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colofon TEn GElEIDE
Vele jaren na de geboorte van Christus 
woonden er Israëlieten in Egypte. Zij werden 
beschouwd als slaven voor de Egyptenaren. 
Iedereen weet wat er toen gebeurde. God 
bevrijdde deze mensen en leidde hen naar 
een vrij land. Nu, in onze tijd, vluchten 
nog steeds mensen om voor henzelf en hun 
naasten een beter bestaan op te bouwen 
zonder vervolging en oorlog. 
Straks is het weer Pasen, de wederopstanding 
van Jezus. Maar voor die tijd hebben we de 
veertigdaagse vasten. Misschien kunnen we 

eens aan het volgende denken. Vasten is niet 
alleen leren leven met minder, het is ook 
het leren leven en genieten van meer. Meer 
vrijheid, samen met anderen. Hoe vrij voelt 
het niet als we ons los maken van de drang 
naar bezit, drukke agenda’s, dwingende 
gewoontes. En hoe bevrijdend is het als 
anderen, mede door onze steun, zich kunnen 
ontworstelen aan honger, onderdrukking en 
onrecht.

De redactie wenst u allen een zalig Pasen
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e-mail: chvdwalle@zeelandnet. nl 

Hoe dor nu ook nog alles is,
de lente zal toch eens gaan komen;
je voelt aan het groot gemis:
en ziet het aan de zwarte bomen.

Er is geen dood zonder herleven,
geen hunkering die enkel wacht;
want alles is met al verweven:
het voorjaar met de winternacht.

Maar eerst moet er nog stilte zijn,
verbeiden van wat zich zal tonen
en soms doet dat verlangen pijn –
we schromen daarin lang te wonen;

de bomen zijn al aan ’t herleven,
dus wat meer geduld, wat meer dan even.

Adeleyd 2011

GEDUlD

PaSToRalE BIjDRaGE 

Blijven breken en delen tot niemand meer honger heeft, tot iedereen gelukkig is…

Pasen is het antwoord op Goede Vrijdag. Pasen verklaart het lijden niet. Pasen overwint het 
lijden. Pasen vertelt het vervolg. Dat is makkelijk gezegd, makkelijk geschreven. De kern van 
ons geloof is meteen ook het moeilijkste. Pasen... leven, opnieuw leven... totaal onverwacht, 
net wanneer je denkt het blijft winter, het wordt nooit meer lente...  

Soms denk ik wel eens dat er niets meer aan te doen is, het loopt fout met onze wereld, geld, 
macht, wapens, drugs, oorlog op allerlei manieren. De sterkste overwint, de zwakste verliest 
en kan nergens terecht, alleen maar vluchten weg van alle geweld, van alle kwaad. Degene 
die ik graag zie wordt ziek, gaat dood… Zo was het ook die dag lang geleden toen Jezus 
gekruisigd werd. Verraden en verkocht en op een bergtop aan iedereen getoond, hét bewijs 
dat het kwade overwint. En net als je denkt het blijft winter in mijn hart, het blijft koud, 
eenzaam, net als er geen weg meer lijkt te zijn.... Hij is niet hier, Hij is verrezen. Een open 
graf.... Licht, leven, opnieuw toekomst. Hij is niet hier, Hij is verrezen, maar onmiddellijk 
ook ‘Ga naar Petrus en de anderen’. Leven, toekomst een zalig gevoel, maar geen gevoel om 
in een hoekje alleen van te genieten, nee onmiddellijk ook een zending, een opdracht: ga en 
deel van dit leven, van deze toekomst met anderen. Als je op weg gaat, naar anderen toe, zal 
je Hem ten volle ervaren als de Verrezene. 

Pasen is geen feest om naar te kijken. Pasen moet je voelen en beleven. Zelf een stukje 
verrijzen uit de kluwen waarin je verstrikt bent geraakt. Het komt er op aan het te wagen 
en in het spoor van Jezus van Nazaret op weg te gaan. De hertaling van het verhaal van de 
Emmaüsgangers in één van de kinderbijbels is mij dierbaar geworden. Leven is niet altijd 
mooi, niet altijd feest. Leven, samen leven is niet altijd makkelijk, zoveel verdriet, zoveel 
pijn,… En net dan, ondanks alles: ‘Tegen Johanna zal ik zeggen dat we door moeten gaan 
met onze droom dat we moeten blijven breken en delen met elkaar tot niemand meer honger 
heeft, tot iedereen gelukkig is.’ Misschien kun je dan ook zelf in het morgenlicht getuigen 
dat Hij ook in jou verrezen is, misschien heel stilletjes. 

Zalig Pasen.

Katrien Van de Wiele
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‘Dominica in Palmis’
Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd, 
is de laatste zondag van de vastenperiode (de 
zondag vóór Pasen). Sinds de hervorming 
van de liturgische kalender in 1970 wordt 
Palmzondag ook ‘Palmzondag van het Lijden 
van de Heer’ genoemd. In de katholieke kerk 
wordt Palmzondag vanouds gevierd met de 
zegening van palmtakken aan het begin van 
de viering. In noord- en midden Europa 
worden de echte palmtakken vervangen door 
altijdgroene buxustakjes: symbool voor het 
leven dat sterker is dan de dood. Na de 
zegening van de palmen en de lezing van 
het verhaal van de intocht van Jezus in 
Jeruzalem volgt een processie met gezangen 
die herinneren aan het volk dat ‘Hosanna’ 
riep en Jezus met gejuich in Jeruzalem 
binnenhaalde. Een eerste getuigenis van een 
‘palmprocessie’ vinden wij in het reisverslag
van de non Egeria, die rond het jaar 400 
de Goede Week in Jeruzalem meevierde. 
De muziek van palmzondag heeft, zoals de 
hele dag, een wat verdrietige ondertoon, 
vooruitlopend op Goede Vrijdag, de dag 
waarop Jezus door het volk dat hem zo 
enthousiast in Jeruzalem ontvangen 
heeft, verstoten werd. Enkele van deze 
beroemde gregoriaanse antifonen zijn door 
verschillende componisten bewerkt tot 
polyfone muziekstukken, zoals ‘Gloria laus 
en honor tibi sit’ en ‘Pueri Hebraeorum.’

Op Palmzondag wordt als evangelielezing 
voor het eerst het hele lijdensverhaal van 
Jezus gelezen. In het A-jaar uit Matteüs, 
in het B-jaar uit Marcus en in het C-jaar 
uit Lucas. In de ‘Viering van het Lijden 
en Sterven van de Heer’ op Goede Vrijdag 
wordt elk jaar het passieverhaal volgens de 
evangelist Johannes gelezen.

In de oosters-orthodoxe traditie wordt 
Palmzondag ‘Intocht van de Heer in 
Jeruzalem’ genoemd. Het is een van de 
twaalf hoogfeesten van het liturgisch jaar, 

en het begin van de Heilige Week. De dag 
ervoor wordt ‘Lazaruszaterdag’ genoemd en 
men herdenkt de opwekking van Lazarus 
uit de dood. In tegenstelling tot de westerse 
kerk, behoort Palmzondag in het oosten 
niet tot de Grote Vasten, deze eindigt op de 
vrijdag ervoor. Lazaruszaterdag, Palmzondag 
en de Heilige Week worden als een aparte 
vastenperiode beschouwd.

De Palmzondag kent een grote rijkdom aan 
lokale gebruiken. Zo beginnen bijvoorbeeld 
in de Spaans-latijnse wereld op Palmzondag 
de grote processies van de ‘semana santa’ 
(heilige week), waarin het lijden van Christus 
wordt uitgebeeld. 
De stad Sevilla kent een zestigtal processies 
die op de verschillende dagen van de Goede 
Week door de straten van de stad trekken.

De palmpaasstok is een gebruik dat ook in 
onze streek bekend is.
Deze stok heeft de vorm van een kruis als 
verwijzing naar de kruisiging van Christus. 
Bovenaan zit een gebakken broodje in de 
vorm van een haan, verwijzend naar de 
drievoudige loochening door de apostel 
Petrus. Aan de stok hangen vele kleurige 
slingers, evenals eieren, vruchten en noten. 
Deze versiering verwijst naar de vreugde van 
Pasen en het einde van de vastentijd.
Palmpasen komt ook in het liedje Palmpasen 
voor, dat in Nederland op Palmzondag 
wordt gezongen, als de kinderen met hun 
palmpaasstokken traditioneel over straat 
lopen.

‘Palm, palm Pasen, hei doerei,
over enen zondag, krijgen wij een ei.
Eén ei is geen ei,
twee ei is een half ei,
drie ei is een paasei.’

Ralf Grossert p.w.

GEVIERDE TIjD

Blijf niet staren, niet naar de hemel. Niet 
naar het verleden. Ga op pad. Trek naar 
Jeruzalem, naar Sluis, naar Terneuzen, 
naar Oostburg, naar Clinge, naar Hulst. 
Trek daar naartoe waar je over Mij kunt 
praten, waar je de naam van God, onze 
hemelse Vader, kunt laten klinken. Ga 
naar alle dorpen en steden, naar alle 
gehuchten, waar je in mijn naam met 
de hulp van de heilige Geest, mensen 
nabij kunt zijn. Verdrietige mensen kunt 
troosten en pijn kunt verzachten. Naar 
al die plaatsen, plekken en huizen, waar 
je de aanzet kunt geven tot een betere 
en mooiere wereld voor alle mensen van 
goede wil. 

Pasen is een geloofsfeest. Pasen is 
dynamisch. Pasen sluit aan bij het gevoel 
van veel mensen dat niets kan blijven in 
de dood. ‘Waarom zijn jullie hier’, vraagt 
de engel eerst aan de vrouwen en later 
aan de leerlingen bij het graf waarin Jezus 
werd neergelegd. ‘Jezus is niet hier’. Hij 
lééft en is dáár waar Hij leven mag te 
midden van de mensen. De leerlingen 
mochten Hem ontmoeten. En ook wij, 
in onze dagen, mogen Hem ‘zien, soms 
even’. Hij loopt met mensen op, trekt 
voor hen uit, komt in kracht van de 
heilige Geest opeens zo maar ‘binnen’ in 
levens van mensen. Brengt verandering 
teweeg.

Blijf niet staren. Niet naar de hemel. Niet 
naar het verleden. Ook hier in Zeeuws 
Vlaanderen mag het Paasfeest ons naar 
de toekomst doen kijken. Ook hier gaan 
we -mét Jezus- op weg. Kijk vooruit. Zie: 
‘Ik maak alles nieuw’. Voor God is niets 
onmogelijk. Met toekomst voor ogen, 
mét Jezus, zijn we sterk. Krachtig genoeg 
om daar waar dat nodig is ook nieuwe, 
soms onverwachte, wegen te gaan. Over 
grenzen van wonen en denken heen.
‘Kom’, zegt Jezus, ‘laten we gaan’.
Zalig Pasen!

pastoor Wiel Wiertz

PaSEn

Bij zoveel woestijn zou je hopen 
op een steppe die bloeit, bij zoveel 
duisternis uitzien naar het Licht 
dat ons aanstoot in de morgen.

Bisschop Gerard de Korte

VooRaanKonDIGInG 
KaPPElEKESRoUTE

De kapellekesroute ter ere van Maria vindt plaats op zondagmiddag 
8 mei 2016 

om 13.30 uur.

Deze keer een grensoverschrijdende route.

Meer informatie hierover kunt u binnenkort lezen 
in Streekbeeld en op de flyer
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Op de interactieve lezing door Nette 
Falkenburg waren 95 aanwezigen. Nette nam 
ons mee op haar zoektocht naar blijvende 
verbinding en zingeving bij ingrijpend 
verlies. Als geestelijk verzorger ontmoet zij 
mensen die geconfronteerd worden met een 
verlies dat onvoorstelbaar diep gaat. 

HOE KUN JE STAANDE BLIJVEN ALS 
ALLES ZO ANDERS GEWORDEN IS? 
Verlies raakt alle aspecten van het leven. Wat 
blijft je leven betekenis geven na zo’n diep 
verlies? Vroeger was het een belangrijk doel 
van het rouwproces, jezelf emotioneel los 
maken van de overledene. Gelukkig groeit 
het besef dat blijvende verbinding mogelijk 
is en ook goed is, zolang het niet belemmerd 
om het leven weer op te pakken. We ervaren 
wèl de scheiding, maar dragen zijn of haar 
beeld in ons mee. Ook de pijn en het gemis 
blijven aanwezig, want rouw is méér dan het 
proces. Het is als een schaduw die aanwezig 
blijft. Je bent er nooit helemaal mee klaar. 
Het is onderdeel van je levensverhaal. 
De pijn en het gemis kunnen je zomaar 
overvallen, vaak op de scharniermomenten 
in je leven.

Bij een ingrijpend verlies wordt je 
basisvertrouwen, je gevoel dat de wereld goed 
is en dat jij er toe doet, door elkaar geschud. 
Vaak denken we: dat gebeurt niet bij mij. 
Of we verwachten dat God ons beschermt. 
Waar is de logica, de rechtvaardigheid als 
we een diepgaand verlies ervaren? Is er een 
reden, een verklaring, een waarom? We gaan 
op zoek naar betekenis. Kan het zin hebben? 
Kan iets het goedmaken? 

Ja en neen zeggen rouwenden: je kunt 
het nooit helemaal begrijpen, er zit geen 
logica in, geen verband, maar het kan wel 
zin, betekenis krijgen als je het zelf zin en 
betekenis kunt geven, niet als anderen het 
voor je invullen. 
Betekenis heb je nodig voor een zinvol leven. 
De vraag wordt dan: wat heeft betekenis 
behouden? En dan antwoorden ouders dat 
hun overleden kind betekenis blijft houden 
(zelfs al was je kind maar 3 uur, 3 dagen 
oud of leefde je kind alleen in je buik). Voor 
jou blijft je partner, je ouder, broer of zus, 
vriend(in) betekenis houden door je leven 

heen op verschillende manieren.

OOK JE EIGEN LEVEN KRIJGT EEN 
ANDERE BETEKENIS.
Soms hebben mensen de behoefte om iets 
anders te gaan doen, iets dat beter aansluit 
bij hun veranderde levenservaring. Alles 
heeft een andere kleur en waarde gekregen. 
Je kunt je in gedachten en in je hart 
verbonden voelen met de overledene, maar 
soms krijgen mensen ook SPIRITUEEL 
CONTACT. Dat is contact dat niet vanuit 
je eigen gedachten of gevoel voortkomt 
maar contact dat je overkomt. Spirituele 
ervaringen kunnen zintuiglijke ervaringen 
zijn, het kunnen dromen zijn, muziek, 
elektrische apparaten die spontaan aan of 
uit gaan, of “een weten diep van binnen 
wat er gaat gebeuren”, iets in de natuur… 
kortom dingen die je niet als toevallig ervaart 
en waardoor je je aangesproken voelt op 
een betekenisvolle manier. Meestal durven 
rouwenden dit niet vertellen omdat anderen 
zeggen dat je het wílt zien of een reden zoekt 
om de pijn te verzachten. Soms kan het zelfs 
een niet zo positieve ervaring zijn. Het blijft 
een raadsel en het heeft een dubbelheid die 
nooit helemaal verklaard kan worden bv. 
als een kind, waarbij de hersenen niet meer 
reageerden, plots de ouders aankijkt voor het 
overlijdt …
Je hoeft ook geen verklaring te geven, 
de betekenis is genoeg. Als je mensen de 
kwetsbare vraag stelt of ze elkaar zullen 
weerzien over de dood heen, antwoorden heel 
verschillende mensen met een verschillende 
achtergrond of levensovertuiging, dat ze 
hopen van wel; dat ze blijvend verbonden 
willen blijven. 
In kleine groepen werden persoonlijke 
ervaringen uitgewisseld en in het plenum 
gedeeld.

Belangrijk: Laat niemand zeggen wat goed 
is of wat je wel of niet mag/moet ervaren 
en zeg het ook niet tegen anderen. Rouwen 
doe je op je eigen wijze: het is een unieke 
ervaring en de overledene maakt deel uit 
van jouw levensverhaal. Laat ook niemand 
oneerbiedig omgaan met wat voor jou heilig 
is. Nette sloot de boeiende avond hoopvol 
af met: Het geheim van het leven is dat de 
liefde sterker is dan de dood!

VERSlaG lEZInG Van RoUWZoRG REGIo 0114 
oP 26 janUaRI

aanKonDIGInG
Rouwzorg Regio 0114 nodigt u uit voor de lezing van 12 april 
2016 om 20.00 uur door Gerke Verthriest in het WZC Curamus 
lokatie de Blaauwe Hoeve Truffinoweg 2 in Hulst. Het thema van 
de avond is: Ik denk… Ik denk aan jou… Ik peins en ik pieker... 
onrust in mijn lijf.

Gerke Verthriest is lichaamsgerichte existentiële psychotherapeute, 
docente aan de Vlaamse hogescholen, is staflid van de opleiding 

Counseling aan de K.U.Leuven en geeft opleiding voor 
vormingsorganisaties. Zij publiceerde diverse artikelen over rouw 
en verlies.

Inschrijven is nodig en kan bij het rouwzorgteam: 
schriftelijk, telefonisch of per mail liefst vóór 1 april. Fien Martinet, 
0114-364050 l.martinet@kpnplanet.nl. Maggie Sandkuyl, 0114-
315149 msandkuijl@zeelandnet.nl
Katrien Van de Wiele, 06-41322776 kvdwiele@zeelandnet.nl

KlEDInG 
InZaMElEn 
DoET EEn 

MEnS GoED
over Sam’s Kledingactie
Sam’s Kledingactie zamelt al meer dan 45 
jaar gebruikt textiel in. Het is niet haar 
bedoeling winst te maken, maar hulp te 
bieden, daar waar nood is. Op maandag 
9 mei 2016 mei haalt Sam’s Kledingactie 
in  veel dorpen van heel O. Zeeuws-
Vlaanderen uw kleding weer op. Verzamelt 
ook u mee? Hartelijk dank. De Kledingactie 
wordt het hele jaar door ondersteund door 
ruim  1100 vrijwilligers verspreid door heel 
Nederland. Ook in uw buurt zijn mensen 
die een kledingdepot aan huis hebben, waar 
u het hele jaar door kleding kunt afgeven.  
Bruikbare, goede kleding die wordt 
ingezameld, wordt hergebruikt door mensen 
in ontwikkelingslanden. De opbrengst gaat 
dit jaar naar een ontwikkelingsproject van 
Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh: 
het grootste bewoonde deltagebied van 
de wereld, het Patuakhali district. Het 
land kampt vier maanden met een regen- 
en cycloonseizoen. Hele stukken land 
worden door het water weggespoeld. Elk 
jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen. 
En elke ramp weer verliezen mensen hun 
huizen en bezittingen. Wij Nederlanders 
winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht 
met het water. Als geen ander hebben we 
hierin ervaring en expertise opgebouwd. 
Wij moeten hen, als waterbouwers, toch 
kunnen helpen? 

Wat kunt u inleveren?
Kleding, schoenen (samen gebonden) huis-
houdtextiel zoals lakens, dekens, gordijnen, 
kussenslopen, dekbedovertrekken en hand-
doeken (allen verpakt in gesloten plastic 
zakken). Sam’s Kledingactie neemt ook 
versleten textiel in, mits niet vies of nat. 
Deze goederen komen in aanmerking voor 
recycling. 

Materialen die NIET kunnen worden 
ingenomen   Knuffels – speelgoed – kussens 
– dekbedden – matrassen – vieze, natte 
of met olie besmeurde kleding/vodden – 
breigaren, bollen wol – vloerbedekking, 
matten en tapijt.
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Op 21 januari werd het avondgebed in het teken van de eenheid 
der christenen goed bezocht. Het thema ‘Jullie zijn het zout der 
aarde’ (naar een woord en opdracht van Jezus in de ‘Bergrede’) werd 
symbolisch kracht bij gezet door het uitdelen van kleine zakjes zout, 
waarbij we elkaar de vrede toewensten. 
Onlangs is er in ons overleg gesproken over een verzoek om de 
Taizé avondgebeden wat uit te breiden naar 6 keer per jaar. Naast 
de huidige vier gebedsmomenten in Taizé stijl (gebedsweek eenheid 
der christenen/ 40 dagentijd/ Pinksteren en vredesweek) komen daar 
nu bij een avondgebed in de Paastijd en een in de Adventperiode. 
Daarnaast zal het thema rond het heilig jaar van barmhartigheid 
ook onze aandacht krijgen. Zo willen we z.m. het speciaal voor dit 
jaar gecomponeerde lied Misercordes sicut pater (barmhartig als 
de Vader!) in het avondgebed van 17 maart een plek geven. Dit 
avondgebed staat in het teken van de 40 dagentijd. U kunt alvast 
noteren de komende data voor onze Taizé avondgebeden voor 2016: 
telkens op donderdagavonden: 17 mrt/ 19 mei / 30 juni/ 22 sept. 
en 1 december. De locatie is telkens in de RK Kerk te Hengstdijk 
om 19.30 uur.   

Ten slotte citeer ik graag een enkele alinea uit de laatste brief van de 
prior van Taizé, frère Aloïs, dat mooi aansluit bij de voorbereidingstijd 
op Pasen: (hij schreef dit tijdens de klimaatconferentie in Parijs)
“Om een universele broederschap vorm te geven, is het meer 
dan ooit nodig om de internationale instituties te versterken die 
op een democratische manier regels kunnen vastleggen om een 
grotere rechtvaardigheid te waarborgen en de vrede te bewaren. Wij 
hopen dat de klimaatconferentie een stap in deze richting zal zijn. 
Deze conferentie kan een nieuw teken van hoop worden. Er zijn 
steeds meer mensen die zich realiseren dat deze broederschap zich 
ook moet uitstrekken naar onze prachtige planeet, naar de gehele 
schepping. De eerste slachtoffers van ecologische rampen zijn vaak 

de allerarmsten (..). De aarde behoort toe aan God, de mensen 
hebben haar ontvangen als een geschenk dat voor hen allemaal is. 
De aarde kent haar grenzen, mensen moeten daarom ook hun eigen 
grenzen erkennen. De aarde is ons gemeenschappelijk huis en zij 
lijdt vandaag de dag. Onverschilligheid mag geen plaats krijgen in 
het licht van de ecologische verwoestingen. Ja, het uitdrukken van 
onze solidariteit met de hele schepping, is ook een manier om vrede 
te zoeken. Laten we daarom beslissingen nemen die ons dagelijks 
leven beïnvloeden. De overdreven ophoping van materiële goederen 
doodt de vreugde. Het houdt afgunst in stand. Het geluk bevindt 
zich ergens anders: door te kiezen voor een simpele levensstijl, door 
niet alleen te werken voor winst, maar ook om zin te geven aan je 
bestaan, door te delen, kan iedereen bijdragen aan een toekomst van 
vrede, aldus frère Aloïs.

Mede namens het oecumenisch overlegorgaan, ds. Pieter Overduin.

BERIcHT UIT HET oEcUMEnIScH oVERlEGoRGaan

Vier kerkdeuren zijn voor altijd gesloten. 
Heel plechtig gebeurde het. Na een mooie 
viering werden licht van de Paaskaars, 
ciborie, evangelieboek en doopschelpen naar 
buiten gedragen. Mensen volgden in een 
lange stoet. Eenmaal buiten gekomen was 
de sleutel in het slot het definitieve gebeuren 
van de sluiting van vier kerkgebouwen: St. 
Jansteen, Graauw, Stoppeldijk en Terhole. 
We gaan verder zonder kerkgebouw, Het 
kerkzijn mogen wij nu op een andere manier 
waarmaken. Geloof is meer dan het stenen 
gebouw dat weten we wel. Maar het was zo 
vertrouwd geworden in ons leven, in ons 
dorp. Het was een rustpunt, een centraal 
teken, geborgenheid, warmte. We hoorden 
er het woord, we bezongen wat ons geloof 
ons zei. We kwamen elkaar tegen, werden 
een gemeenschap. Ons geloof was dikwijls 
een vanzelfsprekendheid. 
In onze kerk komt geloof van eeuwen je 
tegemoet. Mensen die voor ons kwamen, 

het is alsof je ze hoort bidden of je ze hoort 
zingen. Mensen die hier hun zorgen hebben 
geuit, kracht hebben geput, waarmee ze 
verder konden. Je voelt gewoon hun geloof, 
hun kracht, hun pijn.

De weg die we samen en meer nog dan 
voorheen ook met anderen zullen gaan is niet 
zo mooi gebaand. Nieuwe wegen, wel een 
uitdaging. Het werd ons al voorgespiegeld in 
de lezing op Driekoningen. Deze Wijzen uit 
het Oosten keerden, vanwege een opdracht 
in een droom langs een andere weg terug. 
Johannes de Doper, in zijn leven door 
God gezonden bewandelde nieuwe wegen. 
Prachtige symboliek, die aangeeft dat ook 
wij nieuwe paden kunnen bewandelen. Gods 
Geest gaat met ons mee. Al in het doopsel 
ontvingen we die kracht, vertrouwen, geloof. 
De basis voor de toekomst. Ieder van ons 
krijgt de opdracht mee. Ieder mag op zijn 
manier, met zijn mogelijkheden, zijn geloven 

waarmaken, zijn reis door het leven gaan. 
We zagen het al bij Johannes de Doper en 
onze andere patroonheiligen. De weg van 
Moeder Maria, de jeugdige Gerulphus en 
Gerardus Majella. Zij gingen ons voor. Hun 
wegen waren niet uitgestippeld, zeker niet.

Dat we elkaar vasthouden in zorg en geloof, 
in vriendschap. Gesloten deuren. Ja, maar 
ons geloof dragen we met ons mee. Onze 
vriendschap en ons samen kerkzijn ook. 
En al zijn we soms onzeker en weten we 
niet goed hoe, we gaan met elkaar op hoop 
van zegen, Gods zegen. Dat we ons laten 
inspireren door Het Licht.

Gelukkig wie niet op wil geven, woorden vindt 
van eeuwen her, 
Woorden die ons doen herleven, U God, U bent 
niet zo ver. 

J.H.

GESloTEn KERK: DIT HUIS DaT allE SPoREn DRaaGT  
Van WIE MaaR MEnSEn ZIjn…
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Het verhaal van Job is een apart boek in de bijbel, in het oude 
testament (300-500 v.Chr., schrijver onbekend) en hoort onder de 
wijsheidsliteratuur en is deels een poëtische weergave. Job wordt niet 
alleen in de bijbel beschreven, maar ook in de Thora en de Koran. 
Algemeen wordt aangenomen dat het boek geen historische figuur 
beschrijft maar een universeel thema wat veel mensen vroeger en nu 
nog steeds bezighoudt: “wat heb ik fout gedaan dat ik nu zo vreselijk 
gestraft wordt?” Het boek Job verbeeldt de angst om alles waar je van 
houdt te verliezen en vooral over het waarom daarvan. Het beschrijft 
het noodlot, de vertwijfeling, geloof, ongeloof, schuld en onschuld.

Job was een rijk man uit het land Us, in feite de rijkste man van 
het hele oosten. Hij had duizenden stuks geiten, schapen, runderen, 
kamelen en ezels. Ook had hij vele slaven wat in die tijd een teken van 
rijkdom en voorspoed was. Hij was getrouwd en had tien kinderen. 
Job was een erg gelovig man en probeerde naar het voorbeeld van 
God te leven en eerlijk en oprecht te zijn. Geregeld gaven zijn zonen 
een feest in hun eigen huis en ze nodigden daarvoor ook de overige 
broers en zussen uit. Job hield geregeld een reinigingsritueel waarmee 
hij eventuele zonden en fouten van zijn kinderen wilde goedmaken. 
Hij offerde voor elk kind een deel van een dier. Ondertussen meldde 
Satan zich in de hemel en maakte zijn opwachting bij God. Satan 
vertelde dat hij Job had gadegeslagen en dat het volgens hem geen 
wonder was dat Job zoveel respect had voor God. God zorgde immers 
goed voor Job en door zijn voortdurende zegeningen over Job en zijn 
gezin was het mogelijk dat zijn bezittingen steeds talrijker werden. 
Satan vroeg zich hardop af of Job’s geloof niet zou gaan wankelen 
wanneer hij alles zou verliezen. God was er van overtuigd dat dit niet 
het geval zou zijn maar liet Satan zijn gang gaan (…), alleen mocht 
hij Job niet laten sterven. Satan zorgde er toen voor dat al het vee van 
Job werd gestolen door rovers waarbij alle knechten werden gedood. 
Vervolgens verwoestte de bliksem alle schapen en geiten en ook alle 
knechten werden dodelijk getroffen. Dit was nog niet gebeurd of ook 
alle kamelen werden gestolen en hun hoeders gedood door rovers. 
Toen alle kinderen van Job bij elkaar zaten waaide er een wervelwind 
over het huis en liet de muren omvallen waarbij al zijn tien kinderen 
omkwamen. Toen Job het nieuws over zijn kinderen hoorde scheurde 
hij van verdriet de kleren van zijn lijf en scheerde zijn hoofd kaal. 
Job is verslagen door verdriet en wordt erg ziek. Het noodlot is 
compleet, hij heeft helemaal niets meer. Wanneer zijn drie vrienden 
Elifaz, Bildad en Sofar dit horen reizen ze af naar Job en zitten zeven 
dagen en nachten stilzwijgend naast Job en rouwen samen met hem. 
Ze willen hem een hart onder de riem steken en samen met hem 
proberen te analyseren waar het fout is gegaan. Want er is iets fout 
gegaan, dat is zeker. Volgens zijn vrienden moet hiervoor een reden 
zijn en die reden is Job zelf. Hij moet tegen God gezondigd hebben 
anders zou hij niet zo hard getroffen zijn door het noodlot. Job gaat 
hier tegen in het verweer en zegt nooit maar dan ook nooit iets te 
hebben gedaan dat God tegen de borst zou kunnen stuiten. Sterker 
nog, hij heeft altijd geleefd volgens God’s woord en kan niet geloven 
dat hij daarom gestraft wordt. Zijn vrienden geloven hem niet en 
praten op hem in. Job houdt wanhopig vol onschuldig te zijn en 
roept God aan, maar die hult zich in stilzwijgen. 

Job’s vrouw leeft ook nog, maar ze kunnen elkaar niet vinden in hun 
verdriet. Ook zij heeft alles verloren en in tegenstelling tot Job, ook 
haar geloof in God. Ze vraagt Job: ”waarom blijf je zo onberispelijk? 
Vervloek God toch en sterf ”. Job beschrijft haar woorden vervolgens 
als dwaasheid. Alsof hij daardoor alles terug zou kunnen krijgen 
wat hij verloren heeft. Hij blijft in een eenzijdig gesprek met God 
verwikkeld en vervloekt tegenover hem de dag van zijn geboorte. 
Job 3: 1-5; “Laat de dag dat ik geboren ben vergaan, en ook de 
nacht die zei: “Een jongen is verwekt.” Laat die dag een dag van 

duisternis worden, laat God in de hemel er geen acht op slaan. 
Laat die dag niet baden in het licht. Laat het diepste donker hem 
omhullen, een dichte wolk hem bedekken en een zonsverduistering 
hem teisteren”. Job tast volledig in het duister over de reden van zijn 
vreselijke lot en roept het uit van de pijn. Zijn vrienden proberen 
hem tevergeefs nog een keer te overtuigen van hun gelijk, maar Job 
blijft het volhouden; hij heeft niets misdaan! Hij ziet de zin van het 
leven niet meer en begrijpt ook niets meer van God die lijkt te zijn 
opgegaan in rook. De onrechtvaardige straf die hij heeft ontvangen 
is nauwelijks te dragen en hij wil niets liever dan antwoord op het 
waarom van God zelf. Het gaat stormen en door het gebulder van de 
hevige wind heen hoort Job ineens de stem van God. God zegt tegen 
hem; “Waar was u toen ik het fundament legde voor deze aarde? 
Zeg het mij, u weet immers zo veel. Weet u hoe haar afmetingen 
werden vastgesteld en wie dat alles heeft nagemeten? Kom, vertel 
op! Waarop steunen de fundamenten en wie plaatsten de hoekstenen 
terwijl de morgensterren samen zongen en alle engelen juichten van 
blijdschap”? (Job 38:4) Vele verzen volgen waarin God vraagt aan 
Job of hij wellicht begrijpt waaruit de pijlers zijn ontstaan die vorm 
gegeven hebben aan wijsheid, creativiteit, invloed, voorzienigheid, 
macht, vrijheid, gezag, kennis, heerschappij en begrip. Job is met 
stomheid geslagen. Hij weet het niet en beseft dat hij God heeft 
uitgedaagd een antwoord te geven wat hij als mens niet zal kunnen 
bevatten. God maant ook de vrienden van Job die hem als een 
bestraffende God hebben gepresenteerd en die Job tekort hebben 
gedaan, hij is immers altijd trouw gebleven aan hem. Na verloop van 
tijd kreeg Job alles dubbel terug wat hij verloren had, ook kreeg hij 
weer 10 kinderen en hij leefde nog erg lang en gelukkig. 

Misschien heeft de schrijver van het boek Job de teleurstelling 
betreffende HET antwoord wat uiteindelijk toch niet begrepen zou 
kunnen worden willen compenseren, door een sympathiek einde aan 
het verhaal te geven. God gaf alles terug aan Job wat hij ooit verloren 
had. Het ongrijpbare van het lot roept bij heel veel mensen vragen 
op, twijfels en ontelbare gedachtekronkels. En daar blijft het dan ook 
weer bij. Want net als bij Job, blijft het antwoord uit en komen we 
weer uit bij ons aloude geloof; Het uit handen geven aan God van 
zoveel dingen in het leven die ons “gewoon”overkomen en die we 
tegelijkertijd ook nooit zullen begrijpen.

God spreekt tot Job.
“Kunt u tot de wolken roepen en ervoor zorgen dat u doordrenkt 
wordt met regen?
Kunt u de bliksem tevoorschijn roepen en hem laten inslaan waar 
u dat wilt?”
Job 38:34,35

C. van Waes-vd Bergen

Bijzondere mannen in de BijBeL

joB
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De paasvogel was vroeger alom bekend, maar 
die vogel is gevlogen. Voor veel ouderen 
blijkt de paasvogel echter nog een aangenaam 
begrip dat verbonden is met hun vroegste 
herinneringen, maar in de loop van de tijd 
heeft de paashaas het stokje van de paasvogel 
overgenomen. De paasvogel was een logische 
figuur, want een vogel bouwt immers zelf 
een nest en legt eieren. Veel mensen zochten 
in hun jeugd op de ochtend van de eerste 
paasdag intensief naar de paasvogel, maar 
die werd, net als de paashaas tegenwoordig, 
alleen door hun ouders “gezien” en was altijd 
net weggevlogen als de kinderen keken.

De paasvogel
De paasvogel was in de verbeelding van 
veel mensen een ooievaar. Dat is niet 
verwonderlijk, want de ooievaar kwam in het 
voorjaar en bracht de lente mee. Hij bouwde 
zijn nest en er gingen verhalen rond dat het 
dier kikkers ving en die als kinderen bij de 
mensen bracht. Zo ontstond dus tevens het 
verhaal dat de ooievaar de kinderen brengt. 
Nog steeds zien we ooievaarverhalen bij de 
geboorte van een kindje. Zelfs de postzegels 
op de geboortekaartjes doen eraan mee 
en houden zodoende de gedachte aan de 
ooievaar die de kindjes brengt (en aan de 
paasvogel) in ere.                    

Paaseieren worden nu “gelegd” door de 
paashaas
Het verhaal gaat dat de paasvogel stout 
geweest was en daarom omgetoverd werd 
in een paashaas, die slechts een keer per 
jaar eieren kan leggen: met Pasen dus. Het 
dier heeft er zijn werk aan: in een nacht 
miljoenen eieren leggen is immers niet niets! 
Vermoedelijk heeft hij het hele jaar dan ook 
hard nodig om terug op adem te komen 
en aan te sterken. Gewone eieren leggen is 
immers al een hele bedoening, te beoordelen 
naar het luide gekakel van een kip die slechts 
een enkel ei moet leggen. Het is maar goed 
dat een haas niet kan kakelen, anders lag 
iedereen in de paasnacht wakker.

De paasvogel stond aan de wieg van de 
eiernestjes
Ook in deze tijd zien we in de banket-
bakkerszaken en supermarkten nog steeds 
eiernestjes van koek, snoep en chocolade 
terugkomen. De paasvogel wordt dan wel 
niet meer zo vaak genoemd, maar zijn nestjes 
met eieren bestaan nog steeds. 
Alleen heeft nu de paashaas er zeggenschap 
over. In de 19e eeuw is onze eigen paasvogel 
verdrongen door de paashaas, die in 
Duitsland hoogtij vierde. De paashaas staat 
model voor een hoge vruchtbaarheid (net 
als konijntjes kan hij/zij vaak en veel kleine 
nazaten krijgen) en is dan, evenals het ei, een 
van de vele symbolen voor de lente, waarin 
de natuur ontwaakt en alles weer groeit, 
bloeit en vrucht begint te dragen.

Eieren in hazenkuiltjes
Hazen maken een leger (kuiltje) in de grond 
als nest voor hun jongen. Dat in tegenstelling 
tot konijnen, die een holletje onder de 
grond graven en daar hun jongen ter wereld 
brengen. Verlaten hazenkuiltjes worden soms 
gebruikt door “luie” vogels, zoals de kieviet 
die het kuiltje in bezit neemt en er zijn eieren 
in legt. Op die manier is de verbinding van 
de paaseieren en de paashaas tot stand 
gekomen. Ook de boeren in vervlogen tijden 
verstopten eieren op hun velden. Het was 
een vruchtbaarheidsceremonie.

chocolade paaseieren
 De paasvogel of paashaas brengt niet alleen 
de prachtig gekleurde paaseieren, maar ook 
chocolade paaseieren. Grote, kleine, van 
melkchocolade, witte chocolade of puur, 
gevuld of niet gevuld, in zilverpapier of 
ook zonder. Samen met de chocolade 
paashazen, nesten en mandjes verhogen 

ze de feestvreugde tijdens de paasdagen. 
Jammer alleen dat ze zo calorierijk zijn, maar 
voor een keer per jaar moet men er toch eens 
lekker van kunnen snoepen. Chocolade, 
en dan vooral de pure chocolade, heeft 
bovendien ook goede eigenschappen en 
verhoogt het geluksgevoel, dus wat is daar 
nu mis mee?                                    

Paaseieren op de paastaart
Wie zelf een paastaart van biscuitdeeg 
bakt, versiert die vaak nog bovenop met 
ronde, witte nestjes van slagroom en legt 
in elk nestje een paar mini eitjes. Mooier 
en gemakkelijker kan men een paastaart 
immers niet opmaken. De kunst is om het 
zo te verdelen dat elk taartstuk ook een 
nestje heeft. Bent u niet handig, leg er dan 
een paar kant-en-klare chocolade eiernestjes 
op.      

Pasen is een prachtig, christelijk feest
Pasen is het feest van de wederopstanding 
van Jezus uit het graf, waarin hij drie 
dagen daarvoor was neergelegd. Voor alle 
christenen hoort er dan ook een feestelijke, 
kerkelijke dienst bij. Het vieren van de 
opstanding van Jezus is een bevrijding. Pasen 
vieren we dus na de veertigdagen vastentijd 
en na de vieringen van Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Het feest 
heeft bovendien connecties met het heidense 
lentefeest en is zo een combinatie van nieuw 
leven en vruchtbaarheid. Het is een vrolijk 
en blij feest, waar iedereen, christen of niet, 
van kan genieten en of de eieren dan door de 
paasvogel of de paashaas gebracht worden zal 
iedereen een zorg zijn. Als het maar allemaal 
lekker smaakt!

DE PaaSVoGEl
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Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
SB38846

de Ridder

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

uitvaartcentrum Spoorweg, 4 Hulst
uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen

www.deridder-uitvaart.nl

de Ridder
u i t v a a r t v e r z o r g i n g

in samenwerking met C. Meijs

Zoutestraat 109, 4561 TB Hulst • Tel. 0114-314 853

www.wesemael.nl

R. van Wesemael b.v.R. van Wesemael b.v. 

gewasbescherming, 
zaaizaden, meststoffen 

en toebehoren.

Specialisten in 

Maar ook voor de 
particulier staan wij klaar 
met professioneel advies

voor alles in en om uw tuin.

Wij zijn uw ideale partner

Zoutestraat 109, 4561 TB Hulst • Tel. 0114-314 853

www.wesemael.nl

R. van Wesemael b.v.R. van Wesemael b.v. 

gewasbescherming, 
zaaizaden, meststoffen 

en toebehoren.

Specialisten in 

Maar ook voor de 
particulier staan wij klaar 
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voor alles in en om uw tuin.

Wij zijn uw ideale partnergewasbescherming, 
zaaizaden, meststoffen 

en toebehoren.

Specialisten in Maar ook voor de 
particulier staan wij klaar 
met professioneel advies

voor alles in en om uw tuin.

SB44171

SB26162

tel. 073-5492511 - info@boca.nl - www.boca.nl - Galvaniweg 20 - 5482 TN - Schijndel

Heilig Jaar van de Barmhartigheid Heilig Jaar van de Barmhartigheid 

Voor meer informatie, prijzen, e.d. kijkt u op onze website www.boca.nl.
Of neem contact op via telefoon of email. S.v.p. onder vermelding van “Kerkkoerier”.

10%
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KINT ELECTRO KLOOSTERZANDE
ELECTRO TECHNISCH INSTALLAT IEBEDR I JF  -  RADIO,  TV  en  HUISHOUDEL I JKE  APPARATEN

A.E.G. • PHILIPS

MIELE • GOEDE SERVICE
v.o.f. G.A.M. KINT-VAN KAMPEN

CLOOSTERSTRAAT 76 - KLOOSTERZANDE - TEL. 0114-681429

SB26156
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In het heilig Jaar van Barmhartigheid waren we 15 febr in 
de kerk van Hengstdijk bijeen voor de eerste lezing.

De eerste lezing die werd verzorgd door Leo Fijen, een 
bekende presentator bij de RKK en historicus, werd 
bezocht door ruim 100 personen. Vooral voor de pauze gaf 
de lezing inspiratie. Leo Fijen vertelde boeiend, indringend 
en fascinerend.

Een kleine weergave:
Het is belangrijk om in je eigen heilige ruimte te komen. 
Zorgen dat je zelf zo geraakt wordt, dat je in je eigen 
innerlijk kunt komen.
,,In stilte kun je een eigen huisje bouwen in je hart. Jaag niet 
door in je leven, maar trek je per dag een uurtje terug in 
stilte. Zo kan er ruimte komen om God te ontmoeten.” Fijen 
verdeelde dit huisje in je hart in:,,de hal van het wachten 
(wachten is met aandacht leven!) De deurpost (buigen, want 
als je buigt voor de ander, kan de ander dichter bij jou 
komen), ruimte maken voor de tafel, (van samenkomst, zo 
ook de tafel in de liturgie, vieren dat Christus tot ons komt), 
heelheid van de schepping (dit is nodig om vrij te worden 
voor God), de emoties worden herschept en als laatste de 
kelder. Daar onder de vloer in de kelder is spinrag. Terug naar 
spinnenwebben in ons leven zoals teleurstellingen, ruzie, enz. 
Je spinnenwebben van je bestaan opruimen. Erken de vrede 
met de schaduwen van je bestaan. Dit is een plek waar je zelf 
alleen kunt komen en God.”

Op donderdag 11 februari hebben we met 
een paar misdienaars van Hulst een spel 
gespeeld in de Willibrordus Basiliek. Daar 
speelden we een spel van de 7 werken 
van Barmhartigheid. We begonnen om 
14:00 uur en het eindigde om ongeveer 
16:00 uur. In het begin van het spel gingen 
we puzzelstukken zoeken in de kerk. Die 
hadden we nodig om de route langs de 
straalkapellen (inhammen achter het hek, 
worden straalkapellen genoemd), te kunnen 
lopen. Bij elke straalkapel vertelde Cecile van 
Tiggelen een verhaaltje. De eerste straalkapel 
was de naakten kleden, die was ingericht 
door het Leger des Heils. Daar gingen we de 
misdienaars verkleden. Het waren grappige 
kleding combinaties. Het stond symbool 
voor de mensen die geen geld hebben om 
kleding te kunnen kopen. 

Daarna gingen we naar de straalkapel 
waarin het tweede barmhartigheidswerk 
stond uitgebeeld, namelijk de hongerigen 
spijzen. Daar speelden we een spel dat 
heette: De hongerige mus. Er was een mus 

en de anderen waren lieveheersbeestjes. De 
lieveheersbeestjes moesten de mus foppen 
alsof ze dood waren, zodat ze dan niet 
opgegeten werden door de mus. 

Toen gingen wij naar de derde straalkapel. 
Die luidde: De vreemdelingen herbergen. 
Daar speelden we een spel waar we een 
vreemdeling moesten beschermen tegen de 
agent, die vluchtelingen het land uit wou 
zetten omdat de vluchteling geen asiel kreeg. 
De vierde straalkapel die we bezochten, 
heette: De dorstigen laven. Daar vertelde 
Cecile over een man uit Terneuzen die 
mensen in Ghana probeerde te leren hoe ze 
een waterput moesten maken. Door deze 
hulp hoefden mensen geen drie uur in hete 
woestijnen te lopen. Daarna hadden we 
pauze. We dronken cola en fanta met een 
stukje heerlijke barmhartigheidskoek. 

Toen iedereen klaar was met het drinken 
en het eten, gingen we verder met de 
vijfde straalkapel. We moesten een ‘zieke’ 
Cecile bezoeken en daarom moesten we 

eten meenemen, dat we daarna aan de 
Voedselbank gaven.

Het zesde werk van Barmhartigheid was 
de gevangenen bezoeken. We gingen daar 
tikkertje doen en Marjo van den Boomen 
legde het spelletje uit. Het was een soort 
tikkertje maar dan met agenten en boeven. 
Het zevende en tevens laatste werk van 
Barmhartigheid was: De doden begraven. 
Hierbij hoorde een spel moordenaartje. 
Sommige kinderen wisten niet wat een 
detective was. Maar dat terzijde. Na het spel 
hadden wij een nabespreking en daarna was 
het klaar. Wij vonden het allemaal heel leuk 
en erg geslaagd. Ook dank aan Harriëtte 
Clyncke die ons hielp en af en toe ook een 
spelletje meespeelde. Kleding beschikbaar 
gesteld door de Steba, waarvoor dank.

Groetjes,

De enthousiaste misdienaars uit Hulst! 

SPEl: HET PaD DER 7 WERKEn  
Van BaRMHaRTIGHEID

HET HEIlIG jaaR Van BaRMHaRTIGHEID
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Een eerste terugblik
13 december de opening van het heilig Jaar in 
de Basiliek van Hulst
Barmhartig zoals de Vader

In het bisdom Breda is de basiliek van de H. Willibrordus in Hulst 
één van de vier kerken waar het Heilig Jaar van Barmhartigheid een 
jaar lang extra aandacht krijgt door middel van tentoonstellingen 
en bijzondere activiteiten. Zondag 13 december is dit, door Paus 
Franciscus uitgeroepen buitengewoon jubeljaar, in onze basiliek 
geopend tijdens een prachtige eucharistieviering. Na 3 kloppen 
op de hoofddeur, door vicaris Paul Verbeek, werd deze geopend.
Een schild, speciaal voor de gelegenheid ontworpen en gemaakt 
door de heer Bouwmeester uit Oudenbosch werd gezegend, 
waarna de processie onder de “poort van Barmhartigheid” door 

verder ging langs de straalkapellen, die ingericht zijn naar de zeven 
werken van barmhartigheid. Te weten: de naakten kleden door 
het Leger des Heils, de vreemdelingen herbergen door kerk en 
vluchteling, de hongerigen spijzen door de Voedselbank Z-VL., 
de gevangenen bezoeken, door Amnesty International, de doden 
begraven door Rouwzorg Regio 0114, de zieken verzorgen door de 
Zonnebloem en de dorstigen laven, een waterproject door de heer 
D. Boonman uit Terneuzen. 
Jeugdkoor De Walnoten, het Dameskoor van de Basiliek Hulst, 
de Cantorij der Basiliek Hulst en organist Marcel Mangnus 
verzorgden zang en muziek, waaronder de Hymne voor het Heilig 
Jaar van Barmhartigheid:
Misericordes sicut Pater: Barmhartig als de Vader.

In aeternum misericordia eius: In eeuwigheid blijft zijn 
barmhartigheid.

Ook de geestelijke werken zijn in de kerk te bekijken, waarbij U 
ook een bijdrage ziet van de Elisabethparochie, de PKN Hulst/
Kloosterzande en de Damiaanparochie, kern Goes en Zierikzee. 
Op die manier krijgt men een mooi overzicht van de werken van 
Barmhartigheid. Het is zeker de moeite waard om in het komend 
jaar nog eens stil te staan bij de werken en langs te komen. Als 
u zich opgeeft kunnen wij ook zorgen voor een kopje koffie met 
Barmhartigheidskoek en een programmaboekje. Hiervoor wordt 
wel een bijdrage gevraagd.

Veel mensen bekeken de werken van Barmhartigheid onder het 
genot van een kopje koffie met Barmhartigheidskoek. Het was 
kwart voor vijf voordat de viering was afgelopen, maar niemand 
had het idee zo lang in de kerk te hebben gezeten. Er waren zo’n 
350 mensen aanwezig in de kerk. Dank voor uw komst.
De opening was mooi... laten we er samen een mooi jaar van 
maken. Tot 20 november is de tentoonstelling in de koorkerk te 
bezichtigen.

Voorafgaande aan de opening was er tijdens de kerstmarkt 
NIGHTFEVER. Het is snel 17.00 uur en de kerstmarkt begint. 
Omer, Harriëtte, Marjo en Jeroen bieden de mensen een kaarsje 
aan en vragen hen dit kaarsje in de Basiliek neer te zetten, ieder 
met zijn/haar eigen gedachte. Fijn, dat zo velen de weg naar de 
Basiliek maakten.
 

In de Basiliek werd het steeds drukker en het werd ook steeds 
mooier in de kerk. Zelf mocht ik heen en weer lopen, omdat 
kaarsjes aangevuld moesten worden. Ik kreeg dus de opbouw 
in de kerk heel goed mee. In de Basiliek zorgden Daphne en 
Corry dat de kaarsjes aangestoken werden en op een goed plaats 
terecht kwamen. Pastoor Wiel Wiertz was steeds aanwezig om een 
gesprekje aan te gaan. Ook kwamen, vroeger dan verwacht, de 
stemmige Maatjes uit Biervliet. Zij zongen weer een heel ander 
repertoire, maar iedereen kende deze liedjes en op een gegeven 
moment werd het dan ook een samengesteld koor. Het klonk 
prachtig.

HEIlIG jaaR Van BaRMHaRTIGHEID
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Rond 21.00 uur sloot de kerstmarkt en wij begonnen op te 
ruimen, zodat we rond half tien ook in de Basiliek konden 
afsluiten met een gebed door Ralf en de zegening door Wiel.

SPonSoRInG
Zaterdag 23 januari 2016 hebben een aantal vrijwilligers bij de 
JUMBO gestaan van 10.00 tot 15.00 uur.  Marjo, Irene, Jeroen, 
Annemie, Lonneke hebben in de soep staan roeren alsof hun 
leven ervan afhing, nadat Marjo vrijdag al 50 liter soep had 
gemaakt. Vele mensen kwamen langs onze stand en de soep was 
overheerlijk, aldus het algemene commentaar. Wiel kwam ons ook 
nog een hart onder de riem steken en ook hem smaakte de soep 
heerlijk. Daar onze hoffotograaf Ronnie er ook weer was kunnen 
we u deelgenoot maken van onze actie.

Zondag 24 januari 2016. We bridgen voor het goede doel. 
We willen niet steeds het negatieve nieuws bespreken maar 
ook aandacht hebben voor het positieve. Hiervoor willen we 
als werkgroep heilig Jaar van Barmhartigheid een podium zijn 
voor al die personen en organisaties die aandacht geven aan de 
medemens. Ook hiervoor is geld nodig en dit hopen we met de 
bridgedrive te krijgen. 
George is weer de man van de kastjes en Lonneke de arbiter. 
Voor hun werk heel veel waardering en dank. Zonder hun hulp 
zouden we niet weten welk bridge resultaat we weer op ons conto 
konden schrijven. Voor de één wat teleurstellend, voor de ander 
een verrassing of gewoon het verwachte resultaat. Zo gaat dat. 
Bridge is belangrijk, maar wat dacht u van de inwendige mens. 
Arnold en Mien, de mensen van Malpertuus zonder wie wij dit 
niet hadden kunnen organiseren. Maar wat ook te denken van de 
mensen die de soep (kippen-, tomaten-, groenten- én erwtensoep) 
hebben gekookt, de broodjes hebben gesmeerd en met de drank 
zijn rondgegaan en niet te vergeten het afwassen en opruimen van 
al die vuile vaat. Ga er maar aan staan. Hiervoor tekenen: Loes, 
Jeroen, Liset, Chantal, Marjo, Hans en Els, Tini en Jacintha en 
voor het klaarzetten en opruimen van de tafels Luc.

Tussen de middag kon iedereen genieten van de heerlijke soep, 
waarvoor veel complimenten kwamen, en de broodjes ham/kaas. 
De bonnen die we hiervoor, maar ook voor de drank, konden 

kopen was het werk van Corrie. Zo deed ieder zijn deel. Er komen 
nog vele activiteiten. Denk aan b.v. de lezingen, een middag 
voor de misdienaars, de gebedsvieringen, boete- en verzoening. 
Hiervoor kunt u het beste een kijkje nemen op de website www.
heiligjaarzeeland.nl of de media.

lourdesbedevaart
Afgelopen maanden hebben we in Oostburg, Axel en Heikant 
de film van Bernadette vertoond als voorbereiding op de 
Lourdesbedevaart van 26 september tot 2 oktober 2016. Een 
ware happening. In Oostburg waren we met ongeveer 15 mensen, 
die hebben genoten van de film en heel enthousiast reageerden. In 
Axel waren er wel enkele mensen maar in wezen te weinig om de 
film te vertonen. Zij zijn dan ook naar Heikant gekomen, waar 
we toch met ongeveer twintig personen de film hebben bekeken. 
Eveneens waren de reacties enthousiast en een aantal mensen 
gingen ook over tot inschrijving. Het begin is gemaakt, het einde 
nog niet in zicht. 
Gaat u ook mee naar lourdes, schrijf u in. Immers, een inschrijving 
is het begin van een mooie reis, ook een unieke reis, want in het 
heilig Jaar van Barmhartigheid komen er veel mensen speciaal 
naar Lourdes. De reis naar Lourdes wordt speciaal georganiseerd 
voor Zeeland, wat betekent dat u waarschijnlijk uw buurman en/
of buurvrouw zult kennen, een vertrouwd gevoel.  

SAMEN UIT, SAMEN THUIS is ons motto. Voor meer 
informatie kunt u terecht op de website van het heilig Jaar: www.
heiligjaarzeeland.nl DOEN HOOR!

Namens de werkgroep, Cecile van Tiggelen

Houd voor het laatste nieuws over het jaar van Barmhartigheid 
ook de website in de gaten: www.heiligjaarzeeland.nl

HEIlIG jaaR Van BaRMHaRTIGHEID
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Voor de jeugd

Als ik aan je vraag: Waar denk je aan als 
ik Pasen zeg, dan noem je vast eieren, de 
paashaas, de paasvogel en het paasvuur. 
Maar als je christen bent, (in Jezus gelooft,) 
denk je verder dan alleen de paashaas, eieren 
en paasvuur. Christenen kijken ook naar de 
echte reden waarom we Pasen vieren. Wat 
betekent Pasen dus nog meer, We vieren 
Pasen op het eind van de Goede Week. 

Palm zondag:
De zondag voor Pasen kennen we als 
palmzondag. Het is het begin van de Goede 
week. We vieren dan dat Jezus als een 
koning werd binnengehaald in Jerusalem. 
De mensen zwaaiden met palmtakken en 
zongen hosanna. Het is haast niet te geloven 
dat Jezus nog geen week later werd vermoord 
als een zware misdadiger!  

Witte donderdag:
Op deze dag at Jezus voor het laatst met 
Zijn vrienden. We noemen dit het laatste 
avondmaal. Jezus zei, toen Hij het brood 
in stukken brak en ronddeelde: Dit is mijn 
lichaam, en het wordt voor iedereen gegeven. 
En bij het ronddelen van de wijn zei Hij: 
Dit is mijn bloed dat voor iedereen wordt 
vergoten.
Zijn vrienden snapten er toen niet veel van. 
Pas later toen Hij dood was begrepen ze wat 
Jezus bedoelde. In veel kerken wordt dit laatste 

a vo n d m a a l 
nog steeds 
gevierd. In de 
Ka tho l i eke 
kerk zelfs elk 
weekend, de 
Eucharis t ie 
viering.

Goede vrijdag:
Het is de vrijdag voor Pasen. Deze dag 
herdenken we dat Jezus is doodgegaan. Ze 
hebben Hem met spijkers aan het kruis 

geslagen, wat zal dat pijn hebben gedaan.
Waarom zou dan toch deze dag Goede 
vrijdag worden genoemd? Er was toch niks 
goeds aan, dat Jezus dood ging! Goede 
vrijdag heet zo omdat Jezus Zijn leven aan 
ons allemaal GEGEVEN heeft. Dit deed Hij 
omdat Hij onze dingen die we fout doen aan 
het kruis heeft gedragen. 
Dit betekent dat Hij ervoor zorgt dat God 
ons kan vergeven als we iets doen wat 
niet mag. Meestal doen we dan een ander 
verdriet of pijn. Als je er spijt van hebt, kan 
God je vergeven, en jij kunt dan ook naar 
de ander toe gaan en zeggen dat je spijt 
hebt.  

Paaszaterdag:
Op paaszaterdag denken we aan Jezus die 
nu in het graf ligt, een uitgeholde grot met 
een grote zware steen ervoor. Het kruis 
is nu leeg, en in veel kerken is het altaar 
nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen 
bloemen, kaarsen, of mooie kleden op het 
altaar.  

Pasen:
Met Pasen denken we aan de meest glorieuze 
gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden, 
dat Jezus uit de dood is opgestaan

Paaskaarsjes!
Wanneer vele paaskaarsjes branden,
is dat een prachtig gezicht.
Want dan zie je iedereen,
als in een zee van licht.
Ik denk dan stiekem bij mezelf,
zo moest het altijd zijn:
Een zee van licht waar je ook gaat,
en nergens donkere pijn.
Het licht van Jezus in de straat,
op school, op elk plein.
In alle steden, klein en groot,
Zou het dan vrede zijn!
De grote vraag dus, waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin,
hoe krijgen we dit zuivere licht,
de hele wereld in?
Hoe wandelt het naar stad en land,
naar mensen groot en klein.
Hoe wandelt het de huizen in,
om er voorgoed te zijn?
Ik heb er over nagedacht,
en heb mijn antwoord klaar,
Het licht komt er door jou en mij,
wij zijn die wandelaar.
De Paaskaars brandt,
Het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen dat,
Dit licht nooit meer verdwijnt
 
 

 
 

 
 

 
 

laMMETjE In DE WEI

Lammetje, lammetje in de wei

kom toch eens wat dichterbij

dan aai ik jou lekker zacht

door jouw warme wollige vacht

lammetje, lammetje in de wei

kom toch eens wat dichterbij

PaSEn

Er liggen bolletjes
Er liggen bolletjes in de grond

te slapen, te slapen
Er liggen bolletjes in de grond

overal in t’rond
Wakker worden, wakker worden

Alle vogeltjes zingen
Alle vogeltjes fluiten

Kom….we gaan naar buiten
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fEEST In DE 
KERK KRIjGT EEn 

VERVolG!
In 2015 was er een succesvolle activiteit 
“feest in de kerk” te Clinge. Een 
middag voor ouders en kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Dit krijgt een vervolg! 
Noteer zondagmiddag 17 april as. alvast 
in je agenda. We zijn druk bezig met 
de voorbereidingen van het programma. 
Nadere berichtgeving volgt o.a. via tintin 
en de website.

ALLES NIEUW
Wij danken U, o lieve God,
met alle mensen samen
dat ’t eindelijk weer lente wordt,
de zon schijnt door de ramen.
De bloemen bloeien in de tuin,
de knoppen staan op springen,
de wilgen krijgen weer een kruin
en alle merels zingen.
De wereld die zo donker zag
wordt licht, begint weer te kleuren.
Zoals eens op de eerste dag
gaat alles nieuw gebeuren.
Wij danken U, o lieve God,
dat U het leven spaarde
en dat Uw liefde zichtbaar wordt
op deze mooie aarde.
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clUSTER ooST Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Wanneer deze editie van de 
kerkkoerier in de brievenbus valt, 
zijn we alweer in de derde maand 
van 2016. Niet te geloven hoe snel 
de tijd gaat. Toch willen we nog 
even achterom kijken naar wat er 
zoal in 2015 in de parochiekern 
van Clinge gebeurde. Heel het jaar 
stond, ook bij ons, in het teken 
van het besluit dat het bisdom 
zou nemen aangaande het sluiten 
van de kerkgebouwen binnen 
onze parochie H. Maria Sterre der Zee. En toen er dan eindelijk 
duidelijkheid kwam, voelden ook wij de pijn van de kernen die 
afscheid van hun kerkgebouw moesten nemen, of die in het weekend 
voortaan geen viering meer zouden hebben. Nu we zekerheid hebben 
dat er de komende jaren elke zaterdagavond een viering in onze kerk 
zal blijven plaatsvinden, willen we de parochianen die niet meer in 
hun eigen kern kunnen vieren, dan ook van harte uitnodigen om dit 
bij ons te komen doen.

 Maar wat kunnen we zoal in het boek van 2015 vermelden?
• 7 kindjes hebben het sacrament van het H. Doopsel ontvangen (3 

in onze kerk en 4 elders in de parochie) 
• een Eerste Heilige Communieviering vond dit jaar niet plaats; 

in 2014 kwamen de kinderen uit groep 3 en 4 hiervoor in 
aanmerking 

• 8 jongens en meisjes ontvingen in de kerk van Heikant het 
sacrament van het H. Vormsel

• er werd geen kerkelijk huwelijk ingezegend 
• van 17 personen uit onze kern hebben we dit jaar helaas afscheid 

moeten nemen ( 5 ervan kregen een uitvaartdienst in onze 
kerk, 1 kreeg een dienst in aanwezigheid van een pastor in het 
crematorium).

Ook kunnen we weer terugkijken op speciale momenten die we 
als kern enorm koesteren. Zo zorgden met kermismaandag pastoor 
Wiertz, het parochieel gemengd koor en de fanfare voor een 
sfeervolle viering waarin vele aanwezigen op een passende wijze hun 
geliefde overledenen konden herdenken.
In oktober was het ‘feest in de kerk’; in onze kerk konden kinderen uit 
heel de parochie een middag creatief bezig zijn: workshops zoals het 

uitbeelden van het Onze Vader, het 
naspelen van het Laatste Avondmaal, 
samen zingen en knutselen met klei 
stonden op het programma. En net 
vóór de kerstvakantie kregen we 
bezoek van de schoolkinderen die, na 
het bezoeken van de kerststal aan het 
begin van het kerkhof, een sfeervol 
kerstprogramma binnen in de kerk 
brachten. Die activiteiten geven ons 
kracht om verder te gaan, ook al is 
het lang niet altijd gemakkelijk We 

kijken dan ook met frisse moed vooruit naar het huidige jaar: op 
28 mei hopen 13 jongens en meisjes uit Clinge, Graauw en Nieuw 
Namen voor het eerst de H. Communie te ontvangen. Cluster Oost, 
waartoe deze 3 kernen behoren, werkt vanaf dit jaar samen. De 
voorbereiding zal deels gezamenlijk, deels in de eigen kern gebeuren. 
Maar de vieringen zullen gezamenlijk in de kerk van Clinge 
plaatsvinden. Al jaren gebeurt deze samenwerking ook bij het H. 
Vormsel; dit jaar is dat niet anders. Op 17 juni zullen 7 jongens en 
meisjes uit Clinge in de kerk van Koewacht dit sacrament ontvangen. 
Begin januari konden we reeds 2 nieuwe lectoren verwelkomen 
en ook het parochieel gemengd koor kreeg versterking van enkele 
nieuwe leden. Uiteraard zijn nieuwe vrijwillig(st)ers nog steeds 
van harte welkom. Zo is onze parochiekerncommissie dringend op 
zoek naar een nieuwe kasbeheerder. Erwin Poppe heeft aangegeven 
hiermee te willen stoppen. Heeft u enige kennis van financiën en 
wilt u enkele uurtjes aan onze parochiekern besteden, is of een ander 
PKC lid bereid u hierover meer informatie te geven.
Erwin Poppe

Hopelijk brengt 2016 nog veel goeds voor onze parochiekern. Laten 
we met z’n allen proberen er een mooi jaar van te maken.Op ons 
lijstje, als parochiekerncommissie, staat al zeker de zorg voor een 
goede samenwerking met de kernen Graauw en Nieuw Namen. 
Als we de handen in elkaar slaan gaat het ons zeker lukken om het 
‘samen kerk zijn’ voort te zetten. Het sluiten van een kerkgebouw 
betekent niet het einde van ons ‘gelovig zijn’.
Helpt u mee?

Annemie de Loos-Brijs.

Zondag 13 december werd Nieuw Namen 
in kerstsfeer gebracht door een kerstconcert.
De kerk werd versierd en Fanfare De 
Scheldezonen en Zangkoor St.Cecilia 
wisselden elkaar af met sfeervolle nummers.
Het publiek werd na afloop getrakteerd 
op koffie en cake en kon nog uitgebreid 
nagenieten.

SaMEn KERK ZIjn

VERSlaG KERSTconcERT
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clUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

Kerk gesloten

een gebouw
gevuld met leegte

verstomd
zijn

de gezangen
de gebeden

heiligenbeelden
zien verweesd

een niemandsland

heimwee
verlangt

naar vervlogen tijden

achter gesloten deuren
huist

een verstoorde droom

kerk gesloten
indringend beeld

van
enkel nog
verleden

Jos Hamelink,
Oud parochiaan van Stoppeldijk

SaM’S 
KlEDInGacTIE

Elk jaar heeft Sam’s Kledingactie plaats 
gevonden in de sacristie van de H. 
Gerulpus in onze Kerk te Stoppeldijk.

Het Bestuur van de Parochie kern 
commissie heeft besloten, dat de 
kledingactie ook dit jaar daar mag plaats 
vinden.

PaSEn 2016
Hartelijk welkom in Boschkapelle 
De eerste weekendviering na de sluiting van 
de H. Gerulphuskerk werden we hartelijk 
welkom geheten door onze pastores. Een 
hartelijk welkom van Chantal voor de mensen 
van ‘buiten’, Hengstdijk en Stoppeldijk, de 
‘nieuwe’ koorleden van Stoppeldijk. Het 
deed ons bijzonder goed. Op deze manier 
voelt een mens zich al gauw thuis. Hopelijk 
zijn de parochianen van Boschkapelle snel 
gewend aan de zaterdagviering. Ook dat is, 
als je altijd op zondag naar de kerk gaat, voor 
hen een hele verandering. 

Josephine
 

MUZIEK IS HUn lEVEn
Onze parochiekern Stoppeldijk was tot heden januari 2016 rijk gezegend met een prachtig 
gemengd koor. Ze zongen altijd de sterren van de hemel. Hartelijk dank daarvoor. 
We vinden het geweldig dat zij besloten hebben verder te gaan in de parochiekern 
Boschkapelle. We hopen dat ze samen met het bestaand koor van Boschkapelle, onder leiding 
van dirigent Nand en organist Jo, op dezelfde voet verder gaan. 
J. H. 

MUIZEn... SERIEUS
De pastoor had erg veel last van muizen in de kerk.
Die muizen renden zelfs tijdens de mis door het Godshuis.
De pastoor strooide gif, zette muizenvallen, liet een paar katten los, maar niets hielp. Overal 
liepen er opnieuw muizen

Op een zondag, voor hij met de preek begon, riep hij de hulp in van de beminde gelovigen.
Wie van hen had een oplossing voor die muizenplaag?
Er stond een oudere vrouw op en zei; “Meneer pastoor, U moet die muizen dopen”.
Dopen? Helpt dat dan?”
Jawel meneer pastoor, ik heb 11 kinderen, allemaal gedoopt en er komt er geen één meer in 
de kerk”.

BEDanKT!
In de viering 1 september 2015 werden alle vrijwilligers voor 
het voetlicht geplaatst. Onmisbaar en zeer gevarieerd waren al 
hun activiteiten. Iedereen in deze rubriek nu weer vernoemen 
zou iets te veel van het goede zijn. Graag noem ik toch even 
de twee dames, Celine en Marieke. Zij hebben 20 jaren lang 
met hun sierkunst het altaar voorzien van bloemen. Hartelijk 
dank voor jullie zorg.

J. H.
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clUSTER MIDDEn Hulst

2016 Opende met een emotionele start 
voor menige parochiekern in de parochie 
H. Maria Sterre der Zee. Verschillende 
kerkgebouwen kregen een kapelfunctie, 
andere kerken werden gesloten en de 
basiliek werd parochiekerk voor Oost 
Zeeuws-Vlaanderen. Parochiekerk zijn is 
meer dan het in stand houden van een 
monumentaal gebouw. Parochiekerk zijn 
anno 2016 betekent meer dan ooit een open 
deur zijn voor iedereen, gastvrijheid bieden, 
vieren en ontmoeten. Samen kerk-zijn is 
elkaar vasthouden, elkaar nabij zijn, oog 
en oor hebben voor elkaar. Met of zonder 
kerkgebouw samen de schouders er onder 
zetten, bouwen aan een betere wereld. Kerk 
in beweging, de handen ineen slaan, nieuwe 
wegen gaan; maar vooral samen verder gaan! 
Beste mensen – van waar u ook komt – wij 
ontmoeten u graag in ons aller parochiekerk 
en openen ook graag alle deuren voor u als 
u zich als vrijwilliger voor onze parochiekern 
aanmeldt.
Daar waar mensen elkaar ontmoeten ontstaan 
kansen, wordt mogelijk wat onmogelijk leek, 
wordt lief en leed gedeeld. Doet u mee?

ontmoeten

Ontmoeten is
de stap durven zetten
je ware gezicht durven tonen,
je vrees en je onzekerheid opzij schuiven
en je vertrouwen aan iemand schenken,
weten dat je geborgen bent.
Ontmoeten is niet
veel vragen stellen,
aandringen of uitpluizen
beslag leggen of veroordelen.
Ontmoeten is nooit
“meten”.
Het is 
aanvoelen, luisteren, stil worden.
Ontmoeten
geeft nieuwe horizonten aan je leven.
Je moet voortaan
je kleinheid, je onmacht niet meer verbergen,
je moet ze niet langer
alleen dragen.
Er is iemand
bij wie je altijd terecht kunt.
  (auteur onbekend)

PaRocHIEKERK & GaSTVRIjHEID
Parochiekerk zijn stelt nieuwe verant-
woordelijkheden. Parochiekerk zijn betekent 
naast gastvrijheid voor de mensen uit de eigen 
kern ook gastvrijheid bieden aan mensen die 
van buiten de parochiekern Hulst de basiliek 

bezoeken. Eén van de initiatieven om dit 
waar te maken is het wekelijks samen koffie 
drinken waartoe iedereen wordt uitgenodigd 
na afloop van de zondagsviering. Steeds 
meer mensen maken graag gebruik van deze 
informele ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Dat doet deugd. 
Het doet ook deugd dat, naast de vrijwilligers 
uit Hulst, ook vrijwilligers uit de naburige 
parochiekernen hieraan meewerken. Dank 
aan deze en alle andere vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten voor het verzorgen van 
zoveel kopjes koffie!

afScHEID 
MEVRoUW YVonnE DE REcHTER
Na heel veel jaren en het verzorgen van heel 
veel kopjes koffie voor heel veel mensen heeft 
mevrouw De Rechter haar vrijwilligerswerk 
om gezondheidsredenen -met pijn in het 
hart- neergelegd. Mevrouw De Rechter, die 
reeds jaren geleden de leeftijd der sterken 
heeft bereikt, heeft er voor gekozen om 
plaats te maken voor de jeugd. Yvonne, heel, 
heel veel dank! 

GEZocHT aanVUllInG 
Van DE KoffIEWERKGRoEP
In de Kerkkoerier van december 2015 hebt 
u kunnen lezen dat zich een viertal nieuwe 
vrijwilligers heeft aangemeld voor het 
verzorgen van de koffie ontmoetingen na de 
zondagsviering in de basiliek. (Helaas, heeft 
één van hen zich om persoonlijke redenen 
teruggetrokken, waarvoor alle begrip.) Naast 
de mensen van de (uitgebreide) werkgroep 
koffieverzorging zijn wij nog dringend 
op zoek naar meer vrijwilligers. Meer 
vrijwilligers zijn nodig om het samen vieren, 
samen koffie drinken en elkaar ontmoeten 
waar te maken. Per koffiemorgen zijn 3 
mensen nodig. Tijdsduur enkele uurtjes 
op zondagvoormiddag. Werkzaamheden: 
voorafgaand aan de dienst voorbereiding en 
koffie zetten, na de dienst, koffie schenken 
en aansluitend opruimen. Bij voldoende 
vrijwilligers wordt u max. 1x per maand 
ingeroosterd. Is het iets voor u om in een 
gezellige sfeer mee te werken aan deze koffie 
ontmoeting? Laat het ons weten! 
Voor meer informatie: G. Leenknegt, tel. 
0114-314632 of 06-10710150)

afScHEIDSBIjEEnKoMST 
VRIjWIllIGERS
1x Per jaar worden vrijwilligers die hun 
vrijwilligerswerk beëindigd hebben uit-
genodigd voor een bijeenkomst op de 
pastorie. 26 November 2015 was het weer 
zo ver. In een gemoedelijke sfeer, onder 

dank voor zijn veelzijdige jarenlange inzet als 
vrijwilliger, werd afscheid genomen van de 
heer Jo Heijens. Jo, nogmaals hartelijk dank! 
Dank ook aan de andere genodigde voormalige 
vrijwilligers die deze afscheidsbijeenkomst 
om verschillende redenen aan zich voorbij 
lieten gaan of verhinderd waren.

HERHaalDE oPRoEP! 
In de vorige Kerkkoerier (dec. 2015) is reeds 
een oproep geplaatst voor opvolging van de 
heer en mevrouw De Vaan als doopkoster. 
Graag willen wij deze oproep nogmaals onder 
uw aandacht brengen. Wij zijn dringend 
op zoek naar een enthousiaste man/vrouw 
of echtpaar die bereid is om als koster 
de pastor te assisteren bij doopvieringen 
in de basiliek. Doopvieringen vinden 
merendeels op zondagmiddag plaats. Is het 
iets voor u om te assisteren bij feestelijke 
doopvieringen? Neemt u dan contact op met 
het parochiekernsecretariaat (mevr. M. v.d. 
Boomen) van de H.Willibrordus, Steenstraat 
22 Hulst. (Tel. 0114-312130 of e-mail: 
pastoriehulst@zeelandnet.nl)

VacaTURES PaRocHIEKERn-
coMMISSIE HUlST
Welke man/vrouw biedt zich aan om in een 
gezellige sfeer mee te denken en doen in de 
P.K.C. Parochie Kern Commissie van de 
H.Willibrordus te Hulst? Wij zijn dringend 
op zoek naar commissieleden die het een 
uitdaging vinden om sturing te geven aan 
het beleid in onze parochiekern. Heeft 
kerk-zijn en alle materiële en immateriële 
zaken die hiermee verband houden uw 
belangstelling? Neemt u dan contact op 
met het parochiekernsecretariaat (mevr. 
M.v.d. Boomen) van de H.Wilibrordus, 
Steenstraat 22 Hulst (tel.0114-312130 of 
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl) 

InlooP KoffIEMoRGEn
Wist u dat u iedere donderdagvoormiddag 
tussen 10.00 uur en 11.30 uur van harte 
welkom bent op de pastorie, alwaar u wordt 
verwelkomd door één der gastvrouwen Anita 
of Annemie. Zij bieden u graag een kopje 
koffie aan in een gezellige sfeer. Loop gerust 
eens vrijblijvend binnen! 

fEESTaVonD VooR VRIjWIllIGERS 
16 Januari 2016 was het weer de jaarlijkse 
“dank-je-wel” feestavond voor vrijwilligers 
in Hulst. Parochiekern- en regionaal actieve 
vrijwilligers waren uitgenodigd voor deze 
feestavond en in grote getale (125 personen) 
gekomen. Een feestelijk samenzijn dat 
begonnen werd met een sfeerrijke viering 

KERK-ZIjn MET of ZonDER GEBoUW – 
PaRocHIEKERK - oPEn DEUR VooR IEDEREEn
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in de basiliek en werd voortgezet met een 
feestavond in De Lieve. Hulde en dank aan 
alle vrijwilligers die zich een heel jaar inzetten 
voor het gebeuren in en rond het samen 
kerk-zijn ter plekke of bovenplaatselijk. 
Hulde en dank ook aan de mensen -van 
taartenbakster tot troubadours en alles en 
iedereen er om heen- die deze avond tot een 
feest voor iedereen hebben gemaakt. Dank 
u, dank jullie, dank u allemaal, dat u er was, 
dank dat u vrijwilliger bent! 
Bijgaande foto’s geven een beeld van het feest.

PlannInG 2016 
Vrijwilligers komen en gaan, komen samen 
om een lustrum te vieren of afscheid te 
nemen. Wij kunnen u nu vast melden dat de 
volgende data zijn vastgelegd: 
26-05-2016 aanvang 20.00 uur: bijeenkomst 
voor jubilarissen
17-11-2016 aanvang 10.00 uur: bijeenkomst 
voor jubilarissen
volgens afspraak in het waarderingsbeleid van 
toepassing voor alle vrijwilligers die 5 jaar of 
een veelvoud van 5 jaar vrijwilliger zijn. 

Jubilarissen kunnen naar keuze deelnemen 
aan de bijeenkomst ‘s avonds of ’s morgens.
14-11-2016 aanvang 19.30 uur: jaarlijkse 
bijeenkomst voor contactpersonen van 
werkgroepen.
24-11-2016 aanvang 10.00 uur: bijeenkomst 
waarin we afscheid nemen van vrijwilligers 
die in 2016 met hun vrijwilligerswerk zijn 
gestopt. Heel veel plannen, we gaan er weer 
voor. Doet u mee? 
Namens de parochiekerncommissie en de 
stuurgroep Vrijwilligersbeleid Parochiekern 
Hulst,
Nelly Janssen – de Kooning (tel.0114 -72030 
/ e-mail: janssen.kooning@zeelandnet.nl) 

“Als je deuren van je hart openzet, riskeer 
je veel.
Als je de deuren van je hart openzet riskeer 
je mens te worden
naar Gods beeld en gelijkenis, Jezus 
Christus.”
     
(uit: Sporen van menswording/Ward 
Bruyninckx)

MannEn GEVRaaGD 
VooR DE  

MaRIa oMMEGanG

In de vorige kerkkoerier deden we een 

oproep voor 5 dragers. Zondag 26 juni is 

de jaarlijkse Maria Ommegang in Bergen 

op Zoom. Gevraagd is om in deze stoet 

ook de StaakMaria uit de Basiliek mee te 

laten lopen. Het is een geweldige ervaring. 

Op zich is het dragen van de baar niet 

zwaar, maar mannen van gelijke grootte 

is wel erg prettig om het gemakkelijker 

te maken. Je loopt met de StaakMaria 

door Bergen op Zoom. Met 5 man kun je 

elkaar regelmatig afwisselen. Mannen uit 

de hele parochie zijn welkom. Geef u op 

bij het parochiesecretariaat Hulst of via 

pastoriehulst@zeelandnet.nl
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clUSTER nooRD  Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Op clusterniveau wordt vaker en vaker samengewerkt en voor Ter 
Duinen betekent dat in cluster Noord samen met Lamswaarde en 
Terhole. Elk kwartaal wordt inmiddels een gezamenlijke parochiekern 
bijeenkomst gehouden. In de laatste bijeenkomst van 1 februari jl. 
is afgesproken ook meer samen te gaan werken bij activiteiten 
georganiseerd in de drie kernen. Op die manier wordt de deur 
ook meer natuurlijk geopend voor medeparochianen in de andere 
kernen binnen het cluster. In de parochiekern Ter Duinen worden 
deze activiteiten gelanceerd via posters in de meest voor de hand 
liggende gebouwen op Kloosterzande en omgeving waar veel mensen 
langskomen, zoals in de Emte, Fysionfit, Kint, Roctus, de basisschool 
etc.. Ook hebben we een website (www.parochiekernterduinen.nl) 
van de parochiekern, die regelmatig wordt bezocht en een speciale, 
weliswaar nog enigszins besloten, Facebook-groep, waar iemand op 
verzoek wordt toegevoegd. Inmiddels worden daarin een kleine 40-tal 
belangstellenden op de hoogte gebracht van onze activiteiten, maar 
dit aantal is de laatste tijd groeiende. Uiteraard informeren we ook 
via de media daar waar mogelijk, via de Kerkkoerier, Tintinabulum, 
De Stem en PZC. De gezamenlijke parochiekernbijeenkomst 
binnen het cluster wordt (normaliter) georganiseerd op elke laatste 
maandag van de eerste maand van het kwartaal; het schema wordt 
op de website weergegeven met daarbij ook een samenvattende alinea 
van hetgeen daarin is besproken. Op maandag 25 april 2016 is de 
volgende bijeenkomst gepland.

In het eerste kwartaal van 2016 hebben we in de H. Martinus kerk 
op Groenendijk weer de Passion Live op groot scherm gepland op 
Witte Donderdag 24 maart 2016. Dit jaar komt de uitzending 
vanuit Amersfoort en verwachten we weer veel belangstellenden. De 
toegang is gratis en de kerk is open vanaf 19.00 uur. Aangezien het 
programma begint om 20.30 uur en eindigt omstreeks 22.00 uur 
is het een hele zit uiteraard. Voorafgaand kunt u op groot scherm 
alvast het nieuws volgen en tussendoor hopen wij u weer te voorzien 
van een heerlijk kopje koffie/thee met cake. De apparatuur wordt 
gratis beschikbaar gesteld door de Dorpsraad Kloosterzande en de 
benodigde Digitenne aansluiting wordt door een trouwe locale 
bewoner meegebracht. Met een geregistreerde bijdrage van 2 euro 
ding je ook nog mee met de verloting van prijzen (kunstwerken) 
tijdens het kunstweekend. 

In het tweede kwartaal houden we dat kunstweekend Kunst in 
Kerk in het derde weekend van mei en dat valt dit jaar samen met 
Pinksteren 14 en 15 mei 2016. Het is inmiddels de 3e keer dat 
dit op het programma staat en dit jaar rekenen we op ongeveer 
15 kunstenaars. Pastoraal medewerker Ralf Grossert verzorgt weer 
een rondleiding door de kerk op beide dagen om 15.00 uur. 
Dit jaar bestaat waarschijnlijk ook de mogelijkheid om de toren 
te beklimmen onder begeleiding. Als het grote orgel op tijd de 
benodigde onderhoudsbeurt heeft gehad wordt ook het orgel op 
beide dagen klassiek bespeeld door niet minder dan de organist 
van onze parochie H. Maria Sterre der Zee, Marcel Mangnus. De 
gastvrouw vertelt u wat en wanneer de activiteiten staan gepland en 
zorgt samen met onze vaste koffiegroep voor koffie/thee, fris en/of 
een biertje met zelfgebakken cake tegen een kleine vergoeding; bij 
mooi weer ook op het plein voor de kerk. Allemaal zeker de moeite 
van een bezoek waard zou ik zeggen! Daar komt bij dat we tijdens 
het kunstweekend een verloting hebben op zondagmiddag om 16.00 
uur van een aantal kunstwerken. Voor die verloting kan iedereen zich 
tussen Witte Donderdag (de Passion Live op groot scherm) tot en 

met het kunstweekend van 14 en 15 mei laten registreren door een 
klein bedrag van 2 euro te doneren! De opbrengst komt voor een 
groot deel ten gunste van onze parochiekerk.

Speciaal voor het kunstweekend moeten nogal wat voorbereidende 
activiteiten in de kerk worden verricht. Zo gaan we de gebruikelijke 
grote panelen ombouwen tot meer handzame en moeten weer diverse 
banken het veld ruimen om plaats te maken voor de kunstenaars. 
Vorig jaar hebben we op die manier de laatste drie banken tijdelijk 
verwijderd en later weer teruggebracht, maar dat bleek een heel 
karwei. We hebben nu besloten die drie rijen banken niet meer 
terug te zetten, maar op die plaats twee passende tafels te zetten met 
stoelen, die we uit de kerk van Terhole hebben kunnen lenen. Omdat 
de wekelijkse zondagviering nu al om 9.30 uur begint in plaats van 
10.30 uur hebben we ook meer tijd na de viering om na te praten 
onder het genot van een kopje koffie/thee. Daar kunnen die tafels 
en stoelen enorm bij van dienst zijn, zoals dat ook in de kerk van 
Zuiddorpe gebeurt. We rekenen dan ook op ieders goedkeurende 
commentaren en het scheelt ons enorm veel werk!

Naast deze Kerkkoerier is dit artikel en alle vorige artikelen uit 
de reeks op de website van de parochiekern Ter Duinen (www.
parochiekernterduinen.nl) te vinden en voortaan ook in de Facebook 
groep. By the way: het nieuwe vrijwilligersboekje 2016 is uit en staat 
inmiddels ook op de website.

Arnold Mannaert

DE Haan KRaaIT VooRT….
….ook in Lamswaarde en Terhole….

(door Arnold Mannaert)
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Zondag 14 februari jl. was het feest bij 
ons in de kerk op Groenendijk want als 
parochiekern Ter Duinen wilden wij graag 
een keer onze misdienaars en acolieten in 
het zonnetje zetten. De voorbereidingen 
waren uiteraard geheim en op het 
misdienaarsrooster stond alleen: ‘Speciale 
viering, alle misdienaars aanwezig.’ Zo was 
het een grote verrassing voor de jongens 
en meisjes om op zondagochtend ook hun 
andere collega’s in de sacristie aan te treffen.
De viering begon met een intocht door het 
middenpad. Wat heel indrukwekkend was, 
want wanneer zie je ze allemaal tegelijk in een 
viering. Iedereen had een eigen taak tijdens 
de dienst zodat er echt een gevoel van ‘wij 
samen’ ontstond. Na het evangelie vertelde 
pastoraal werker Ralf Grossert iets over de 
betekenis van het witte misdienaarskleed, 
dat het doopkleed moet symboliseren en 
de opdracht zichtbaar maakt, die wij als 
gedoopten op ons hebben genomen om de 
geloofsgemeenschap op te bouwen en te 
werken aan een betere wereld.
De misdienaars en acolieten, jongens en 
meisjes die zich inzetten voor een waardige 
viering van de liturgie kunnen ons daarin een 
voorbeeld zijn. Na deze woorden ontvingen 
zij uit de hand van de voorganger een mooie 
oorkonde waarop vermeld stond hoe lang zij 
al misdienaar zijn. Heel bijzonder om te zien 

dat de twee oudsten al 12 ½ jaar meedoen en 
de jongste ook al weer 4 jaar.

Naast de oorkonde was er voor iedereen 
ook een cadeaubon en een kaars met een 
afbeelding van de kerk in Kloosterzande.
Tijdens de hele viering werden foto’s 
genomen die in een fotoboek afgedrukt 
zullen worden zodat de ‘jubilarissen’ een 
mooie herinnering hebben aan deze dag. 
Afgerond werd de dienst met een ‘oeroude 
traditie’: “de mars’jes” die de misdienaars 

van dienst normaal na afloop in de sacristie 
als bedankje krijgen, werden deze keer in 
de kerk uitgereikt. Na het laatste lied ‘Gij, 
reinste der schepselen’ (dat het koor spontaan 
ter ere van deze dag gezongen heeft) en de 
uittocht gingen wij met z’n allen nog een 
keer voor het altaar staan, want bij een 
feestelijk gebeuren als dit hoort natuurlijk 
een groepsfoto.
R. Gr.
 Foto: Manuel Eijsackers

MISDIEnaaRS In KlooSTERZanDE
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clUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Samen met veel oud parochianen was ik op 
2 januari 2016 aanwezig bij de sluiting van 
de kerk in Sint Jansteen. Een historische 
gebeurtenis waar ik graag bij wilde zijn. Bij 
de viering waren alle leden van het pastorale 
team en de liturgische werkgroep betrokken. 
Passende lezingen en woorden van begrip, 
troost en bemoediging werden uitgesproken 
door vicaris Wiel Wiertz, pastor Ralph 
Grossert, voorzitter Tine Pollet-Vereecken 
en koster Omer Calle. 

de laatste keer ter commuie

Het was een ontroerende bijeenkomst waarin 
voluit werd (mee)gezongen. Menigeen 
pinkte een traantje weg toen, voorafgegaan 

door het processiekruis, de meest heilige 
voorwerpen de kerk werden uitgedragen 
waaronder het evangelieboek, de ciborie 
met H. Sacrament, wijwater, licht van de 
paaskaars, kruisjes van de overledenen en het 
beeld van de H. Johannes de Doper. Vooraf 
waren paaskaars en de Godslamp gedoofd en 
de kerksleutel aan de pastoor overhandigd. 
De organist bespeelde voor het laatst het 
orgel. De klokken in de toren waren gepast 
stil.
Voor de viering was een goed verzorgd 
liturgieboekje samengesteld dat ook als 
aandenken dienst kan doen, evenals het 
fotoboekje ‘’Gesloten maar niet vergeten’’. 
Indrukwekkend in het besef dat het huis van 
God, na zoveel generaties, werd verlaten. 
Pijnlijk, omdat de meest historische 
plaats in het centrum van het dorp zijn 
bijzondere functie verliest. Weemoed, omdat 
nog slechts herinneringen overblijven aan 
vele bijzondere gebeurtenissen in het hart 
van de gemeenschap. Het gevoel van een 
gedwongen uittocht in ballingschap. Tempel 
en heilige bodem, waarin onze voorouders 
rusten, achterlatend. Maar het was vooral 
ook een hoopgevende bijeenkomst, omdat 
velen verder willen, aangesproken door 
de symbolen dat God voor ons uit trekt 
en mee gaat. Niet zoals jaarlijks met de 

brandende paaskaars de kerk in en het licht 
verspreidend, maar voor één keer, in andere 
richting. Met het licht, ontstoken aan de 
laatste paarskaars, de nacht in -de donkere 
wereld tegemoet- om goed te doen en de 
Geest levend te houden.
Het was goed om er bij te zijn. Met de 
mensen van Sint Jansteen en van daarbuiten 
te praten. En de hoop uit te spreken elkaar 
nog vaak te ontmoeten zoals bij de jaarlijkse 
kermis of op de dag van Allerzielen. 
Het bracht mij bij een veelzeggende tekst 
(het avontuur aangaan) die inspireert in een 
tijd waarin veel van het oude en vertrouwde 
verdwijnt en we met elkaar moeten 
zoeken naar nieuwe verbanden en andere 
mogelijkheden. Voor hen die twijfelen aan 
het nut van hun inzet voor gemeenschap en 
parochie hopelijk een stimulans en inspiratie 
om door te gaan en te blijven meedoen. 
Want mensen komen en mensen gaan, 
maatschappelijke verbanden veranderen, 
gebouwen slijten. En wie raakt er niet van 
slag bij de massale kerksluitingen waaraan 
geen eind lijkt te komen? Ondanks dat blijft 
God de constante, dezelfde, de nabije waarop 
we kunnen vertrouwen. In solidariteit en 
vertrouwen kan een geloofsgemeenschap 
blijven bestaan en verder gaan.  
Han Bleyenbergh, Middelburg.

SlUITInG KERK H. joHannES DE DoPER  
SInT janSTEEn

En toen was er op zondag 27 september 
uiteindelijk toch echt de allerlaatste 
zondagviering in de Heikantse kerk! En 
Heikant deed dat op gepaste wijze. 
Ook voor pastor Katrien van der Wiele 
was het speciaal: zij is namelijk in Heikant 
geïnstalleerd als pastor in ons gebied. 

Na de viering werden de koster, de zangers, 
de pastor en de vaste lectoren in het zonnetje 
gezet. Een kleine maar zeer terechte blijk van 
waardering voor al die jaren inzet voor de 
Heikantse kerk! 
Na afloop werd aan alle bezoekers koffie of 
thee aangeboden en kon er nog een laatste 
keer nagepraat worden. Daarvan maakte 
bijna iedereen gebruik. 
Met deze laatste zondagviering kwam in 
Heikant een eind aan een bijna 85-jarige 
traditie, begonnen in 1931. Uiteraard 
werd (en wordt) dit betreurd, maar het 
was natuurlijk al langer bekend en de 
onvermijdelijkheid van deze ontwikkeling 
was duidelijk. Terugkijken of mopperen 
heeft geen zin, en dat doen de meesten dan 
ook niet. Maar ze zullen het wel missen, ook 

het praatje achteraf. 
Vanaf 2016 moet er dus 
elders gekerkt worden. 
Gezien de ligging 
van Heikant is het de 
verwachting dat de 
kerkgangers verspreid 
gaan worden over 
diverse kerken. Wellicht 
zullen er ook mensen 
zijn die afhaken, maar 
inmiddels blijkt toch een 
clubje Heikantenaren de 
weg naar de Koewachtse 
kerk gevonden te 
hebben. Samen met 
enkele mensen van St Jansteen vormt dat 
voor de Koewachtse viering ongetwijfeld 
een welkome versterking. Mensen die slecht 
ter been zijn kunnen voor vervoer contact 
opnemen met Jos van Damme. 
Vanaf nu zal er in Heikant dus elke vierde 
donderdag van de maand een viering zijn, 
om half elf. Het ligt voor de hand dat deze 
gehouden zal worden in de Teresiakapel. 
Ook vroeger werden daar de doordeweekse 

vieringen gehouden en als het koud was ook 
wel eens de zondagviering. Voor een niet al 
te grote groep (tot maximaal 30 personen) is 
deze kapel een prima geschikte en sfeervolle 
plek. Wij hopen dan ook van harte dat 
deze donderdagviering zal uitgroeien tot een 
gewaardeerd en goedbezocht gebeuren!

K.M.

DE laaTSTE ZonDaGDIEnST In DE HEIKanTSE KERK!
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afscheid lorenzo
Op zondag 27 december werd na de dienst 
door pater Reurs afscheid genomen van 
Lorenzo Rietjens als misdienaar. Lorenzo 
heeft 8 jaar bij allerlei diensten en vieringen 
assistentie verleend en werd daarvoor bedankt 
met een cadeaubon. Ook het gulle applaus 
van de kerkgangers was zeker verdiend. 
Lorenzo wordt opgevolgd door zijn jongere 
broertje Vincento.

Kindje Wiegen
Je kon er bijna niet om heen. Het dorp 
hing vol met affiches, een aankondiging 
die gedeeld werd op Facebook en media-
aandacht in de krant en radio; Kindjewiegen 
in Koewacht kwam er weer aan. Een 16-tal 
kinderen van basisschool de Vlaswiek zijn 
enkele weken aan het repeteren geweest 
om het kerstverhaal vol enthousiasme te 
brengen. Rollen werden verdeeld en liedjes 
ingestudeerd. De bejaarden van de Lange 
Akkers in Koewacht kregen de primeur, 
want de generale repetitie werd, compleet in 
verkleedkleding, al enkele dagen voor kerst 
daar gehouden. Op 24 december waren alle 
vrijwilligers van de werkgroep ‘s ochtends al 
druk bezig om alles klaar te zetten. Omroep 
Zeeland kwam Gonnie de Ruiter, als Zeeuw 
van de dag, interviewen, maar ook Tess onze 
Maria, en Evert onze kameel durfden iets live 
te vertellen. Spannend, hoor! Alle reclame 
had gewerkt: 284 mensen telde de koster ‘s 
middags om 16 uur. Wat een genot om al 
die kinderen, ouders opa’s en oma’s te zien 
genieten van het kerstverhaal. Naast de 16 
zangers waren er nog meer kinderen bereid 
om te helpen met voorlezen, collecteren 
e.d. Roel, een van de voorlezers, was 13 jaar 
geleden zelf Jezus, maar draagt nog graag 
zijn steentje bij. Natuurlijk genoten ook 
alle hoofdrolspelers, of ze nu schaap koning 
of engel waren, alle kinderen deden heel 
goed hun best. Ook onze (echte) baby vond 
al die aandacht reuze interessant en heeft 
vol aandacht de kinderen op het podium 
gevolgd. Wat na afloop opviel was dat er ook 
een groot aantal Belgische ouders naar het 
kindjewiegen gekomen was. Met het sluiten 
van de kerk van Belgisch Koewacht is er ook 
daar behoefte aan een kerkelijke invulling 
voor kinderen. De werkgroep heeft daarom 
al snel besloten om niet alleen met kerst er 

voor de jonge gezinnen te zijn. Op zaterdag 
26 maart zal er rond het Paasthema ook weer 
e.e.a. georganiseerd worden. We houden u 
op de hoogte! U komt toch ook weer?
G.de R.

Sint-ceciliafeest 2015
Op zaterdag 21 november hield het 
Gemengd Sint-Ceciliakoor zijn jaarlijks 
feest. Dit vond, naar traditie, plaats in 
Restaurant ’t Hoekske. Na een aperitiefje 
en het meerstemmig ‘Onze Vader’ konden 
we aanschuiven voor een heerlijk buffet. Er 
werden bij deze gelegenheid drie jubilarissen 
gehuldigd door voorzitter Adriënne. 
Georgette de Vliegher, 25 jaar lid, kreeg 
een oorkonde, een bijzonder speldje en 
een boeket. Godelief de Block en Rita 
van Waes, 10 jaar lid, mochten eveneens 
een prachtig boeket ontvangen. Alle drie 
werden ze geprezen voor hun inzet in het 
koor. Godelief tevens voor haar stiptheid als 
penningmeester. Ook de dirigent werd in de 
bloemetjes gezet en bedankt voor zijn inzet.
Tijdens de maaltijd verraste Gerarda ons met 
een oud, maar zeer mooi verhaal. Ook het 
samen zingen bleef deze avond niet uit. Na 
een mooie loterij werd dit zeer geslaagd feest 
afgesloten.

W.V.

nieuwjaarsbijeenkomst PKc Koewacht
Traditiegetrouw werden alle vrijwilligers op 
de eerste donderdag in het nieuwe jaar 
uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst 
in de Vlaschaard. De voorzitter van de PKC, 
Jo Smet, dankte in zijn openingstoespraak 
alle vrijwilligers voor hun inzet in het 
afgelopen jaar. Ook memoreerde hij het 
heugelijke feit dat onze kerk open blijft voor 
de erediensten. Onder het genot van een 
kop koffie met wat lekkers en een drankje 
werd de avond verder doorgebracht, terwijl 
gekeken werd naar de foto’s die in 2015 zijn 
gemaakt bij allerlei gebeurtenissen. Ook 
werd de paaskaars uit 2014 verloot onder 
de vrijwilligers; de opbrengst was voor de 
herinrichting van de Mariakapel. De PKC 
dankt alle vrijwilligers nogmaals oprecht 
hartelijk en vraagt jullie om je ook in 2016 
weer te willen inzetten voor de kerk.
PKC Koewacht

Heringerichte Mariakapel geopend
Begin januari is met vereende krachten de 
Mariakapel achter in de kerk in Koewacht 
opnieuw ingericht, waarbij tevens een 
glazen scheidingswand tussen de kapel en 
de kerkruimte werd geplaatst. Op zondag 
24 januari werd na de dienst de vernieuwde 
kapel in gebruik genomen door pastor Ralf 
Grossert onder het zingen van een Marialied 
door het Sint-Ceciliakoor. Voortaan is de 
kapel iedere dag geopend voor een bezoek, 
een gebed en het opsteken van een kaarsje.

V. van W.

EnERVEREnDE EInDEjaaRSPERIoDE 
In HEIKanT

Met een drukbezocht Kunst bij Kaarslicht op de avond van 16 december lijkt de Heikantse 
kerk er weer een bijzonder evenement bij te hebben. Kunst, goede doelen, amusement en 
de sfeer van Kerst bleken in deze entourage een geslaagde combinatie. Vooraf was er nog 
een herderstocht met lichtjes voor de kinderen. De organiserende Heikantse kunstkring 
was uiteraard heel content met de grote belangstelling, want veel meer mensen dan de 
eerste keer wisten nu de weg naar de Heikantse kerk te vinden.

Op de avond voor Kerstmis was 
er de gebruikelijke Kerstviering 
in de Heikantse kerk. Het was 
dit jaar een hele fijne en ook 
drukbezochte viering. Een mooi en 
goed verstaanbaar Kerstspel, veel 
samenzang en een sterke inbreng 
van de Heikantse fanfare. Als u er 
niet bij was kunt u op Facebook zelfs 
de Heikantse fanfare aan het werk 
zien en ook horen. Gelukkig kan de 
Kerstviering ook in de toekomst in 
de Heikantse kerk gewoon doorgaan.  
K.M.

BIjDRaGE KoEWacHT
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HET aVonTUUR aanGaan
Laten we behoedzaam omgaan met alles van waarde
met ieder van ons met wat ons dierbaar is 
met het kwetsbaarste het meeste.
Laten we wat niks meer lijkt toch nog kansen geven,
de parabel indachtig van de onvruchtbare vijgenboom,
en niets of niemand door kleingelovigheid te vroeg opgeven.

Laten we ruimte maken voor het waaien van Gods Geest,
voor het ontstaan van nieuwe verbanden
voor het loslaten wat de beweging frustreert
voor nieuwe mensen nieuwsgierige zoekers
voor een ander voor het andere
voor de Ander voor verandering.

Laten we eerlijk en moedig onze centen goed natellen
en ons rekenwerk doen en onze gebouwen bezien
met de vraag of zij nog ruimte geven aan leegte die present stelt 
aan het mysterie dat ons draagt, de ontmoeting met God 
die ons aanspreekt, uitnodigt, roept en op weg stuurt.

Laten we onze gemeenschappen bevragen
of zij, opgebouwd door zeven sacramenten,
en speurend naar de bron van levend water
in Schrift en traditie, leven van niets anders
dan Gods toekomst met ons.
Of daar bidden met elkaar, zorgen voor elkaar
en leren van elkaar uitnodigt tot meedoen en erbij horen
en een schuilplaats biedt aan wie nu voorbijkomt en rekent
met wie voor ons waren en met wie na ons komen.

Laten we zo met elkaar het avontuur aangaan,
niet wetende echt niet wetende
wat de toekomst brengen zal,
maar er wel reikhalzend naar uitziende
benieuwd wat God voor ons in petto heeft,
wat ons gebeuren kan als wij niet terug,
maar verder kijken niet neer, maar opkijken
en elkaar aankijken om schoorvoetend
maar daadwerkelijk met elkaar op weg te gaan.

Laten we het risico nemen alert en wakker, vrij 
moedig stappen zetten, niet op onze schreden terugkeren,
maar vol vertrouwen voortgaan - in geloof.

Bernard van Lamoen, 
Ovezande november 2010.

onze vader Carla Pols

En DE KloKKEn lUIDDEn nIET
Wat reeds lang in de lucht hing werd op de avond van 7 juli 2015 
tijdens een bijeenkomst in de kerk van Terhole officieel naar buiten 
gebracht: het bisdom heeft op advies van het KB (kerkbestuur) van 
de Parochie Heilige Maria Sterre der Zee besloten dat… Voor St. 
Jansteen werd de kerksluiting uiteindelijk bepaald op zaterdagavond 
2 januari 2016, Vigilie d.w.z. de viering op de vooravond van het 
feest van Driekoningen; Openbaring van de Heer. Sta op Jeruzalem 
laat het licht u beschijnen, Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien, 
Goud en wierook voeren zij aan; mooie teksten waarmee we een 
mooie slotviering gaan maken, een ‘happening’ zelfs zoals iemand 
het vooraf formuleerde. Dat werd echter niet door iederéén zo 
begrepen. Bij ons, het gregoriaans koor, hadden Jesaja, Johannes en 
de Psalmen reeds gesproken en geklonken in de Dagmis van Kerstmis 
en hiermee gingen we vóór de sluiting van het gebouw en 800 jaar ná 
de parochiestichting H. Johannes de Doper de laatste week tegemoet.
De donkerste dagen van het jaar wierpen hun schaduwen vooruit. 
Het koor gebruikte deze week o.a. voor een laatste groepsfoto op 
het priesterkoor, de laatste repetitie van het jaar en het afscheid van 
twee vertrekkende leden. Bij dit alles was het thema van de sluiting 
natuurlijk nooit ver zoek. 

Thuis dwaalden mijn gedachten hierover wel verder af naar het 
onvolprezen boek ‘Geschiedenis van een kathedraal’ (1961) door 
de priester en grootste Nederlandse kunsthistoricus uit de vorige 
eeuw, Frits van der Meer (1904-1994). Daarin beschrijft hij ook 
hoe tijdens de Franse Revolutie de kathedraal van Parijs vogelvrij 
wordt verklaard; ‘alles van waarde is weerloos’ zou later onze eigen 
Lucebert dichten. De Notre Dame gaat als een pakhuis op slot en 
de dichtgespijkerde hoofddeur draagt afgeregende hoeken van een 
biljet met het opschrift: ‘Te Koop, voorheen Kathedraal’. Verstomde 
gelovigen kunnen hun ogen niet geloven. Het orgel blaast een laatste 
adem uit, torens zonder klokken, de heiligen zonder hoofd, kerken 
worden afgebroken,maar….. de kathedraal staat er nog!, aardedonker 
en vol puin. Dan wrijft het Franse volk zich de ogen uit en vraagt 
zich af of deze nachtmerrie werkelijkheid is geweest en het tij keert. 
Er komen maatregelen omtrent herstel. Er is dispuut over het 
beginsel van eenheid en stijl en Frankrijk heeft Viollet-le-Duc, een 
grootheid dankzij talrijke studies op het gebied van de middeleeuwse 
kunst. Dit alles mondt uit in het ontstaan van de neogotiek die, 
wat Nederland betreft, vooral zou worden bepaald door architect 
Pierre Cuypers (1827-1921). Velen volgden in de mate van het 
mogelijke zijn inzichten en onder hen bevond zich ook een zekere 
Petrus Soffers uit Ginneken die, uiteraard in eenvoudiger vormentaal, 
binnen het tijdsbestek van 25 jaar (1851-1876) Zeeuws-Vlaanderen 
van 13 dorpskerken voorzag. Binnen deze reeks bevindt zich ook 
de H. Johannes de Doper te St. Jansteen. Edoch, op de bewuste 
zaterdagavond stokte het orgel, doofden de Godslamp, wierook en het 
(kaars)licht en groepeerde men zich met enkele liturgische attributen 
in de hand als in een rouwstoet naar de uitgang voor die ultieme 
opdracht: de hoofddeur op slot! In het donkere gure buiten trokken 
ook de sterren zich terug want de hemel weende bitter en de klokken 
luidden niet.

M.P. 2016

Het is al weer.. zo’n 60 jaar geleden dat, op initiatief van Hubert 
Suy-Zwartelé, als dank voor ’t feit dat de buurtschap ’t Zand bespaard 
was gebleven van oorlogsgeweld, met steun van de bewoners een 
Maria-kapelletje werd gebouwd. De inwijding werd verricht door 
pastoor Jos Ligthart samen met het knapenkoor ‘De Kleine Zangers 
van Sint Caecilia’. Sedertdien wordt, telkens in de meimaand, 
wekelijks op dinsdagavond om 19.00 uur, het rozenhoedje gebeden 
bij het Mariakapelletje dat het hele jaar door belangeloos wordt 
onderhouden door het echtpaar Joos en Alice de Meester-de 
Schepper. Al een groot aantal jaren zet ons Seniorenkoor de traditie 

van het wekelijks bidden van het rozenhoedje in de meimaand voort. 
In een wereld die, letterlijk en figuurlijk in brand staat, zou een beetje 
hulp van hierboven meer dan welkom zijn om die brand te blussen. 
Daar zullen we dan wel om moeten vragen, om moeten bidden en 
daar leent zich het rozenhoedje bij uitstek voor. Maria is immers al 
eeuwenlang de voorspraak van de mensen bij God. Via Haar kunnen 
we God vragen de wereld en haar bewoners genadig te zijn.
We ontmoeten u graag bij het kapelletje.
Mede namens het Seniorenkoor,
Piet Th.Apers

MEIMaanD / MaRIaMaanD
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De kerkelijke gemeenschap in St. Jansteen 
gaat ‘gewoon’ verder. Meer dan veertig jaar 
geleden, ongeveer tot 1975, waren er in 
wat nu is de parochie Maria Sterre der 
Zee in Oost Zeeuws Vlaanderen dertien 
kerken en veertien priesters. Dat voelde rijk 
aan. In die tijd kwamen de eerste signalen 
dat de kerk het moeilijk zou krijgen en er 
veel zou veranderen. Duidelijk werd dat er 
minder priesters werden opgeleid dan er in 
komende jaren nodig zouden zijn om de 
gepensioneerde priesters te vervangen. Een 
handvol jaar later ging het met de kerkbalans 
op de zelfde wijze, voor het eerst stierven er 
meer betalende leden dan er bij kwamen. 
Stap voor stap kwamen er ook steeds minder 
mensen naar de kerk. Om het tij te keren 
is geprobeerd de lege priesterplaatsen op te 
vangen met pastoraal werkers en -werksters. 
Samenwerking van parochies en ontslag van 
meerdere pastores brachten niet de gewenste 
bezuinigingen. Ook het uitstellen van het 
onderhoud van de gebouwen is niet de juiste 
weg. Het laatste dat overblijft is het sluiten 
van kerkgebouwen. Door nu enkele kerken 
te sluiten wordt het mogelijk, dat er in de 
toekomst in de regio geld over blijft om 
tenminste enkele kerken te behouden voor de 
eredienst. Daarmee is het rijke Roomse leven 
in minder dan één mensenleven geschiedenis 
geworden.

Als eerste sloot de kerk van Ossenisse haar 
deuren in 1998 en in januari 2016 sloten er 
weer vier kerken in de regio. De kerk van de 
heilige Johannes de Doper in St. Jansteen was 
daar ook bij. Heel begrijpelijk is het dat er 
kerken gesloten moeten worden, maar het is 
wel sneu dat het juist ‘jouw’ kerk treft.
2 Januari 2016 was de laatste viering. Vele 
parochianen en oud-parochianen kwamen 
om deze dienst mee te vieren. Ook velen 
uit de regio waren er en betuigden zo hun 
solidariteit. Daar zijn we dankbaar voor. 
Meerderen konden niet komen; voor hen 
was het sluiten van ‘hun’ kerk teveel van 

het goede. Zij hebben op een eigen manier 
afscheid genomen.

Van de slotviering is een fotoreportage 
gemaakt. Heel indrukwekkend is de laatste 
keer, dat de gemeenschap te communie ging, 
vastgelegd. Door meerdere fotografen zijn er 
vele details van de kerk gefotografeerd. Het 
kerkbestuur speelt met de gedachte om van 
dat geheel een uitgebreid boek te maken. 
Een boek dat alleen gaat over de kerk van 
St. Jansteen en aangevuld wordt met brede 
documentatie. Dat kan allemaal niet op 
korte termijn. We wachten af wat er van 
komt. 

In de week na de sluiting zijn de spullen uit 
de kerk gehaald, die bruikbaar zijn op de twee 
vervangende locaties: het gemeenschapshuis 
de Warande in St. Jansteen en de kapel 
van Maria ter Eecken in Kapellebrug. Het 
altaar is leeg geruimd, het tabernakel is 
leeg, de Godslamp is uit en het wijwater is 
uitgegoten. Heel stil is het nu in de kerk; de 
ziel is eruit.

Een boom aan goede herinneringen blijft 
over. Altijd was het goed in de kerk. Dat 
komt mede doordat de gemeenschap van 
St. Jansteen meewerkte waar nodig, meebad, 
meezong, de vrede wenste en steeds weer te 
communie kwam. Echter, dat het altijd goed 
was in al die vieringen, komt op de eerste 
plaats door de aanwezigheid van de Heer 
zelf. Als een Koning is de Heer aanwezig 
en begeleidt Hij zijn volk. Zoals als de 
Heer meetrok uit Jeruzalem naar Babylon 
bij de deportatie van het Joodse volk en 
weer meetrok bij de terugkeer ervan naar 
Jeruzalem, zo trekt de Heer nu met ons mee; 
nu we vieren in de Warande, in de kapel van 
Kapellebrug of in de omliggende kerken. Met 
de Heer erbij komt het goed, altijd. Intussen 
is er gevierd in de kleine zaal in de Warande 
en in de kapel van Maria ter Eecken. Op beide 
locaties was het goed; de aanwezigen vierden, 

en de Heer was erbij. 
Wel is er verschil 
in de vieringen. De 
maandelijkse viering 
in de Warande is een 
viering met een intiem 
en huiselijk karakter. 
Daar is ruimte om 
elkaar welkom te heten 
en te ontmoeten. Elk 
mag er thuis zijn. Bij 
de feestdagen rond 
Maria in de kapel van 
Maria ter Eecken is het 
alsof je welkom bent 
in een kloosterkapel. 
Het gregoriaans vult 
de hele kapel; koor en 
kapel passen bij elkaar. 
Voor het inleveren 
van vieringen in de 
eigen parochiekerk 
krijgen we de rijkdom van verschillende 
vieringen terug. Regionale vieringen in de 
basiliek of in een van de omliggende kerken 
bieden daarnaast de ruimte om mee te 
gaan op de adem van de wereldkerk. Er 
blijven ook enkele zaken bij het oude. Het 
parochie-secretariaat is iedere dinsdagmorgen 
bereikbaar. Misintenties kunnen daar worden 
opgegeven voor beide plaatsen waar gevierd 
wordt. Ook zaken rond het kerkhof en 
andere zaken worden daar geregeld. 

Stil staat de kerk er nog, niet meer in gebruik 
voor kerkelijke zaken. De toren blijft de tijd 
aangeven en blijft als zendtoren voor telefonie 
in dienst. Het is wennen om niet meer in 
de parochiekerk te vieren. Voorlopig roept 
de sluiting nog vele vragen op. Langzaam 
verdwijnt de pijn van de sluiting en raken 
we - misschien wel sneller dan verwacht - aan 
de nieuwe situatie gewoon. De kerkelijke 
gemeenschap in St. Jansteen gaat ‘gewoon’ 
verder.
Omer Calle.

DE KERKElIjKE GEMEEnScHaP GaaT GEWoon VERDE

Johannes de Doper: 
‘Hij zal u dopen 

met de heilige 
Geest.”

anno XXX111

een ontwricht gericht nagelt
Hem aan het kruis
ziedaar Maria en Johannes
gelaten waken

bewogen tot bewenen
leidt de vrouwen naar het graf
versteend door leegte in het licht
waar enkel nog de wade ligt

een vreemde op de wandeling
is gast die avond bij het maal
verwonderd door diens handeling
vreugde na herkentenis

hoog verheven engelen voorbij
naast de Vader ter rechterzij
hier op aarde mens geweest
Godheid door de Geest

Scheppend vuur dat nederdaalt
en alle tongen taalt
voer mee op golven van hoop
in de stroming van het Woord

het Hart dat je verbeiden mag
de Jongste Dag.
(naar Ps. 33,20)

M.P. 2016.

02-01-2016PaSEn
Vandaag is onze kerk gesloten
wat niet rendabel is wordt afgestoten.
Het huis van God
 is nu op slot.

Hier is gebeden en gezongen 
door ouden en door jongen.
Maar die tijd is nu voorbij,
we leven in een wegwerpmaatschappij.
Zelfs geen ruimte meer tot rouwen 
in oude vertrouwde gebouwen..
Die bede om barmhartigheid
stuit op onverzettelijkheid.

Emmy Polspoel-Geerards.



Paaseieren zoeken: 
Een vrolijke bezigheid 
De paasvogel heeft het maar 
druk met eieren verstoppen. 
Wij kinderen vinden het leuk 

en spannend er veel te vinden. 
Onze papa’s en mama’s, opa’s 

en oma’s genieten ervan. 

Het Paasfeest heeft vanuit het 
verleden connecties met het heidense 
lentefeest en is zo een combinatie van 
nieuw leven en vruchtbaarheid. Het is 
een vrolijk en blij feest, waar iedereen, 

christen of niet, van kan genieten en of 
de eieren dan door de paasvogel of de 

paashaas gebracht worden zal iedereen 
een zorg zijn. Als het maar allemaal 

lekker smaakt!

Pasen


