in de serre te pennen. Door met de 
hand te schrijven, kan ze haar gevoelens nog 
beter opdiepen. Ze heeft er eelt van op haar 
wijsvinger gekregen. Vlak voordat ze weer 
naar huis gaat, begint het weer te tintelen in 
haar. Ella vindt weer rust bij God, is daar, 
door het mulle zand, weer naar zichzelf 
toegelopen en heeft het van zich afgeschreven 
dat ze nog lang niet afgeschreven is. De rest 
komt later wel.

RH

afGEScHREVEn

Binnenkort, maandag 11 mei 2015 vindt 
in de dorpen van Oost Zeeuws-Vlaanderen 
weer de inzameling van Sam’s Kledingactie 
plaats. 

Posters vindt u aan de kerk en in winkels. 
Samen met lokale vrijwilligers wordt er 
kleding, schoenen en huishoudtextiel 
ingezameld. De opbrengst van deze kleding 
gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en 
preventieprojecten van Cordaid Mensen 
in Nood. Dit jaar richt de actie zich op 
Bangladesh.

Bangladesh heeft het grootste bewoonde 
deltagebied van de wereld: het Patuakhali 
district. Het land kampt met een regen- en 
cycloonseizoen van juli tot en met oktober. 
Dijken begeven het en hele stukken land 
worden door het water weggespoeld. 
Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 

8.000 mensen. En elke ramp weer verliezen 
mensen hun huizen en bezittingen. Dankzij 
uw kleding donatie aan Sam’s Kledingactie 
kan Cordaid Mensen in Nood samen met 
Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen 
beschermen. Er worden degelijke dijken 
aangelegd en er wordt een preventieproject 
opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich 
voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze 
die op eigen kracht het hoofd bieden. 

Wat zegt ons de naam Sam’s kledingactie. 
Sam’s is afgeleid van de Barmhartige 
Samaritaan, dus iemand die aangeeft dat 
iemand zich zonder eigen belang over een 
ander ontfermt. We kennen het verhaal uit 
de bijbel.
En sam’s verwijst ook naar samsam: eerlijk 
delen,  fifty-fifty, gemeenschappelijk zorg 
dragen zo dat ieder de helft krijgt, enz.

De naam Sam’s 
Kledingactie voor Mensen 
in Nood wordt pas sinds 
2006 gebruikt, sinds de 
verzelfstandiging van de 
stichting. De Kledingactie 
zelf is al in 1967 opgericht 
uit Stichting Mensen in 
Nood. Na een fusie met 
Memisa en Vastenaktie 
bekend onder de naam 
Cordaid Mensen in 
Nood.

J.H.

SaM’S KlEDInGInZaMElInG 
VooR MEnSEn In nooD

PRIETPRaaT 
(van kastelen en prinsessen.)

Het is weer schoonmaaktijd in de kerk. 
Af en toe een goede beurt is noodzakelijk. 
Lotje, pas drie jaar geworden, mag met 
oma mee. Daar aangekomen is het eerste 
wat ze vraagt: Gaan we naar dat kasteel?
Eenmaal binnen loopt ze al gauw met de 
stofdoek in de hand banken te poetsen, 
precies zoals oma doet. Na dat intense 
werk heeft ze nog veel energie over. Ze 
komt bij het beeld van de H Theresia 
achter in de kerk. Al wijzend op het 
beeld vraagt ze: Oma mag ik de prinses 
ook poetsen. 
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cluSTER ooST Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Onze 4 mannen die vorig jaar meeliepen in de Maria Ommegang 
van Bergen op Zoom waren zo enthousiast dat ze er ook dit jaar 
weer naar toe willen gaan. En geloof me de voorbereiding hierop 
is al enkele maanden in volle gang. De draagplank waarop Maria 
stond was te zeer door houtworm aangetast en kon bijgevolg 
niet meer gebruikt worden. Onze mannen gingen op zoek naar 
het nodige materiaal en met de hulp van een ‘deskundige’ staat 
ondertussen de nieuwe al klaar.Ook de blauwe mantel van Maria 
was aan vernieuwing toe. Een nieuw stofje werd gesponsord en 
enkele dames, handig met naald en draad, brachten het in model. 
Als kers op de taart werd het geheel afgewerkt met een kanten sluier. 
En tot slot werd ook het kroontje zorgvuldig opgepoetst.Als dank 
aan al deze ijverige werk(st)ers trakteerde onze PKC hen op een 
kopje koffie/thee met iets lekkers en onze 4 dragers … die kijken 
nu al uit naar de laatste zondag van juni.

Annemie de Loos-Brijs.

clInGE EEn WEEK lanG 
‘PaRocHIE Van DE WEEK’ 

BIj RaDIo MaRIa

Medio 2014 kregen wij via een mail de vraag 
of we aan deze rubriek wilden meewerken. We 
waren onmiddellijk geïnteresseerd maar omdat we 
eigenlijk een parochiekern zijn die behoort tot de 
grote parochie H. Maria Sterre der Zee, werd aan 
het bestuur hiervoor toestemming gevraagd. Die 
kregen we en onze aanmelding werd doorgestuurd.                                                                                                       
Net vóór de jaarwisseling werd ons de datum, 26 
januari t/m 1 februari, bekend gemaakt. Een 
vragenlijst werd ons doorgemaild waarop we 
hen wat meer informatie over onze kern konden 
geven. We kregen de vraag 3 personen te zoeken 
die tijdens die week gebeld konden worden om 
een live interview over hun parochiewerk te geven. 
Pastor Chantal van de Walle, eerstaanspreekbare 
pastor van Clinge, Sjaak Leegstraten, secretaris 
van onze parochiekerncommissie en Bernadette 
Luijcks-Hemelsoet, dirigente van het koor 
‘Laudate Dominum’, gaven zich hiervoor op.                                                                                                  
Ook werd gevraagd of we een ‘jonger iemand’ 
konden vinden die tijdens het programma 
‘Maandagavond LIVE’ iets wilde vertellen over 
zijn/haar geloofsleven en de drive daar voor te gaan. 
Die was niet zo makkelijk te vinden want een live 
interview is toch best wel spannend. Uiteindelijk 
werd Maaike Grofsmid bereid gevonden dit te doen. 
Zij is o.a. lid van het koor ‘Laudate Dominum’.                                                                                                                             
Het was een leuke ervaring om onze ‘eigen’ mensen 
op de radio te horen en ook de nodige aandacht 
op de website (www.radiomaria.nl) te krijgen. We 
zijn dan als kern ook blij dit gedaan te hebben.                                                                                                                                 
Als dank krijgen we nog een oorkonde die 
ongetwijfeld een mooi plekje in onze kerk zal 
krijgen.

Annemie de Loos-Brijs.

Hoewel dit bericht voor het Paasnummer 
van de kerkkoerier is en we de eerste 
tekenen van de naderende lente reeds 
voelen, wil ik toch nog even terugkijken 
naar afgelopen kerst.
Al enkele jaren is de dorpsraad uit Clinge 
trotse bezitter van een reeks prachti-
ge kerstbeelden gemaakt door pastoor 
Omer Gielliet, oud kapelaan van onze 
parochiekern. Deze beelden zijn enorm 
zwaar en daardoor is het erg moeilijk om 
ze jaarlijks in de kerststal aan de kerk te 
plaatsen en ze nadien weer op te bergen. 
Om die reden staan ze al enkele jaren in 
een schuur opgeslagen, bedekt onder een 
dikke laag stof.

 Afgelopen jaar ging de dorpsraad op zoek 
naar een mooie plek waar de beelden per-
manent konden blijven staan. Ook onze 
parochiekerncommissie werd hiervoor 
benaderd en was onmiddellijk geïnteres-
seerd. Nog bezig met de herinrichting 
van het pad naar het kerkhof, was de 
nog open ruimte aan de rechterzijde de 
ideale plek om de beelden een blijvend 
onderkomen te bieden. Na de aankoop 
van een houten stal en het maken van 
een aanlegplan, waren enkele vrijwilligers 

niet meer 
te houden. 
Dagenlang 
h e b b e n 
zij ontzet-
tend hard 
g e w e r k t 
om alles 
nog vóór 
de kerst 
klaar te krijgen. En dat is gelukt want 
op donderdag 18 december vond de 
officiële opening plaats. Pastor Katrien 
Van de Wiele zegende de stal en beelden 
en bedankte de vrijwilligers voor hun 
enorme inzet. Even later kwamen de 
schoolkinderen op bezoek en zorgden 
voor een sfeervolle kerststemming met 
liedjes en gedichten. De avond werd 
afgesloten met een beker warme chocola-
demelk, een glas glühwein en enkele zelf-
gemaakte hapjes. Heel veel dank aan alle 
medewerk(st)ers. Mocht u binnenkort 
een bezoek aan ons kerkhof brengen, 
neem dan zeker de tijd om even naar 
deze prachtige stal met beeldengroep te 
gaan kijken.

Annemie de Loos-Brijs

MaRIaBEElD WoRDT In EEn nIEuW jaSjE GESToKEn

 KERSTGRoEP PaSTooR GIEllIET 
KRIjGT onDERKoMEn

de wereld zal vrede kennen als de macht van de liefde 
de liefde van de macht overwint.

Jimi hendrix

Een betere wereld begint met betere mensen.
Midas Dekker

a
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cluSTER nooRD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

De kopij voor de vorige Kerkkoerier (de 
Kersteditie) was jammer genoeg te laat 
binnen om nog te plaatsen. Helaas, maar 
niet getreurd, want het artikel is te vinden op 
de website van de parochiekern Ter Duinen 
(www.parochiekernterduinen.nl), zeker de 
moeite van een bezoek waard!
In dit artikel staat ook vermeld dat we deze 
keer alle inwoners van onze regio benaderen 
voor een bijdrage voor het behoud van de 
H. Martinus kerk in onze regio. We rekenen 
op uw steun!
Het eerste kwartaal van 2015 staat in het teken 
van vernieuwing. Om te beginnen hebben 
we een werkgroep in het leven geroepen om 
de toekomst van de H. Martinus kerk in de 
regio te concretiseren. Deze werkgroep is 
voor het eerst in november 2014 bij elkaar 
geweest en wederom op 28 januari 2015.
Natuurlijk wordt nadrukkelijk gezocht naar 
mogelijkheden om de energiekosten (met 
name de verwarmingskosten) van de kerk 
te verlagen door middel van zonnepanelen 
en/of stralingswarmte. Maar ook de 
inrichting van de kerk, om tegemoet te 
komen aan multifunctioneel gebruik, staat 
op het programma. Omdat eea. mede 

afhankelijk is van het toekomstig gebruik 
van de kerk en aldus van de activiteiten 
die daarin plaatsvinden wordt ook de 
activiteitencommissie in de gesprekken 
betrokken. In 2015 staat in ieder geval 
weer een kunstweekend op het programma, 
bij voorkeur in samenwerking met de 
werkgroep Kunst in Kloosterzande. Op 
woensdag 4 februari 2015 is de werkgroep 
Kunst in Kerk weer bij elkaar geweest om de 
organisatie van 2015 nader  vorm te geven. 
Naast de deelnemers van vorig jaar worden 
dit jaar meer kunstenaars uitgenodigd om 
een bijdrage te leveren. Om de kerk geschikt 
te krijgen voor meer expositieruimte moeten 
kerkbanken (tijdelijk) plaats maken, dus 
ja, ook over de toekomstige inrichting van 
banken en stoelen wordt nagedacht.
Dit jaar willen we het aantal activiteiten 
verder uitbreiden om de kerk, ook letterlijk, 
nog meer in het zonnetje te zetten. Gedacht 
wordt daarbij o.a. aan een (gezamenlijk) 
kooroptreden en/of een kerstmarkt op 
het kerkplein. Voor het organiseren van 
deze activiteiten zijn we op zoek naar 
vrijwilligers om dit ook met succes uit te 
kunnen voeren, dus schroom niet en meld 

je aan bij één van de collega’s of via het 
secretariaat parterduinen@zeelandnet.nl of 
terduinenvitaal@zeelandnet.nl.
Naast deze toekomstgerichte activiteiten 
staan we ook stil bij twee jubilarissen die 
zijn voorgedragen voor een gezellig feestje, 
waarover in het volgende artikel van “de 
haan kraait voort….” meer.
Tenslotte hebben we als regio besloten 
voortaan met enige regelmaat de bloemen 
van de viering beschikbaar te stellen aan 
inwoners van onze regio om ze te feliciteren 
of een hart onder de riem te steken. En dat 
mag natuurlijk ook op voordracht als u een 
goed voorstel heeft. U kunt daarvoor het 
eerste aanspreekpunt van de lektoren, Peter 
Saey, of het secretariaat aanspreken. Ook 
daar rekenen we op uw medewerking!

Arnold Mannaert
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cluSTER MIDDEn Hulst

KERK - MEnSEnWERK - KERK Van- 
VooR- En DooR MEnSEn 
“De kerk is verheven; het alledaagse is nabij.
Ik ben het heilige in het alledaagse gaan zien;
het heilige in het gewone gebaar” (Prof. Andries 
baart)
De kerk – zoete inval voor die zoeken, tasten 
naar ziel en zin.
De kerk – warm onderdak voor hoe ook 
geaard hoe ook gevaren.
De kerk – klankbord voor lief en leed, lach 
en traan samen beleefd, met elkaar gedeeld.
Een eigentijdse kerk, een kerk van voor en 
door mensen, vrijwilligers en professionals
Mensen die luisteren, kijken, oog hebben 
voor de ander, begaan zijn met al wat leeft
Mensen die in alle eenvoud doen wat gedaan 
moet worden.
Het heilige in het alledaagse, zoekend op 
weg gaan….

Luisteren naar de vogels
naar de wind en eigen adem
Luisteren naar lied en lach,
naar blije klank en droeve klacht.
Luisteren en méér horen. 

Kijken naar bomen en bloemen,
naar horizon en hemel.
Kijken naar wolk en water,
naar de aarde die zich tooit.
Kijken en méér zien

gaan met die zelf niet kunnen,
hier vreemd zijn en verdwalen.
gaan met die niet meetellen
doodgezwegen, kopschuw geworden.
Met hen meegaan zover ’t kan.

Het heilige in het alledaagse; elkaar horen, 
zien, ontmoeten.
Wie je bent en wat je hebt ruimschoots 
beschikbaar stellen.
Je talenten als kostbare gaven delen en aan 
allen besteden.
Samen de wereld mooier maken, doet u 
mee? Ieder mens telt, iedere vrijwilliger 
maakt het verschil!

WaaRDERInGSBElEID VooR 
VRIjWIllIGERS:
In de Kerkkoerier van december 2014 is 
de herziening van het waarderingsbeleid 
voor vrijwilligers d.d. 29 september 2014 
bekend gemaakt. Vanuit de vergadering 
van contactpersonen van werkgroepen 
is –terecht– bezwaar gemaakt tegen het 
onderdeel jubilea van vrijwilligers, waarin de  
tussenliggende tijd van jubilea (10-25-40-
50 jaar) wel erg groot was. Inmiddels is het 
waarderingsbeleid bijgesteld en met ingang 
van 2015 als volgt vastgesteld:
- 1 x per jaar worden vrijwilligers die 

stoppen met hun vrijwilligerswerk voor 

een gezamenlijke bijeenkomst uitgenodigd 
voor een ontvangst op de pastorie. Als 
men geen belangstelling heeft voor een 
dergelijke bijeenkomst ontvangt men een 
schriftelijk bedankje.

- vrijwilligers die jubileren worden door de 
parochiekerncommissie en de werkgroep 
vrijwilligersbeleid uitgenodigd voor een 
ontmoeting op de pastorie en het in 
ontvangst nemen van een kleine attentie 
vergezeld van een persoonlijk dankwoordje. 

- vrijwilligers die afzien van een ontvangst 
op de pastorie ontvangen een schriftelijk 
bedankje. 

- vrijwilligers worden vanaf de aanvangs-
datum waarmee men is begonnen met 
vrijwilligerswerk, voor ieder lustrum, dus 
5 –10 -15- 20 –25 –30 jaar – enz., uitge-
nodigd voor een ontvangst op de pastorie.

* De ultieme dank voor iedere vrijwilliger in 
onze parochiekern is de jaarlijkse feestavond 
voor vrijwilligers!

VRIjWIllIGERSaVonD 2015:
17 Januari 2015 vond de jaarlijkse feestavond 
voor vrijwilligers van de parochiekern Hulst 
en de regionaal werkende vrijwilligers plaats. 
Voorafgaand aan het feest in De Lieve, waren 
vele vrijwilligers aanwezig bij de gebedsdienst 
in de basiliek. Een inspirerende viering 
met het thema “Bondgenoten” waarin 
pastor Katrien Van de Wiele voorging. Een 
feestavond met een zeer divers programma 
volgde. Een ontvangst met koffie/thee en 
gebak, met dank aan mevrouw Annie van 
Puyvelde-Baert voor de verzorgde lekkernij! 
Een inhoudelijk woordje door de voorzitter, 
mevrouw Cecile van Tiggelen (zie foto). Een 
optreden van Conchita de Krijger met een 
verhaal en muzikale omlijsting. 
En lest best: de verloting van de Paaskaars, 
met mevrouw Piket-de Bruijn als de 
gelukkige winnares!
(De opbrengst van de verloting is bestemd 
voor de aanschaf van een nieuwe Paaskaars.) 
’t Is weer voorbij; een feestelijk sfeervol 
samenzijn van ca. 120 vrijwilligers. Dank u, 
dank jullie wel!     

VRIjWIllIGERS KoMEn En Gaan:
Het verheugt ons dat wij weer nieuwe 
vrijwilligers in ons midden mogen 

verwelkomen.
> Eind januari 2015 is mevrouw Anita 
Hendriks gestart als gastvrouw voor de 
inloopmorgen op de pastorie. Beurtelings 
met mevrouw Annemie Cornelissens zal 
Anita u graag een gastvrije ontvangst bieden 
op de pastorie. Iedere donderdag voormiddag 
tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de koffie 
bruin en bent u van harte welkom op de 
inloopmorgen op de pastorie, Steenstraat 22 
te Hulst!   

> Mevrouw Monique van der Peijl is bereid 
gevonden om mee te denken en mee te 
werken aan een nieuwe invulling voor het 
bezoeken van eenzame en oudere mensen. 
Door sluiting van de Zorgkliniek (bij 
de Blauwe Hoeve) is een nieuwe situatie 
ontstaan voor de werkgroep ziekenbezoek. 
In overleg met Curamus en de pastores 
Henny de Koning, Kees van Geloof en Ralf 
Grossert en een vertegenwoordiging van de 
werkgroep ziekenbezoek, wordt gezocht naar 
een passende voortgang van het bezoekwerk. 

Ook de parochiekerncommissie streeft naar 
een geloofsgemeenschap die er wil zijn 
voor elkaar; mensen die kerk willen zijn 
voor en met elkaar. De kerk dat zijn wij 
samen, mensen jong en oud, druk bezet 
of in rust genietend van iedere nieuwe 
dag, of misschien ook af en toe moeizaam, 
hulpbehoevend en/of eenzaam de dagen 
doorbrengend. Een bezoekje kan soms 
wonderen doen, een praatje, een luisterend 
oor, een klein gebaar, delen in vreugde en 
verdriet, aandacht voor elkaar is een groot 
goed! Kerk zijn is ook en vooral mens zijn 
voor mensen, er zijn voor elkaar en dat 
willen wij als parochiekerncommissie o.a. 
waarmaken met het bezoeken van mensen. 
Als u denkt, ik zou mensen ook wel graag 
willen bezoeken of ik zou wel graag een 
bezoekje willen krijgen, laat het ons weten 
(tel. 0114-312130 of 0114-720350).   

> 2 Trouwe bezorgers van de Kerkkoerier 
hebben met ingang van 2015 het stokje 
overgedragen:
> Mevrouw A. Hemelaar, Tivoliweg 16 
te Hulst, heeft gedurende 10 jaar, De 
Kerkkoerier in haar wijk bezorgd.
> De heer J. Heijens, Godsplein 4 te Hulst, 
heeft de Kerkkoerier, zelfs 26 jaar bezorgd 
in zijn wijk. 
Mevrouw Hemelaar en meneer Heijens, u 
hebt beiden, trouw en nauwgezet, gedurende 
heel veel jaren, door weer en wind, de 
Kerkkoerier in uw wijk bezorgd. Met 
uw werk hebt u o.a. bijgedragen aan de 
communicatie tussen de parochiekern en de 
lezers van de Kerkkoerier. Hartelijk dank aan 
u beiden voor uw jarenlange inzet!
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Ter opvolging van de genoemde bezorgers 
waarvan wij afscheid moesten nemen 
mogen wij weer twee nieuwe bezorgers 
verwelkomen:
> De heer G. Kramers, Vismarkt 4 te Hulst 
(tel. 0114-313314) zal de Kerkkoerier vanaf 
heden gaan bezorgen in de wijk waarin 
tot voorkort bezorgd werd door mevrouw 
Hemelaar. 
> De heer F. Heijens, Van Ossstraat 9 te 
Hulst (tel.0114-319079) zal de Kerkkoerier 
vanaf heden gaan bezorgen in de wijk waarin 
tot voorkort bezorgd werd door de heer J. 
Heijens.
Beide heren hartelijk welkom en een goede 
tijd als bezorger van de Kerkkoerier gewenst!

Vacant
Kasbeheerder Parochiekerncommissie Hulst:
De functie van kasbeheerder voor de 
parochiekern Hulst is bij het ter perse 
gaan van dit nummer nog steeds vacant. 
Dit vrijwilligerswerk biedt u een boeiende 
uitdaging om het ‘huishoudboekje’ van 
de parochiekern te verzorgen. Wij bieden 
u een gezellige sfeer en administratieve 
ondersteuning. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de voorzitter van 
de parochiekerncommissie mevrouw C. van 
Tiggelen (tel.0114-315758). 

DRInGEnDE oPRoEP! 
Gezocht: bezige bijen, handige handen, 
enthousiaste mensen die mede zorg willen 
dragen voor onze gebouwen. 
Mevrouw Emmy Lockefeer zet zich al vele 
jaren in voor het interieur van onze basiliek. 

Dagelijks draagt zij zorg voor onze trots, 
de mooiste kerk van Nederland, die zij 
en wij graag als een propere kerk willen 
presenteren. Een hele klus waarvoor wij haar 
oprecht dankbaar zijn.
Ook voor de pastorie als centrum van onze 
parochie zijn wij op zoek naar mensen die 
zich als vrijwilliger in willen zetten voor 
een goed verzorgd interieur. Onze pastorie 
is een sfeervol authentiek gebouw, waar 
gasten ontvangen worden, gewerkt wordt en 
vergaderd wordt. 
Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die in een gezellige sfeer glans 
willen geven aan een schone en sfeervolle 
pastorie. Kortom: mensen –dames en heren– 
die met stofdoek, spons en zeem, stofzuiger 
en al wat dies meer zij, zelfstandig aan de 
slag willen gaan, zijn welkom. Ons ideaal: 
een stofvrije pastorie dankzij een “spic en 
span” vrijwilligersgroep! Vindt u het leuk om 
dit vrijwilligerswerk samen met anderen ter 
hand te nemen, meldt het ons. Wij maken 
graag een afspraak met u. Vele handen 
maken licht werk, u bent van harte welkom! 
Voor meer informatie:
Parochiekerncommissie H. Willibrordus, 
Steenstraat 22,Hulst, e-mail: pastoriehulst@
zeelandnet.nl
Mevrouw C. van Tiggelen, voorzitter (tel. 
0114-315758) of 
Nelly Janssen-de Kooning, portefeuille-
houder vrijwilligersbeleid (tel. 0114-720350) 

Cantor:
“Zingen is dubbel bidden”, zo luidt een 
bekend gezegde. Onze parochiekern mag 

zich dan ook gelukkig prijzen met velerlei 
koren, van jong tot oud(er) die beurtelings 
de vieringen opluisteren. Zo prijzen wij ons 
ook gelukkig met de heren Jaap Klok en Peter 
Mangnus die regelmatig als cantor de toon 
aangeven in de vieringen in de basiliek. In de 
viering van zaterdag 21 februari 2015 werd 
gevierd dat er al 25 jaar cantors hun steentje 
hebben bijgedragen aan de samenzang in de 
basiliek. Dank aan al die cantors, dank ook 
aan de cantors heden; Jaap en Peter, hartelijk 
dank voor jullie enthousiaste en jarenlange 
inzet! 
Het is bovendien verheugend u te kunnen 
melden dat er een nieuwe cantor bereid 
is gevonden om zich bij deze heren aan te 
sluiten: 
> De heer Paul van Gorsel zal m.i.v. heden  
op toerbeurt als cantor mede de toon voor 
samenzang in de vieringen in de basiliek. 
Wij heten hem graag van harte welkom en 
wensen hem veel vreugd in dit werk.
  

Het heilige in het alledaagse, heel gewoon 
heel bijzonder! Hebt u nog een uurtje over 
en hebt u belangstelling om actief mee te 
doen? U bent van harte welkom Meld u aan! 

Nelly Janssen-de Kooning (tel.0114-720350)
(portefeuillehouder vrijwilligersbeleid PKC 
Hulst)

Eén kaars kan vele andere kaarsen aansteken 
zonder haar eigen levensduur te verkorten!

Houdt U van zingen? Zoekt U aansluiting 
bij een gezellige groep mensen? Dan is het 
misschien wel een idee om eens een kijkje te 
nemen bij het Dameskoor van de Basiliek. 
Wij geven een ‘open’ repetitieavond. Wie 
gezellig eens wil komen luisteren en meedoen 
is van harte welkom op: woensdagavond, 25 
maart in ‘De Lieve’  om 19.30 u.

Het dameskoor repeteert op woensdagavond 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. De repetities 
zijn in de Basiliek. In de wintermaanden 
verhuizen we naar De Lieve. Het dameskoor 
verzorgt ongeveer twee keer in de maand de 
zang in de weekend vieringen. Daarnaast 

wordt het koor ook gevraagd bij rouw en 
trouwdiensten. Ook mensen die werken en 
bij laatst genoemde diensten niet aanwezig 
kunnen zijn, zijn van harte welkom bij ons 
koor. Zij kunnen immers in het weekend 
meezingen.

Eenmaal per jaar wordt er een jaarvergadering 
gehouden. Dit onder het genot van een kopje 
koffie met gebak. Elk jaar staat er een reisje 
op het programma. Het seizoen wordt ook 
steeds weer met een gezellige avond feestelijk 
afgesloten. Het dameskoor viert dit jaar haar 
45-jarig bestaan. Een heleboel bijzondere 
activiteiten staan op het programma.

Het bestuur van het dameskoor bestaat uit 
de volgende personen:
- voorzitter:  Elly de Bock 
- secretaris:  Els van der Zijden
- penningmeester:  Elly de Bock 
- lid:  Anja Stals 
- lid:  Corrie van de Manacker
- lid: Jacqueline vd Kerkhove
- lid: Vera Calluy 

Dirigent van het dameskoor: Marina 
Stockman ( tel: 0114 - 311458)
In de vieringen worden we begeleid door de 
organist van de basiliek: Marcel Mangnus

Bent u geïnteresseerd?  Neem gerust contact 
op met de voorzitter, Elly de Bock
adres:  Leeuwerikstraat 7, 4561 KM Hulst 
tel.nr.  0114-313440
e-mail: edebock@zeelandnet.nl

Van harte welkom!
Bestuur en dirigent Dameskoor 
van de Basiliek

oPEn REPETITIE DaMESKooR Van DE BaSIlIEK 
oP WoEnSDaG, 1 aPRIl In ‘DE lIEVE’, oM 19.30 uuR
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