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TEN GELEIDE
Wat gaat de tijd toch snel. We zijn al weer
op weg naar Pasen. Voor u ligt de uitgave
van de kerkkoerier van Pasen. Voor heel veel
mensen is het paasweekend een lekker lang
weekend. De winkels staan vol met kleurrijke
mandjes, eieren en chocolade paashazen.
Maar wat is Pasen eigenlijk en wat heeft de
paashaas met Jezus te maken? Want Pasen
is toch een christelijk feest? Voor christenen
bestaat Pasen al heel lang. Jaren geleden is
dat namelijk de tijd geweest dat Jezus aan het
kruis is gestorven, maar ook weer opgestaan.
Het is het belangrijkste verhaal van het
christendom. Toch zijn er steeds minder
mensen die dat verhaal kennen. Pasen is
vooral het feest van de paashaas, toch?
Er zijn verschillende ideeën over het ontstaan
van de paashaas. De eerste is dat de paashaas
een uitvinding van de vorige eeuw is. Pasen
is de afgelopen jaren steeds meer een feest
van lente geworden, en de paashaas is daar
onderdeel van geworden. Maar ook in de
tijd van Jezus was de haas geen onbekende.
In die tijd stond de haas voor dood en
wedergeboorte (en dat klinkt best bekend).
Op veel grafstenen en bij christenen uit
die tijd, zijn ook afbeeldingen van hazen te
vinden. De connectie is daar dus niet zo
ver te zoeken. Een ander idee komt uit de
Romeinse tijd. Naast dood en wedergeboorte

stonden hazen, en vooral ook konijnen,
in de Romeinse tijd namelijk bekend om
lust en seksualiteit. Maar ook vandaag de
dag maken we die vergelijking. U hebt vast
wel eens gehoord van de uitdrukking ‘het
doen als konijnen’. Niet voor niets heten de
vrouwen uit Hugh Hefner’s playboy ook wel
‘bunnies’.
En wat is dan de link met Pasen? Nou,
in die tijd had je ook de godin van de
vruchtbaarheid die vaak geassocieerd werd
met hazen, konijnen en seksualiteit. Haar
naam was: ‘Eostra’, en volgens sommige
mensen is dat waar het woord ‘easter’
vandaan komt. Twee verschillende verhalen,
die er misschien allebei wel mee te maken
hebben dat er nu paashazen in de etalage
staan. Jezus is in beide verhalen niet terug te
vinden, en dat is jammer. Want iedereen zou
het echte Paasverhaal toch moeten kennen?
Ik hoop dat wij samen wel in staat zijn het
verhaal van Jezus opstanding met Pasen te
vertellen. Vieren dat hij voor ons gestorven
is maar ook dat hij uit de dood is opgestaan.
Nieuw leven.
Dat het paasfeest voor ieder van u ‘nieuw
leven’ mag betekenen. Zalig Pasen.
Chantal van de Walle

MAARTEN LUTHER
STRIJDER VOOR DE GOEDE ZAAK
1517 Terug in de geschiedenis. Een kijk
op bewust geloven. Tijd van Luther en
de Reformatie. Het is 500 jaar geleden
dat Luther, samen met zijn tijdgenoten
zijn visie over geloven, de geloofsleer en
de gebruiken in de kerk op gang bracht.
Wat in de kerk gebeurde was niet goed
te keuren: aflaathandel, materialisme,
verwaarlozing van pastorale taken, God als
speelpop. enz. Luther stond op tegen dit
geloofsleven, ontstaan door gewoonten en
gemakzucht, tevens in stand gehouden door
het oogluikend toelaten in de kerkelijke
leiding. De strijd om tegen de manier van
leven van die tijd in te gaan, deed Luther
heel bewust. Zijn hervormingsbeweging
kwam voort uit het diepst van zijn ziel.
Het ging er bij hem om, terug te gaan
naar echt geloven. Daar vocht hij voor. Als
geleerde, leraar en monnik was het hem
een duurzame plicht, stelling te nemen
tegen de fouten van het leergezag en de
tekorten en misbruiken in de gewoonten
van het gelovige volk. Heel zijn leven was
Luther op zoek naar een genadige God. Hij
wilde veel bereiken door vernieuwen van
binnenuit. Zijn hele houding was: je staat
er voor en je gaat er voor. Het hervormen

en zoeken naar verdieping werd een
levenstaak. Met goede bedoelingen ga je
dan tot het bittere eind. Mooi gezegd, maar
het vraagt wel veel van je. Als anderen niet
met je meedenken, door oppervlakkigheid,
of vanuit een sterke machtspositie, trek
je al heel gemakkelijk aan het kortste
eind. Narigheid en uitgestoten worden
is dan het gevolg. In de verdere loop van
de geschiedenis zien we dat deze grote
hervorming en reformatie zijn vruchten
heeft afgeworpen. Een bewuster proces is
op gang gebracht. Streven naar hervormen
blijft van alle tijden. En dat is maar goed
ook. Elke tijd brengt nieuwe visies met
zich mee, ook nu nog. Het gaat om geloof
beleven van binnenuit, mensen die denken,
meedenken, vooruitdenken in tijd van het
huidige tijdsbeeld. Geloven kunnen we
niet plaatsen in een afgesloten hokje maar
staat open voor alles in onze samenleving.
Ook nu nog, altijd weer zal het gaan om
opvattingen die de kerk binnensluipen.
Altijd weer zullen gelovigen en leiders
met de vinger aan de pols moeten toezien,
meningen vormen en met empathie
discussiëren.
Josephine Hamelinck

GEVIERDE TIJD
Beste medegelovigen onderweg naar Pasen,
Het is nu ruim een jaar geleden dat wij in
onze parochie afscheid hebben genomen
van vier kerkgebouwen. Af en toe hoor ik de
vraag, of de opmerking: Nou Ralf, dan heb
je nu toch zeker veel minder vieringen te
doen? Dit heeft me nieuwsgiering gemaakt
en met mijn collega’s heb ik eens gekeken
naar onze agenda’s. In de vieringen in
de parochiekerken, zijn wij als pastoraal
werkers wat minder in beeld omdat er
zoveel mogelijk een eucharistieviering wordt
aangeboden. De eucharistie is tenslotte de
kern en hoogtepunt van ons bidden en vieren.
Waar de eucharistieviering niet mogelijk is
zullen de pastoraal werkers in de toekomst
in het weekend voorgaan in een viering
van Woord & Communie. Dit geldt ook
voor de feestdagen in de jaarcyclus. Na de
sluiting van de kerken in de parochiekernen
Terhole, Graauw, Stoppeldijk en Sint
Jansteen hebben wij als team, samen met
de vrijwilligers er voor gekozen om één keer
in de maand een viering te houden in de
kernen. Bij deze weekvieringen zijn wij als
pastoraal werkers betrokken en dankzij de
vele betrokken vrijwilligers, kunnen deze
vieringen doorgaan.
Ook de vieringen ter gelegenheid van een
doop of bij het afscheid van een overledene
gaan voor de pastoraal werkers gewoon door.
Het inzegenen van een bruidspaar is echter
voorbehouden aan de priester of diaken. Wel
mogen wij als niet-gewijde beroepskrachten
mensen zegenen op speciale momenten van
hun levensweg. Daaronder valt bijvoorbeeld
de ziekenzegen, die bij mensen thuis, in
het zieken- of verzorgingshuis gevierd kan
worden. Ook de huisliturgie speelt een
belangrijke rol. Het samen bidden tijdens
een bezoek, of het brengen van de Heilige
Communie naar iemand die niet meer naar
de kerk kan komen.
Het aanbod van de vieringen in de kapel van
Ter Eecken op Kapellebrug is uitgebreid.
Dankzij de medewerking van het herenkoor
van Sint Jansteen, kunnen wij vieringen
aanbieden op belangrijke Mariafeesten of
feestdagen, die een bijzondere rol spelen in
de geloofsgemeenschap van Sint Jansteen.
Bij deze vieringen is altijd een beroepskracht
als voorganger aanwezig.
Een mooie nieuwe traditie die ontstaan is,
zijn de vespervieringen op de vooravond
van het feest Maria Boodschap en op het
Ceciliafeest. Natuurlijk gaan, tussen mei en
oktober, de vieringen op de dinsdagavond
om 19.00 uur gewoon door. Je hoort vaak
van mensen dat men in de kapel van Ter
Eecken nooit alleen is. Er zijn altijd mensen
die even binnenkomen voor een stil gebed,
of om een kaarsje te branden. Ook deze

gebeden en de vele gebeden die thuis in het
verborgene uitgesproken worden, dragen en
bezielen onze geloofsgemeenschap.
Eveneens denken wij aan de vele vrijwilligers,
die zelf bijeenkomsten organiseren en
verzorgen: het rozenkransgebed in de
kapel van Ter Eecken, de stilteviering,
met beroepskracht, in de basiliek en alle
andere momenten van aanbidding. Elke
dinsdagmorgen komt in het parochiezaaltje
van Clinge, de gebedsgroep ‘De Bron’ bij
elkaar om voor de vele intenties te bidden
die aan hen worden toevertrouwd. Op
elke 1e dinsdag van de maand is er een
pastor aanwezig voor de eucharistieviering,
of een viering van Woord & Communie
en de aansluitende aanbidding van het
Allerheiligste.
Ook het vieren en bidden in oecumenisch
verband krijgt onze aandacht. Na een
onderbreking zijn wij dit jaar, tijdens
de gebedsweek voor de eenheid van de
christenen, voor een oecumenische dienst in
de basiliek bij elkaar geweest.
Intussen is het ook een vaste gewoonte, om
in de kerk van Hengstdijk, vijf keer per jaar,
samen met onze protestantse broeders en
zusters, een viering te houden in de stijl van
de broedergemeenschap van Taizé. Ook de
vieringen die bij de Tragel gehouden worden
zijn oecumenisch van karakter.
Een van de hoogtepunten in het kerkelijk
jaar, zijn de vieringen van de Eerste Heilige
Communie en het Heilig Vormsel. Hierbij
zijn wij als pastoraal werkers betrokken bij
de voorbereiding van de kinderen en gaan
we samen met de pastoor, c.q. vormheer,
voor in de vieringen.
Verder worden wij als pastorale
beroepskrachten, in de loop van een jaar
gevraagd voor speciale vieringen zoals het
begeleiden van bedevaarten naar Ter Eecken
of het verzorgen van de viering ter gelegenheid
van bezinningsdagen voor de leden van de
KBO. Door de KBO en de Zonnebloem
worden wij eveneens gevraagd, om voor te
gaan bij de jaarlijkse kerst- en paasvieringen.
Ook bij een reeks schoolvieringen die in de
kerst- en paasperiode gehouden worden zijn
wij als beroepskrachten betrokken. Zeker
mogen we de carnavalsvieringen in Hulst en
Kloosterzande niet vergeten. Ook voor deze
vieringen is een pastorale beroepskracht als
voorganger beschikbaar.
Verder wil ik hier ook de meer stille
vieringen noemen; de boetevieringen vóór
Kerst en Pasen waarin de pastoor en een
pastoraal werker samen voorgaan; de viering
op Aswoensdag waarbij de teamleden als ook
de leden van de werkgroepen betrokken zijn.
Op deze wijze bieden wij deze viering aan
het begin van de Veertigdagentijd zo breed

mogelijk aan. Dit
geldt ook voor de
Kruisweg op Goede
Vrijdag.
Een jaarlijks terugkerend moment is
ook de Dodenherdenking op 4 mei. Graag
ziet men hierbij een pastor, die een gebed of
een bezinning uitspreekt, of voorgaat in een
dienst van woord en gebed.
Een hoogtepunt in mijn eigen agenda zijn de
vieringen in Emmadorp; de gidsenwijding
op de 3e zondag in juni en de kerstviering in
café Het Verdronken Land, op 2e kerstdag.
Vierend aanwezig zijn waar mensen
samenkomen. Er ontstaat dan vanzelf
ruimte voor de grote Aanwezige die met zijn
boodschap nog steeds en altijd weer mensen
weet te raken.
De avond van ‘Nightfever’ in de advent, is
hier een mooi voorbeeld van. Mensen laten
ervaren hoe laagdrempelig kerk kan en wil
zijn. De basiliek is dan schaars verlicht, er
klinkt stemmige muziek en het winkelend
publiek in Hulst wordt uitgenodigd
binnen te komen, een kaarsje te branden
en te genieten van de sfeer. Naast de vele
vrijwilligers, zijn bij deze avond ook de
pastorale beroepskrachten betrokken. Wij
openen en sluiten deze avond met gebed.
Zoals u kunt lezen: het vieren en bidden
in onze geloofsgemeenschap is zeker niet
verminderd, ook niet voor de pastoraal
werkers. Het zwaartepunt van vierend
aanwezig zijn in de parochie, is misschien
anders komen liggen, maar samen trekken
wij biddend en vierend verder de Verrezen
Heer tegemoet.
Hoogtepunt en spiritueel centrum van ons
gebed is het paas triduüm. Dat zijn de
dagen waar we de Heer ontmoeten, als hij
het brood breekt met zijn leerlingen, zijn
lijdensweg gaat, sterft aan het kruis, in het
graf wordt gelegd, op de derde dag verrijst
en zijn leerlingen ontmoet.
Deze ontmoeting met de Verrezene, gaat door
in ons persoonlijk gebed en tijdens de vele
momenten van gemeenschappelijk vieren en
bidden. Hij is de bron van al onze andere
catechetische en diaconale activiteiten. We
maken als het ware het verrezen lichaam van
de Heer zichtbaar door de vele cellen van
gebed in onze geloofsgemeenschap.Net alsof
het witte licht van Pasen, of beter uitgedrukt,
het onzichtbare licht gebroken wordt en in
veel verschillende kleuren zichtbaar wordt.
Zo maken we als biddende en vierende
gemeenschap het stralende licht van de
Verrezen Heer het hele jaar door zichtbaar.
U allen een stralend en zalig Pasen!
Ralf Grossert p.w.
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ZIN OM MEE TE ZINGEN?

Een gedicht ter overweging
in hervorming van geloof

Het Basiliekkoor luistert al meer dan 90 jaar regelmatig de Eucharistievieringen in de
Basiliek op. Sinds november verleden jaar hebben wij een nieuwe dirigent. Dat is een goede
aanleiding om naar aanvulling van het koor te zoeken. Immers, de leeftijd van de koorleden
gaat gestaag omhoog en wat vernieuwing zou erg welkom zijn. Wij zoeken mensen met liefde
voor het Gregoriaans, leeftijd is van minder belang. We repeteren in principe om de veertien
dagen op maandagen om 19:00 uur in de Basiliek. In de pauze is er koffie. Ten laatste
om 20:30 uur gaat ieder zijns
weegs. We luisteren eenmaal per
maand de Eucharistie op.

Kris Gelaude
Een andere weg
Niet als een vuist
in zijn zwaarte,
niet als een toren
hoog boven de aarde.
Maar als een wind,
die door het huis
en soms door de ziel
van een mens waait.
Steeds ongezien
is de Geest
aan het werk,
zoals hij sluimert
in onrust en vragen.
Of achter de nevels
die alles vervagen,
soms onverwacht
iets in beweging zet.
Een scheutje van niets
dat naar het licht groeit.
Een frisse adem,
het prille begin
van een andere weg.

Indien je geïnteresseerd bent
laat het dan even weten. Je
bent dan welkom om eens te
komen luisteren/meezingen. Je
kunt je melden bij de koordeken
(312754), de secretaris (315248)
of de penningmeester (315701).
Jaap Klok

KATHOLIEKE DEVOTIE IN ZEEUWSVLAANDEREN IN DE 19DE EN 20STE EEUW
In het Bulletin van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’, dat in november j.l
verscheen, zijn drie artikelen opgenomen over de geloofsbeleving in het katholieke deel
van Zeeuws-Vlaanderen. Met name in het tweede deel van de 19de en het eerste deel van
de 20ste eeuw. Piet Apers beschrijft de geschiedenis van Zuiddorpe, als bedevaartsoord van
O.L.V. van Lourdes.
(wijlen) George Sponselee geeft ons een overzicht van de H. Hartbeelden in onze streek met
enige achtergrondinformatie. Jan de Kort schetst voor beide artikelen de achtergronden van
deze devotionele oplevingen in de genoemde periode. Belangstellenden voor dit immaterieel religieus erfgoed kunnen, zo lang de voorraad strekt, het
Bulletin bestellen bij een van de bestuursleden; de kosten
bedragen €2,50 (excl. evt. portokosten). De Oudheidkundige
Kring bereidt in samenwerking met de Elisabethparochie een
middag voor over dit onderwerp: zaterdag 20 mei 2017 om
14.00 uur in de kerk van Zuiddorpe.

“Processie te Zuiddorpe
omstreeks 1910” (fotocollectie
familie van Waes)

Heilig het zoeken,
heilig de hunker,
als het maar zoeken blijft
naar die Ene.
De Onuitsprekelijke.
•

Zuiddorpe komt als meest geschikte locatie uit de bus. Dit
dorp nam een vooraanstaande plaats in bij de hierboven
genoemde devotionele beleving; als bedevaartsoord met een
replica van de Lourdesgrot; door de processies en bekend
geworden door de ziekendagen. Er is een aantal vaandels uit
die tijd bewaard gebleven en nog aanwezig in de kerk.

•

Het programma voor deze middag is:

•

•
lezing door dr. J. de Kort, waarbij gedigitaliseerde foto’s
van de familie Van Waes e.a. zullen worden getoond.

film Maria Ommegang Zuiddorpe
(1954).
pauze (met koffie en thee te verzorgen
door de PKC Zuiddorpe);
tijdens de pauze kunnen de vaandels
worden bezichtigd en kunnen exemplaren van het bulletin 2016-4 en andere
publicaties van de OHK worden aangeschaft.
rondleiding langs de grot en kapellen op
het kerkhof en de grot in de tuin van de
familie Onghena.

de Ridder

uitvaartverzorging
in samenwerking met C. Meijs
‘een verzorgde uitvaart in vertrouwde handen’
kantoor: Hughersluys 37
4536 HM Terneuzen
 0115 565100
info@deridder-uitvaart.nl

Schuttershof 14
4561 CM Hulst
 0114 313227
clmmeijs@zeelandnet.nl

uitvaartcentrum Spoorweg, 4 Hulst
uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen
www.deridder-uitvaart.nl
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Afscheidshuis
Uw dierbare is bij mij in zorgzame handen en
in een sfeervolle omgeving onbeperkt te bezoeken.
Uitvaartzorg
Met aandacht en respect voor uw persoonlijke wensen help ik u bij de keuze
voor een uitvaartverzorger die zowel emotioneel als financieel bij u past.
Alle verzekeringspolissen/uitvaartondernemingen zijn welkom.
Wilt u informatie, persoonlijk contact of een overlijdensmelding
doorgeven dan ben ik bereikbaar op: 0114-672222.
Anouska van Waes • Groenendijk 51 • 4587 CS Kloosterzande

BIJDRAGE PASTOOR WIERTZ
Wanneer ik thuis ben en daar in mijn gemakkelijke stoel zit, valt mijn oog met regelmaat
als vanzelf op het schilderij dat dan tegenover mij hangt. Het is een tafereel van de
kruisafname van Christus. Het schilderij laat me steeds weer zien dat de Zoon van God
in alles aan ons gelijk is geworden, zelfs in het lijden. Hij ontvluchtte het lijden niet, maar
onderging het tot het allerlaatst. Tot de dood op het kruis. Ik kijk ernaar en ik weet -en de
meesten van ons weten- hier bleef het niet bij. De graflegging zal volgen. En dan wordt
het stil. De leerlingen zijn ten einde raad. Bang en moedeloos kruipen ze in hun schulp.
Het lijkt een eeuwigheid te duren. Tot de derde dag. Bij het bezoeken van het graf is de
steen wat weggerold. Binnen liggen de zwachtels. Het graf is leeg. Maar niet helemaal. Een
engelengestalte zegt: ‘Waarom zoeken jullie de Levende bij de doden. Jezus is niet hier. Hij
ging jullie voor naar Jeruzalem. Daar zullen jullie Hem zien’.
De vreugdevolle boodschap: Jezus is niet dood. Hij is uit de dood opgestaan. En Hij heeft
ons dat voorgeleefd en gezegd. Meer dan eens. ‘Wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet
sterven’. De dood zal niet meer zijn. Leven in eeuwigheid. Gods Rijk. Gelooft gij dit?
In mijn woonkamer hangt ook een schilderij van een processie. Het cadeau, vorig jaar, van
mijn familie bij gelegenheid van mijn zilveren priesterfeest. Mensen die samen oplopen.
Doorheen de stad waar ze wonen. Met in hun midden de verrezen Heer Jezus Christus
in de sacramentele eucharistische gestalte. Gelovig beleven zij en wij allen, zoals het liedje
ons doet zingen: Hij is bij ons, de Heer Hij is bij ons. Ja Heer, ik geloof.
Pasen, een intens en prachtig feest. Van harte hoop ik dat u dit feest ten volle viert. Dat
dit feest u kracht mag geven. Vreugde. Diepe vreugde. Zalig Paasfeest!
mede namens mijn collega’s, pastoor Wiel Wiertz

GOEDE WEEK
De Goede Week is een bijzondere periode
in het kerkelijk jaar. Tijdens deze week
herdenken we in de kerk de laatste periode
van Jezus’ leven. Een periode die centraal
staat in het christelijk geloof.
Palmzondag
De Goede Week begint met Palmzondag.
We herdenken dat Jezus als ‘een koning’
Jeruzalem werd binnengehaald. Mensen
stonden juichend met palmen in de hand
langs de kant van de weg. Tijdens de viering
van palmzondag lopen de kinderen met
palmpaasstokken en worden palmtakjes
gewijd die mensen mee naar huis nemen.
De groene palmtakken staan voor het geloof
in nieuw leven.
Witte Donderdag
Op Witte Donderdag wordt het laatste
avondmaal van Jezus herdacht. Jezus ging
met zijn leerlingen aan tafel. Na de maaltijd
verlaten allen de bovenzaal waar ze gegeten
hebben en gaan bidden in een tuin. Daar
in de tuin wordt Jezus gevangen genomen
door Romeinse soldaten. De viering van
Witte Donderdag, die eerst heel feestelijk
verloopt, eindigt in het leeg maken van
het priesterkoor. In stilte wordt alle
versiering, kleur, kaarsen en bloemen van
het priesterkoor afgedragen. Daarna verlaten
de kerkgangers in stilte de kerk.
Goede Vrijdag
Om op Goede Vrijdag in stilte de kerk

weer binnen te lopen. Volgens de traditie
stierf Jezus om 15.00 uur. Vandaar dat
we in de middag samenkomen om met
elkaar de kruisweg te lopen. Lopend door
de kerk, langs beelden die het lijden van
Jezus uitdrukken, wordt het verhaal verteld
en verbonden met het lijden in onze tijd.
Ook in de avondviering staat het lijden
en de dood van Jezus centraal. Er worden
bloemen gelegd bij het kruis of een lichtje
aangestoken. Er weer verlaten we in stilte
de kerk.
Stille Zaterdag
Zaterdag overdag is het stil in de kerk,
Stille Zaterdag. Jezus ligt in het graf. Na
zonsondergang gaan we in stilte naar de kerk.
In de Paaswake gaan we van het donker naar
het licht. Oude verhalen worden gelezen:
het scheppingsverhaal en het verhaal van de
uittocht van het joodse volk uit Egypte. Zij
leefden daar als slaven en niet één mens is
bedoeld om als slaaf te leven. We horen de
verhalen en zingen feestliederen want Jezus is
opgestaan uit de dood. Het hoogtepunt uit
het christelijk geloof: de dood heeft niet het
laatste woord. God heeft het laatste woord.
Vanaf nu gaan we weer zingend naar buiten.
Pasen
Ook op Paasmorgen staat het verhaal van de
verrijzenis van Jezus centraal. In de ochtend
vonden de vrouwen het lege graf. Alleluja
wordt er gezongen. Er wordt gejubeld. Het is
feest want Hij is waarlijk opgestaan!

SAM’S
KLEDINGACTIE
DIT JAAR VOOR NEPAL
Met hart en ziel kleding
inzamelen

Doet u ook mee? Het is heel eenvoudig.
Al wat u niet meer nodig heeft of denkt
binnen korte tijd niet meer te gebruiken,
verzamelt u in een grote plastic zak. Even
bewaren tot de tweede maandag van mei.
Dan is er de grote inzameling op veel
dorpen van Oost Zeeuws-Vlaanderen.
De dag daarop komt Sams organisatie
vanuit ‘s Hertogenbosch. De tocht voert
van vroeg af in de ochtend langs onze
dorpen in de hoop veel kleding op te
halen voor mensen die het zeer hard
nodig hebben. Al jaren is de route perfect
uitgestippeld. Dank zij hun kundigheid
loopt dit werk op rolletjes en is het
zeer aanbevelenswaardig hieraan mee te
doen. Op de grote posters bij kerk,
dorpshuis, supermarkt e.d. leest u waar
u de spulletjes kunt in leveren. Ook is u
vast bekend waar regelmatig, bijvoorbeeld
eens per maand kleding kan ingeleverd
worden.

Wat kunt u inleveren:

Kleding, schoenen (samen gebonden)
huishoudtextiel
zoals
lakens,
dekens, gordijnen, kussenslopen,
dekbedovertrekken en handdoeken (dit
alles 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.
J. Hamelinck

TAIZÉ AVONDGEBED
IN HET
VOORJAAR 2017
Op donderdagavond 1 juni na de viering
van Pinksteren is het daaropvolgend
avondgebed. In Hengstdijk, om 19.30
uur. Wij hopen u daar te mogen
ontmoeten en na afloop met elkaar een
kopje koffie of thee te gebruiken. Er is
een volledige orde van dienst beschikbaar.
Namens het oecumenisch overlegorgaan,
p.w. Ralf Grossert en ds. Overduin.
Informatie 0114-68 33 60
Kerkkoerier - 5

BIJDRAGE BESTUUR
Als je het gesprek hebt beëindigd, voel je pas hoe de paniek zich van
je meester heeft gemaakt. Zenuwen gieren door mijn keel en mijn
hartslag begint te jagen. En toch besluit ik voorzitter te worden van
de parochie Heilige Maria Sterre der Zee. Sinds 1 januari 2017 ben
ik nu voorzitter van de parochie. Het is nog maar kort. Dat betekent
dat ik nog niet overal mijn neus heb laten zien. Ik wil zeker een
ronde maken langs de kernen en een kijkje nemen bij activiteiten,
maar u mag mijn geheugensteun zijn. Vertel me over uw activiteiten.
Ik ben nu begonnen met het luisteren naar wat er allemaal speelt,
SB44172

Meer dan
schilderen
alleen...

vastgoedonderhoud
Contact?
Kloosterzande:
Tel. 0114 - 69 02 3 1
Middelburg:
Tel. 0118 - 64 25 1 7
info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

Contact?
Kloosterzande
Tel. 0114 - 69 02 31
Halsteren
Tel. 0164 - 23 40 43
Middelburg
Tel. 0118 - 64 25 17
info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

hoe hier op gereageerd wordt en hoe we gezamenlijk een weg kunnen
uitstippelen. Het is nu nog een periode van bezinning. Ook zal het
wel een nieuwe bestuursstijl brengen. Het is voor mij belangrijk goed
naar mensen te luisteren, keuzes te maken en verantwoordelijkheid
te nemen. Soms zal dat felle reacties opleveren.
Op dit moment beleeft de kerk zware en moeilijke tijden. Ik hoef
hier geen betoog over te houden, maar wel noem ik, dichtbij, het
sluiten van enkele kerken. Kerken met bloed, zweet en tranen in elke
(kleine) gemeenschap gebouwd in vroegere jaren en nu afgestoten,
maar de gemeenschap zelf blijft bestaan. Sommigen zullen binnen
de eigen gemeenschap actief blijven en er alles aan doen om met
“elkaar” kerk te zijn. Anderen zullen zich aansluiten bij een naburige
gemeenschap en gaan samen op weg. Op een of andere manier zullen
we ons weer een weg banen vanuit ons geloof. Het is niet moeilijk
om goede en slechte herinneringen in stand te houden, maar laten
we proberen met elkaar en met onze goede herinneringen te bouwen
aan een “nieuwe” toekomst vanuit ons geloof. Het is een samenspel
tussen verleden en toekomst. Het parochieplan kan hierin een leidraad zijn.
Als laatste wil ik Stan Bosman, onze eerdere voorzitter, bedanken
voor het baanbrekend werk, dat hij heeft verricht voor de parochie.
Hij heeft veel werk verricht, ook achter de schermen. Stan, bedankt.
Cecile van Tiggelen

JUBILEUMJAAR 500 JAAR REFORMATIE
(KATHOLIEKEN EN PROTESTANTEN IN HULST EN OMGEVING)
Het zal u niet zijn ontgaan dat we vanaf
vorig jaar oktober leven in een jubileumjaar.
Na het heilig jaar van barmhartigheid werd
vanaf 31 oktober het Refo 500 jaar ingezet.
In ons land en in landen waar de Reformatie
zijn sporen heeft nagelaten worden er talrijke
activiteiten gehouden om stil te staan bij
de betekenis van het gedachtegoed van de
Reformatie en haar voormannen. In ons land
wordt er per provincie aandacht geschonken
aan een bepaald aspect van de protestantse
traditie en identiteit. Telkens wordt het
estafette stokje doorgegeven en zo zijn wij in
Zeeland in augustus aan de beurt. Het thema
is bij ons Protestantse levenskunst. Maar in
Zeeuws-Vlaanderen wilden we toch niet tot
augustus wachten om in dit jubileumjaar
iets te organiseren. Zo kwamen we in een
voorbereidingscommissie op het idee om
een expositie samen te stellen met een
aantal deskundigen van de Oudheidkundige
Kring De Vier Ambachten en met mensen
van het museum en van het archief van de
gemeente Hulst en een aantal protestantse
gemeenteleden. Ook leek het ons de moeite
waard om een filmproductie te maken met
actuele opnamen uit de eigen omgeving en
thematisch van opzet. Daarbij wordt zowel
voor de expositie als voor de film aandacht
geschonken aan de beide geloofstradities,
die van de Rooms Katholieken en de
Protestanten. Daarmee wordt recht
gedaan aan de bijzondere context waarin
de geschiedenis van de Reformatie zich in
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onze eigen omgeving heeft
voltrokken. Ook zal
er aandacht zijn voor
de periode dat er van
de
Willibrorduskerk
simultaan gebruik werd
gemaakt. De rooms
katholieke parochie kerkte
toen in het koor, terwijl
de toenmalige hervormde
gemeente in het schip zijn eredienst hield.
Verder zal er in de expositie aandacht zijn
voor verschillende markante historische
gebeurtenissen (wapenfeiten zo men wil)
en zullen er mooie voorbeelden worden
getoond van oude en meer recente
Bijbeluitgaven naast religieuze voorwerpen.
Al met al wordt het een veelzijdige expositie.
Een brochure met toelichtingen en een
historische tijdbalk maakt deze geschiedenis
van 500 jaar Reformatie (in relatie tot de
rooms-katholieke kerk) toegankelijk voor de
bezoeker.
Op vrijdag 31 maart zal om 19.00 uur een
bijzondere bijeenkomst worden gehouden
in het kader van 500 jaar Reformatie,
katholieken en protestanten in Hulst en
omgeving. Deze vindt plaats in de Prot. Kerk
aan de Houtmarkt. U wordt op verschillende
manieren meegenomen in het verhaal van
deze bewogen geschiedenis, waarvan we nog
steeds de betekenis kunnen waarnemen. Er
worden enkele korte lezingen gehouden,

er zal muziek zijn uit de
tijd van de reformatoren,
een toelichting volgen bij
de expositie. Aansluitend
zal burgemeester dhr.
J.F. Mulder de expositie
in het museum de
Vier Ambachten op
gepaste wijze openen.
Op deze plek wil de
voorbereidingscommissie de direct en
indirect betrokken instanties hartelijk danken
die deze activiteit mede mogelijk maken.
Niet in de laatste plaats noemen wij hier
dankbaar de 4 sponsoren: t.w. Het museum
de Vier Ambachten, Uitvaartverzorging fa.
de Ridder, de Classis Zeeuws-Vlaanderen
van de Protestantse Kerk en de diaconie van
de Prot. gemeente Oosthoek.
Ten slotte dank aan het archief van de
gemeente
Hulst,
het
Nederlands
Bijbelgenootschap en het Bisdom Breda, die
ons o.a. verschillende unieke Bijbeluitgaven
in bruikleen geven. Daarnaast mogen we
ook uit particulier bezit enkele onderdelen
tentoonstellen.
De expositie zal vanaf 1 april – 30 juni
voor het publiek geopend zijn. Ga voor
openingstijden naar www.museumhulst.nl.
Namens de voorbereidingscommissie Refo
500, ds. Pieter Overduin.

SCHEMA VIERINGEN APRIL T/M JUNI
APRIL
Zaterdag 1 april, 19.00 uur
Clinge
kennismakingsviering EHC
Zondag 2 april, 9.30 uur
Kloosterzande
kennismakingsviering EHC
Dinsdag 4 april, 10.30 uur
Warande
KBO-viering
Woensdag 5 april, 10.30 uur
de Sterre
Sterredienst
Vrijdag 7 april, 19.00 uur
Hulst
1ste vrijdag van de maand
Zaterdag 8 april, 19.00 uur
Clinge
Palmzondag
Zaterdag 8 april, 19.00 uur
Boschkapelle
Palmzondag
Zondag 9 april, 9.30 uur
Koewacht
Palmzondag, opstapviering vormelingen
Zondag 9 april, 11.00 uur
Hulst
Palmzondag, opstapviering vormelingen
Maandag 10 april, 19.00 uur
Hengstdijk
boeteviering
Dinsdag 11 april, 10.30 uur
Lange Akkers
Paasviering met Sint-Cecilia Koor
Woensdag 12 april, 10.30 uur
Hulst
KBO-viering
Donderdag 13 april
Koewacht
Witte Donderdag met ‘de Vlaswiek’
Donderdag 13 april, 10.30 uur
Warande
Witte Donderdag
Donderdag 13 april, 19.00 uur
Hulst
Witte Donderdag
Vrijdag 14 april, 15.00 uur
Kloosterzande
Goede Vrijdag kruisweg
Vrijdag 14 april, 15.00 uur
Clinge
Goede Vrijdag kruisweg
Vrijdag 14 april, 15.00 uur
Nieuw-Namen
Goede Vrijdag kruisweg
Vrijdag 14 april, 15.00 uur
Kapellebrug
Goede Vrijdag kruisweg Gregoriaans
Vrijdag 14 april, 15.00 uur
Boschkapelle
Goede Vrijdag kruisweg
Vrijdag 14 april, 10.45 uur
Hulst
Goede Vrijdag voor St. Willibrordusschool

Vrijdag 14 april, 15.00 uur
Hulst
Goede Vrijdag kruisweg
Vrijdag 14 april, 19.00 uur
Hulst
Goede Vrijdag
Zaterdag 15 april, 21.00 uur
Hulst
Paaswake
Zondag 16 april, 9.30 uur
Kloosterzande
Pasen
Zondag 16 april, 9.30 uur
Clinge
Pasen
Zondag 16 april, 9.30 uur
Koewacht
Pasen i.s.m. 10er club St. Jansteen
Zondag 16 april, 11.00 uur
Boschkapelle
Pasen
Zondag 16 april, 11.00 uur
Hulst
Pasen
Maandag 17 april, 11.00 uur
Hulst
2de Paasdag
Vrijdag 21 april, 19.00 uur
Hulst
stilteviering
Zaterdag 22 april, 19.00 uur
Clinge
Opstapviering
Zondag 23 april, 9.30 uur
Koewacht
Eerste H. Communieviering
Zondag 23 april, 11.00 uur
Hulst
Eerste H. Communieviering

Zondag 14 mei, 11.00 uur
Boschkapelle
Eerste H. Communieviering
Dinsdag 16 mei, 19.00 uur
Kapellebrug
Mariaviering, eucharistie
Donderdag 18 mei, 14.30 uur
Graauw
bedevaart KBO St. Jansteen
Donderdag 18 mei, 14.30 uur
Kapellebrug
bedevaart KBO St. Jansteen
Vrijdag 19 mei, 19.00 uur
Hulst
stilteviering
Zaterdag 20 mei, 11.00 uur
Clinge
Eerste H. Communieviering
Zondag 21 mei, 11.00 uur
Hulst
naviering
Donderdag 25 mei, 9.30 uur
Koewacht
Hemelvaart
Donderdag 25 mei, 9.30 uur
Kloosterzande
Eerste H. Communieviering
Donderdag 25 mei, 11.00 uur
Clinge
Hemelvaart
Donderdag 25 mei, 11.00 uur
Boschkapelle
Hemelvaart
Donderdag 25 mei, 11.00 uur
Hulst
Hemelvaart
Dinsdag 30 mei, 19.00 uur
Kapellebrug
Mariaviering, eucharistie

MEI
Dinsdag 2 mei, 19.00 uur
Kapellebrug
Mariaviering, eucharistie
Donderdag 4 mei, 19.30 uur
Koewacht
Dodenherdenking
Donderdag 4 mei, 18.35 uur
Hulst
Oecumenische viering b.g.v.
dodenherdenking
Vrijdag 5 mei, 19.00 uur
Hulst
1ste vrijdag van de maand
Zondag 7 mei, 10.30 uur
Blaauwe Hoeve
4e Zondag van Pasen Gregoriaans
Maandag 8 mei, 9.30 uur
Koewacht
Kermis- en Intentieviering overledenen
Dinsdag 9 mei, 19.00 uur
Kapellebrug
Mariaviering, eucharistie

JUNI
Zondag 4 juni, 9.30 uur
Koewacht
Pinksterviering
Vrijdag 16 juni, 19.00 uur
Koewacht
Vormselviering met The White Group
Woensdag 21 juni,
Emmadorp
Wijding van gidsen en Saeftinghe
Donderdag 22 juni,
Graauw
herdenkingsdienst overledenen
Zaterdag 24 juni, 10.30 uur
Kapellebrug
H. Johannes de Doper Gregoriaans
Zondag 25 juni, 9.30 juni
Koewacht
Viering met solozang (Vanessa Ghoos)
Maandag 26 juni, 09.30 uur
Warande
Kermis- en Intentieviering overledenen
Kerkkoerier - 7
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Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

HET STOKJE ‘KERKVERSIERING’ WORDT DOORGEGEVEN!
Iedereen weet dat een kamer vol bloemen
heel gezellig aanvoelt. Zo is het ook in de
kerk; bloemen zorgen voor sfeer en dragen
ertoe bij dat mensen er graag vertoeven.
Een viering wordt er door ‘opgefleurd’.
Al sinds begin 2006 is dit in onze kerk
de verdienste van Rita Boeykens-Bolssens.
Ongeveer om de 2 weken gaat ze op pad
voor het aanschaffen van nieuwe bloemen
en benodigdheden om er vervolgens een
bloemstukje van te maken aangepast aan de
liturgische periode. Ook bij een huwelijk
of uitvaart maakt zij steeds iets passends
en op hoogtijdagen wordt er uitgepakt met
ware kunstwerkjes door velen bewonderd
en geprezen. Regelmatig zie je haar in de
kerk om verwelkte of droge bloemen op en
rond het altaar te verwijderen zodat bij elke
viering de aankleding piekfijn verzorgd is.
Eind vorig jaar gaf Rita aan dat het allemaal
een beetje veel werd en dat ze wilde stoppen;
onze PKC betreurde deze keuze maar had
hiervoor alle begrip. Wij willen haar dan ook
langs deze weg nog eens hartelijk danken

voor haar trouwe inzet, nooit deden
we tevergeefs een beroep op haar.
Toen… moesten we op zoek naar
een vervangster. Al gauw kwamen
we terecht bij Tonny Leegstraten,
de echtgenote van onze secretaris
Sjaak. Zij was, met succes, voorheen
al eens ingevallen en is bekend met
de knepen van het ‘bloemschikken’.
Dat we in haar een waardige
opvolgster gevonden hebben, is
al door velen aangegeven. Wel is
het waarschijnlijk al opgevallen dat
Tonny bij gewone vieringen alleen
een bloemstukje op het altaar maakt.
Onze parochiekerncommissie heeft
hier bewust voor gekozen gezien
het teruglopen van de kerkgangers
en de financiële situatie hieraan

gekoppeld. Maar met feestdagen
geven we haar de vrije hand en
laten we haar uitpakken met
prachtige creaties. We hopen
dat Tonny deze taak lang mag
vervullen maar vooral ook dat
ze er zelf veel plezier mag aan
beleven.
Rita… bedankt voor alles; het
ga je goed

OPENSTELLING KERK
H. HENRICUS
TE CLINGE
De kerk is dagelijks geopend van 10 tot 16
uur.
Nu een mooie afscheiding is gerealiseerd
in ons kerkgebouw, kunnen we de kerk
dagelijks openstellen voor een bezoekje, een
persoonlijk gebed, een rustmoment of om zo
maar even een kijkje te nemen. We zijn blij
dat de gebedsruimte elke dag toegankelijk is
voor parochianen, toevallige voorbijgangers
of mensen die kort willen pauzeren. We
hebben plekken gemaakt waar u rustig kunt
zitten, een kaarsje kunt opsteken of uw
persoonlijk gebed kunt uitspreken. U kunt
ook een verzoek doen aan onze gebedsgroep
om met gebed aandacht te vragen voor iets
wat u ter harte gaat. Op een later tijdstip
zullen we de gebedsruimte door onze pastor
laten inzegenen. Een aanwinst voor onze
parochiekern.
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Rita

Tonny… welkom als vrijwilligster
in onze parochiekern; een taak
die je hopelijk nog heel lang wilt
en kunt vervullen.
Annemie de Loos-Brijs.
Tonny

RESTAURATIE KERK
Voor de restauratie van de
noordbeuk en delen van
het interieur van de kerk H.
Henricus Clinge kunnen
wij gesteund door een
aanmerkelijke subsidie van
ruim €81.000 het laatste
deel gaan aanpakken. In
2010 hebben we al heel veel kunnen
doen. Nu kunnen we gelukkig met steun
van het Rijk (dus van ons belastinggeld)
het gebouw verder in orde maken. U
moet denken aan het vervangen van rotte
balken, het aanbrengen van nieuwe goten
en afvoeren, het leggen van nieuwe leien en
het nodige schilderwerk doen. Dan is ook
de noordbeuk onderhouds technisch up to
date. Het interieur was al geschilderd, maar
de kolommen zijn toe aan een grote beurt.
Als het lukt, zijn we voor de grote vakantie

met onze gebedsruimte
klaar voor toekomstig
gebruik. Bouwbedrijf Van
Driessche en de Koster
zal het werk uit (laten)
voeren geholpen door
onze eigen mensen. Net
als vorige keer zullen de
vrijwilligers binnen hun mogelijkheden de
nodige hand- en spandiensten verrichten
om uit te komen met het beschikbare
geld of dingen aan te pakken die niet
gesubsidieerd worden, zoals de bouw van
een Mariagrot op onze begraafplaats of het
inrichten van de gebedsruimte binnen de
kerk. Ook de steun van de hele parochie
is gewenst.
U hoort nog van ons.
PKC-Clinge

TREK ER EENS OP UIT!
Het voorjaar heeft al volop zijn intrede
gedaan. Iedereen krijgt weer zin in een
flinke wandeling, er met de fiets eens
op uit te trekken of naar één van de vele
evenementen te gaan kijken. Mocht u in
uw agenda nog een plaatsje vrij hebben,
zou ik u zeker de Maria Ommegang in
Bergen op Zoom willen aanraden. Reeds
3 maal werd ons Mariabeeld (uit Clinge)
in de stoet meegedragen; onze ‘dragers’
kwamen elk jaar met zoveel lovende
woorden terug dat ik het zelf ook eens van
dichtbij wilde meemaken. En dat heb ik
me niet beklaagd, leest u zelf maar:
72e Maria Ommegang; langs de kant
bekeken. Op zondag 26 juni vertrokken
in de vroege morgen onze ‘dragers’ naar
Bergen op Zoom om voor de 3e maal deel
te nemen aan de Maria Ommegang. Hun
enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat
ook mijn echtgenoot en ikzelf besloten dit
jaar te gaan kijken. De weersvoorspellingen
zorgden nog voor enige twijfel maar de
nieuwsgierigheid overwon. En aangekomen
in Bergen op Zoom was het de zon die ons
als eerste verwelkomde. In het centrum
heerste een gezellige drukte en op de markt
waren ze er helemaal klaar voor: aan de ene
kant stonden rijen stoelen die al allemaal

bezet waren en aan de andere kant was het
een aaneenschakeling van terrasjes waar
men tijdens het bekijken van de stoet
een drankje kon nuttigen. Ook omroep
Zeeland was aanwezig om dit prachtige
evenement vast te leggen. Om 15u. stipt
kwamen de eerste groepen er aan. Voorop
ging de themagroep ‘Maria, moeder van
Barmhartigheid’, gevolgd door ‘Heiligen
van stad en land’, ‘Heren en Markiezen
van Bergen op Zoom’, ‘Gildebroeders’
en ‘Zustersteden van Bergen op Zoom’.
Het thema ‘Historie’ werd afgesloten door
‘kapelaan Ooijens’ met de afkondiging van
de Maria Ommegang. Het was een prachtig
schouwspel. Natuurlijk was de markt dé
plaats bij uitstek voor toeschouwers: dans,
zang en dialoog, alles kwam daar aan de
orde. Vervolgens waren gebeurtenissen uit
het Oude Testament aan de beurt: Eva
en de duivel, Noach en de aartsvaders,
de uittocht uit Egypte… we keken onze
ogen uit. Hierop volgden taferelen uit het
Nieuwe Testament; zij verwoordden de
‘zeven vreugden van Maria’. Persoonlijk
spraken die mij het meeste aan. Van
prachtige praalwagens tot simpele taferelen
als Jozef en Maria op een ezeltje en herders
met hun schapen. Zelfs een moeder met
haar baby als de pasgeboren Jezus met Maria

CLUSTER NOORD

kwamen voorbij. En dan was het eindelijk
zover: de processie met de Mariabeelden.
Daar kwamen ze: ‘onze mannen’, piekfijn
verzorgd in pak en heel serieus droegen
zij ons Clings Mariabeeld op de schouder.
Onmiddellijk erachteraan kwam de groep
uit Hulst. Het was wel even schrikken toen
iemand langs de dragers liep met het kindje
Jezus in haar hand; het beeldje was helaas
gesneuveld maar kon zo toch meegedragen
worden. Tot slot kwam het Mariabeeld uit
Bergen op Zoom met vicaris Verbeek als
één van de dragers.
Het was allemaal zo indrukwekkend dat
we op de plattegrond een plek zochten
waar de ommegang nog moest langskomen
om alles nog eens voor een tweede maal te
zien. En dat lukte; ditmaal stonden we in
een zeer rustig smal straatje waar we alles
echt van zeer dichtbij konden bekijken.
We hebben er enorm van genoten; het
weer werkte mee, de sfeer zat goed en de
ommegang zelf was een lust voor het oog!
Ook benieuwd om deze Maria Ommegang
eens mee te maken? Hou dan zondag 25
juni vrij in je agenda en trek kort na de
middag richting Bergen op Zoom.
Annemie de Loos-Brijs, Clinge.

Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

‘WAT MAAKT JOU GELUKKIG?’
Dit was de vraag die we ons dit jaar stelden
tijdens de carnavalsviering in de kerk van
Kloosterzande. Ze waren er weer allemaal op
25 februari om 19.30 uur: prins Rubens I.,
de hofdames en hofnar.
Ook jeugd princes Isa en jeugdprins Guus
waren gekomen, verder de raad van Elf
en natuurlijk nog een heleboel andere
Kloorianen Met het dweilorkest ‘Ut mag
hin noam én’ ging pastor Ralf het feestelijk
gezelschap ophalen bij de ingang van de kerk
en liep de vrolijke stoet de kerk binnen.
Steek en scepter kregen weer een ereplaats op

het altaar en de viering kon beginnen.
Voor de overweging hadden de Kloorianen
een grote legpuzzel voorbereid waarop de
antwoorden van de kerkgangers werden
geschreven want het was een interactieve
preek om het maar zo te noemen.
De voorganger liep de kerk in en vroeg aan
de mensen wat hen gelukkig maakt. Iedereen
deed enthousiast mee en al gauw stonden
er op de puzzelstukjes antwoorden zoals:
‘Saamhorigheid’, ‘mijn gezin’, ‘gezondheid’,
‘genieten van de kleine dingen’, ‘vriendschap’,
‘vrede tussen mensen’, ‘mijn kleinkinderen
‘en nog een heleboel meer. Als beloning

voor een ‘goed’ antwoord kreeg iedereen een
‘geluk wafel’ met een spreuk die erin verstopt
was. Verder was de viering een goede ‘mix’
van bezinning, inspirerende teksten en leuke
muziek van het dweilorkest.
Om 20.30 was de viering afgelopen en
stonden we klaar om naar de verlichte
optocht te gaan.
(De afspraken voor volgend jaar zijn al
gemaakt.)
Ralf Grossert
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Heikant • Koewacht • St. Jansteen

KAPELLETJE OP ’T ZAND TE KOEWACHT
Dinsdag 7 februari 2017 is de Mariakapel op
‘t Zand te Koewacht kadastraal geregistreerd
door het Kadaster ten name van de
Parochiekern H.H. Phillipus en Jacobus te
Koewacht van de parochie H. Maria Sterre
der Zee. Deze kapel heeft haar oorsprong in
Tweede Wereldoorlog. In Mei 1940 werd de
vrij nieuwe jongensschool aan de Eikenlaan
te Koewacht gebombardeerd. Ook het
naastgelegen bedrijf van Th. Herman werd
getroffen en dit maakte een behoorlijke
indruk op de bewoners van Koewacht.
Deze situatie maakte zoveel indruk bij de
familie Hubert Suy dat ze de belofte deden
aan de H. Maria, dat wanneer de wijk ‘t Zand
gespaard zou blijven van oorlogsgeweld,
zij een Mariakapel zouden oprichten uit
dankbaarheid. Toen de oorlog voorbij was en
‘t Zand gespaard was gebleven, is de familie
Suy hun belofte nagekomen. Na een verzoek
aan burgemeester G. Dierick om het stuk
grond te verkrijgen waar de kapel moest

komen en na aankoop van de stenen, is
door Mon van Mossevelde, een metselaar uit
Koewacht en ook een zwager van de familie
Suy, de kapel gebouwd. De huidige kapel is
nog steeds het oorspronkelijke bouwwerk.
In de meimaand werd en wordt nog steeds
de rozenkrans gebeden; aanvankelijk bad
dhr. H. Suy altijd voor en toen hij dat
niet meer kon, is dit voortgezet door zoon
Gerard Suy. De vrouw van Gerard Suy, Anna
d’Hooghe, heeft zolang ze kon de kapel en
het veldje rondom de kapel onderhouden.
Dat onderhoud is tot op heden voortgezet
door Jozef de Meester en zijn vrouw Alice
de Schepper. De kapel stond op grond van
de polder en om dit veilig te stellen voor de
toekomst heeft dhr. P. Apers bewerkstelligd
bij het Waterschap Schelde-Stromen dat er
een erfpachtregeling is gekomen voor de
Parochie, zodat de kapel kan blijven bestaan
in de toekomst. Ook de gemeente Terneuzen
levert haar bijdrage door het onderhoud
rondom de kapel te verzorgen.

KOSTERS IN HART EN NIEREN
Het kostersteam van de PKC Koewacht bestaat momenteel uit
vier personen, te weten: Jacques, Frans, Ria en Marleen. Het
vrijwilligerswerk van de kosters is begonnen toen de betaalde
koster, Dees v.d. Brande met pensioen ging. Het eerste team
bestond uit: Marieke Herman, Anna Suy en Alois Luycks, met
Ria Elegeert als koster bij dopen en huwelijksmissen en Ben
Brouwer nam de uitvaarten voor zijn rekening. Toen dit team
er in 2003 mee stopte, zijn de huidige kosters aangetreden.
Alleen Ria is gebleven; zij is van ons allen het langst in dienst.
We zijn toen allemaal gelijktijdig begonnen en vormen door
de jaren heen een hecht team. Onze coördinator Frans maakt
per half jaar de roosters; is er eens iemand verhinderd op de
ingeroosterde datum, dan proberen we onderling te ruilen.
Dit gaat altijd goed.

Alvast bedankt namens het kostersteam:
Frans Otto
Jacques Smeets
Ria Elegeert-van Hoecke
Marleen Mariman-de Keijzer
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ST.-CECILIAFEEST KOEWACHT
Op zaterdag 19 november 2016 vond weer het jaarlijkse St.-Ceciliafeest
plaats. Deze teeravond was een speciale uitgave, want we bestaan 50
jaar. Zo’n 40-tal mensen namen deel. Plaats van handeling: restaurant
‘t Hoeksken te Koewacht. De maaltijd was uitstekend verzorgd en er
heerste een goede sfeer. Bovendien hadden we nog voldoening van de
prachtige jubileum mis op 28 mei en het jubileumconcert van 2 oktober
j.l. Als extraatje trad er aan het eind van de avond, met groot succes, een
goochelaar op. Een tombola werd er natuurlijk ook gehouden.
Ook werden enige leden in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum bij
het koor:
Roger van Daele en Wilfried Thoen: 35 jaar lid; mevr. Ria de ConinckDankaart: 40 jaar lid; mevr. Gerarda Baert-van Paemel en mevr. Mies van
Damme-de Waal: 45 jaar lid. Zij kregen allen een passend aandenken.
(JS)

Het kosterswerk is leuk werk: je hebt met veel verschillende
groepen mensen te maken, maar toch moet je ook dikwijls
alleen beslissen of dingen afhandelen. Je bent een beetje
vraagbaak voor iedereen. Je hebt ook met alle voorgangers en
werkgroepen te maken en dat vraagt ook zijn aanpassingen.
Ieder heeft zo zijn of haar wensen, maar dat maakt het werk
ook interessant en zorgt er voor dat je alert blijft. Eentonigheid
vind je niet zo snel. Dit voorgaande is in grote lijnen wat het
kosterswerk zo’n beetje inhoudt. Mocht er onder u iemand
zijn die belangstelling heeft voor het kosterswerk, neem dan
contact op met een van de huidige leden van het kostersteam.
Wij hopen natuurlijk op een positief antwoord, zodat ons
team wat in een ruimer jasje zal komen te zitten.

Op 07-02-2017 zijn het Kadaster en het
Waterschap, samen met een gevolmachtigde
van de Parochie H.M.S.d.Z. bij de kapel
samen gekomen om de grenzen van het
perceel waarop de kapel staat, vast te leggen.
Hierdoor is de Mariakapel voor de toekomst
bewaard en kunnen de mensen van Koewacht
in de meimaand hun rozenhoedje bij de
kapel blijven bidden.

IS BIDDEN NOG VAN DEZE TIJD?
DISCUSSIE IN ST. JANSTEEN
In St. Jansteen staat tussen de kerk en de
pastorie een groot heilig Hart beeld. Voor
de een hoort het beeld in de parochie en
toont het dat je hier christen mag zijn; voor
de ander is het een herinnering aan de rijke
roomse tijd van een eeuw geleden en past
het niet meer in deze tijd. In 1899 stelde
de paus de hele kerkgemeenschap onder
de bescherming van het Heilig Hart van
Christus. Wereldwijd bloeide er een diepe
spiritualiteit op. In vele huisgezinnen kwam
een afbeelding of een echt heilig Hart beeld,
vaak nog met het eeuwig lampje ernaast. Vele
jaren lang was er in de dorpen een processie
om te danken voor het goede van afgelopen
jaar en om te bidden voor bescherming in
het komend jaar. Tussen 1920 en 1940 werd
het gebruik om bij gelegenheid van een
inwijding van een nieuwe kerk een heilig
Hart beeld te plaatsen in het centrum van
de gemeenschap. Zo kwamen er beelden
in Lamswaarde, Groenendijk, Hontenisse,
Rapenburg, Boschkapelle, Westdorpe,
Graauw, Nieuw Namen, Clinge en St.
Jansteen. Het beeld op de berg in Rio de
Janairo is uit dezelfde tijd. St. Jansteen had
al een kerk, maar nog geen pastorie. Die
is in 1926 gebouwd. Aansluitend is in mei
1927 het heilig Hart beeld geplaatst en in
aanwezigheid van velen ingezegend; zie foto.
Het gebed op de voetplaat luidt: Heilig Hart
wees koning in deze parochie. In 1989 is het
beeld gerestaureerd. In 2007 is het deels

vernield door baldadige jeugd en weer
hersteld. Natuurlijk is het geen beeld van
God – Die is niet af te beelden. Het beeld
is een versteend gebed in een vorm die
bij zijn tijd paste. Tegenwoordig zou men
kiezen voor een eeuwige vlam, bijvoorbeeld.
Uitgebeeld is de voortdurende aanwezigheid
van de barmhartige, vergevende en vrede
brengende Heer in ons midden. Tien weken
na Goede vrijdag is de kerkelijke feestdag.
Dit jaar is dat 23 juni. De liturgie van die
dag steunt op de Bijbel: ‘Sion, groot is in uw
midden de Heilige’ en ‘Groot is de rijkdom
die de Heer voor ons heeft bereid’.
Actueel blijft de functie. Het gebed om
zegen voor de gemeenschap, bescherming,
welvaart, vrede en een goed leven voor de
inwoners en voor allen die er in- en uitgaan.

We hopen en bidden dat deze zegen nog heel
lang onder de inwoners van St. Jansteen en
Oost Zeeuws Vlaanderen vruchtbaar mag
zijn.
Omer Calle.

St. Jansteen – Een dik jaar later

2 Januari 2016 is in aanwezigheid van
velen uit de parochie en regio de kerk in
St. Jansteen aan de eredienst onttrokken.
Mevrouw de Potter mocht de laatste kaarsen
doven. Sindsdien zijn de kaarsen in de kerk
uitgebleven voor de wekelijkse vieringen,
voor de hoog kerkelijke vieringen door
het jaar, voor doopvieringen, huwelijken,
eerste communie, vormsel en ook voor
de begrafenissen. Het is stil geworden in
de parochie. Kleine groepen parochianen
komen elkaar verspreid tegen in vieringen
elders in de regio. Naar de kerk gaan buiten
de eigen gemeenschap voelt anders aan. Het
is zoiets als welkom zijn in een stiefgezin,
ook al doet de ontvangende parochie nog
zo haar best om iedereen op te vangen.
Sommige oud-parochianen kregen een taak
in een andere parochie. Voor velen is de gang
naar de regio een brug te ver, zij geven er op
eigen wijze invulling aan en komen zelden
naar de vieringen.
Ongeveer tien jaar staat ervoor om volledig
in elkaar op te gaan; daar is nog maar een
klein deel van verstreken. Juist in deze
overgangsfase wordt het pastoraat van de
gewone kerkganger het hardste gemist: het
knikje naar de weduwnaar die na maanden
weer naar buiten komt, een belangstellend
gesprekje met een zieke, herkenning van
rouwenden, even oogcontact of een warme
hand. Iedereen mocht er zijn, samen deelden
we het gebed en de wens om vrede. Ook
rond de kerk zelf is het stil. De banken
en veel andere zaken zijn er nog, het orgel
wordt niet meer bespeeld en krijgt er
wekelijks een ‘toontje’ bij, de verzekering
loopt gewoon door, en, ondanks dat er niet
meer regelmatig gelucht wordt is de lucht
nog niet verzuurd. Uitgewerkte plannen met
financiële onderbouwing voor hergebruik
van de kerk zijn er nog niet. Over de
voorstellen tot splitsing en ombouw tot
kapel en gemeenschappelijke ruimte wordt
nog wel gedacht. De toneelvereniging viert
eind van het jaar haar jubileum met enkele
uitvoeringen in de kerk. In de vieringen
in de Warande en in de kapel van Maria
ter Eecken is iedereen welkom. Gewoon
even binnenlopen dat is alles. Misintenties
daarvoor kunnen worden opgegeven op het
parochiesecretariaat.
Omer Calle.

DRUK EINDEJAAR
VOOR DE
HEIKANTSE KERK
Het jaar 2016 werd in Heikant gezellig
afgesloten. Op 3 december was er een
geslaagd en druk bezocht Adventsconcert,
“Music around the World” van Terra
Sancta en Kamerkoor Muzenisse in de
Heikantse kerk. De koorleden maakten
bij binnenkomst een indrukwekkende
rondgang met een kaars in de hand door
de schaars verlichte kerk. (zie foto)

“Kunst bij kaarslicht 2016” vond dit jaar
plaats in de kerk op 23 december met
medewerking van de Heikantse Basisschool
en het Heikants saxofoonorkest onder
leiding van Etienne Ferket en met zang
van Mariama Camara. (zie foto). Diverse
lokale artiesten demonstreerden er hun
werk. Het was een hele gezellige en druk
bezochte avond .

Het jaar 2016 werd in stijl afgesloten door
een (alweer) drukbezochte Kerstviering
op Kerstavond. Alle kinderen in de kerk
mochten vooraan komen zitten voor het
Kerstverhaal met pastor Ralf Grossert. Er
was samenzang, de bekende kerstliederen,
muzikaal ondersteund door de Heikantse
fanfare. Naast deze activiteiten hadden
we eerder in 2016 nog de Stuikersfeesten
en het Benefietconcert. En elke maand
was er een dienst op de vierde donderdag.
Naast een groot aantal uitvaarten werden
er gelukkig ook nog 6 kinderen gedoopt
in de Heikantse kerk. Leuk, zeker ook
voor de pastores! Kortom, 2016 was voor
de kerk een bruisend jaar. Op dit moment
loopt de Actie Kerkbalans. Hopelijk wordt
deze breed ondersteund zodat we ook in
de toekomst met al onze activiteiten door
kunnen gaan in Heikant. Inmiddels zijn
we gestart met de eerste fase om te komen
tot een zesjarig onderhoudsplan voor de
Heikantse kerk! We gaan ons uiterste best
doen om dat te doen slagen. Ook daarom
is de steun van iedereen nodig.
Kerkkoerier - 11
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Hulst

JE GEROEPEN WETEN
DE ANDER IN DE ANDER ZIEN
IK DENK DAT IK ZIJN KANT KOOS, OMDAT HIJ MIJ KOOS
Deze tekst sierde de voorkant van het liturgieboekje voor de speciale viering in de
basiliek als opening van de vrijwilligersavond
21 januari 2017. Een tekst die tot nadenken
stemt. Een tekst die inspireert en oproept
om oog te hebben voor de ander. Zoekend
op weg gaan met en naar de ander, de ander
zien….De ander is mijn leerhuis.
“De ander is mijn leerhuis”
De ander die mij aankijkt
De ander die zich in zichzelf keert
De ander die van mij afkijkt
De ander die zich verbergt
De ander die verlangt
Zal iemand mij zien
Zal iemand mij kennen
Die ander is mijn leerhuis.
De ander die mij aankijkt
De ander die zichzelf een geheim is
De ander die zich opent
De ander die zich afsluit
De ander die vraagt
Wil jij mij respecteren
Wil mij op mijn waarde schatten
Die ander is mijn leerhuis.
De ander die mij aankijkt
De ander die veiligheid zoekt
De ander die mij puzzelt
De ander die broos kan zijn
De ander die hoopt
Dat jij zijn, dat jij haar kracht kan zien
Dat jij ruimte schept
Die ander is mijn leerhuis
(Marinus van den Berg)
“Wees ook barmhartig voor jezelf ”
Zet jezelf niet weg. Zeg niet dat je niets
voorstelt.
Duw jezelf niet naar beneden. Verneder
jezelf niet.
Kijk niet alleen op naar anderen. Denk niet
dat anderen meer zijn.
Zeg niet ik ben maar een gewoon mens. Er is
niets verkeerd met een gewoon mens.
Overvraag jezelf niet. Stel geen torenhoge
eisen.
Bemin en ken jezelf. Ken je talenten en je
grenzen
Wees ook zacht voor jezelf. Bevrijd je van
alsmaar moeten
Je wordt bemind. Je wordt gewaardeerd.
(Marinus van den Berg)
Teksten van Marinus van den Berg die
richting gevend zijn voor het samen op weg
gaan. In vertrouwen onze verbondenheid
met elkaar inhoud geven; die ander is mijn
leerhuis.
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Ieder mens is geroepen om bij te dragen
aan een betere wereld voor iedereen. Mens
te zijn voor mensen in alle verscheidenheid.
Gekozen en geroepen zijn om het samen
kerkzijn waar te maken begint bij het omzien
naar elkaar. In verbondenheid met elkaar,
elkaar dragen in liefde en geloof. Geloof in
de kracht van de liefde die mensen samenbrengt, die de Ander in de ander ziet.
Weet u zich ook geroepen? Ieder van ons kan
met zijn of haar talenten het verschil maken.
De kerk is in beweging, het werk in en voor
de kerk is divers. Vrijwilligers komen en
vrijwilligers gaan, vrijwilligers - denkers en
doeners - blijven welkom. Samen kunnen
we zoveel meer. Er is volop actie in de kerk,
vrijwilligers zijn en blijven nodig!

Vrijwilligersfeest
avond 21 januari 2017

24-11-2016
Jubilarissen in verlaat zonnetje

De bijeenkomst voor jubilarissen 17 november 2016 werd door de dames Annelies en
Lucie Rottier, wegens deelname aan de bedevaart naar Rome, gemist. Een oplossing werd
gevonden in een gecombineerde bijeenkomst
een week later met de scheidende vrijwilligers. De zussen Rottier is nooit iets teveel
gevraagd. Wonend in Sint Jansteen maar
zowel daar als in Hulst bereid om de helpende hand te
b i e d e n .
Annelies en
Lucie, vrijwilligers met
een gouden
randje, dank
voor jullie
inzet!

Geplande bijeenkomsten voor jubilarissen in 2017

Traditiegetrouw wordt vrijwilligers van de
parochiekern van de H Willibrordus en de
regionaal werkzame vrijwilligers jaarlijks een
“DANK U WEL” feestavond aangeboden.
Het feest begon ook nu weer met een speciale viering in de basiliek. Dank en alle lof
aan de voorganger pastor Katrien Van de
Wiele voor de persoonlijke invulling van
deze viering. Vervolgens werd het feest onder
het genot van hapjes en sapjes in een gezellige sfeer voortgezet in “De Lieve”. Extra
attractie vormde de verloting van fel begeerde Paaskaars. De
opbrengst van de
verloting - met een
recordopbrengst van
229,00 euro – zal
worden aangewend
voor aanschaf van
de Paaskaars 2017.
Bijgaande
foto
toont u de gelukkige winnaar, de
heer Frank Govaert,
met de Paaskaars.
Een geslaagde “dank
u, dank jullie” feestavond”!
SB26162

Eén dezer dagen worden vrijwilligers die
in 2017, een lustrum van vijf jaar of een
veelvoud van 5 jaar vrijwilliger zijn, uitgenodigd voor een bijeenkomst op de pastorie.
Lustrum-vrijwilligers worden de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een
avondbijeenkomst op donderdag 18 mei
2017 of een morgenbijeenkomst op donderdag 23 november 2017.

Afscheid van 3 vrijwilligers

Donderdag 24 november 2016 werd afscheid
genomen van 3 zeer gewaardeerde vrijwilligers, te weten mevrouw Yvonne de Rechter
en de heer en mevrouw Jan en Nel de Vaan.
Dank aan mevrouw Yvonne de Rechter die
zich ruim 25 jaar op meerdere terreinen
vrijwillig heeft ingezet voor de parochie, te
weten voor de bezorging van de Kerkkoerier

en verzorging van de koffie na de zondagsvieringen in de basiliek. Heel veel dank
hiervoor!
Hartelijk dank
ook aan de heer
en mevrouw Jan
en Nel de Vaan
die zich ruim 10
jaar als doopkosters ingezet
hebben voor een
goed verloop van
de doopvieringen
in de basiliek.
Drie vrijwilligers die gedurende vele jaren
met veel enthousiasme hun steentje bijdroegen aan het samen kerkzijn. Drie vrijwilligers die nu de jaren gaan tellen hun taken
node neerleggen. Drie vrijwilligers waarvan
wij node maar met respect en dankbaarheid afscheid nemen. Van harte wensen
wij u mevrouw De Rechter en de heer en
mevrouw De Vaan, nog heel veel

Vrijwilligers komen en gaan

Een aantal malen per jaar treft u de
Kerkkoerier in de brievenbus. Het mag
duidelijk zijn dat hier heel wat inspanning

aan vooraf gaat; van kopij naar postbus,
redactie, drukker, coördinator, distribiteur,
bezorger. Veel van deze taken zijn in handen
van vrijwilligers. Deze helpende handen zijn
onmisbaar, dank aan ieder.
*Jarenlang was de coördinatie voor de distributie van de Kerkkoerier in Hulst in handen
van de heer Jo Otjes. Thans wordt in onderling overleg de overdracht van deze taak aan
mevrouw Irene van Roosmalen voorbereid.
*Onder dank voor zijn jarenlange inzet heeft
de heer Bernhard de Deijn zijn taak als distribiteur Kerkkoerier m.i.v. 2017 neergelegd.
In de heer Frank Heijens is een waardige
opvolger gevonden.
*Heel veel jaren heeft de heer Stanny Baart
de Kerkkoerier in zijn wijk bezorgd. Recent
heeft hij deze taak overgedragen aan de heer
Paul Compiet. Wij danken de heer Baart
van harte voor zijn inzet en heten de heer
Compiet hartelijk welkom.
*De stuurgroep vrijwilligersbeleid PKC
Hulst is onlangs uitgebreid met mevrouw
Anita Hendriks uit Kuitaart. Anita, welkom
en een prettige samenwerking gewenst.
*De commissie Beheer Basiliek is onlangs
uitgebreid met de komst van de heer George
Lernout uit Sint Jansteen, van harte welkom!
*Het verheugt ons dat mevrouw Rita Noens

17-11-2016 Jubilarissen in het zonnetje

Hulde en dank past iedere vrijwilliger in onze parochiekern. Maar er zijn speciale momenten
om die hulde en dank in beeld te brengen. Een dergelijk moment was op donderdag 17
november 2016 voor de lustrum-jubilarissen in onze parochiekern. Onder het genot van een
kopje koffie, werd de jubilarissen lof toegezwaaid en een kleine attentie aangeboden als dank
voor hun inzet als vrijwilliger. Jubilarissen met een staat van dienst van 5–10–15–20–en 35
jaar en een diversiteit aan vrijwilligerswerk. Bijgaande foto toont u de jubilarissen: de dames
Corrie van Doorsselaer (5); Jessy de Kerf (5); Marjo v.d. Boomen (10);Emmy Lockefeer
(10);Irene van Roosmalen (15); Martine van Roozendaal (15); Maria Verstraaten (20); de
heren George Verwilligen (5); Jo Leppens (10); en Jo Otjes (35).

bereid gevonden is de taak van doopkoster
op zich te nemen. Mevrouw Noens van
harte welkom!

Uitreiking Diocesane
Onderscheiding

Dinsdag 21 februari 2017 vond een
bijzondere gebeurtenis plaats op de pastorie
in Hulst. In aanwezigheid, van familie,
vrienden, parochiebestuurders en leden van
de parochiekerncommissie en de stuurgroep
vrijwilligersbeleid, werd mevrouw Emmy
Lockefeer-Daalman door pastoor W. Wiertz
gedecoreerd met een zilveren draagspeld. In
de begeleidende oorkonde schrijft Bisschop
J.W.M. Liesen:
Johannes Wilhelmus Maria Liesen
Bisschop van Breda
Aan Emmy Melanie Louise Lockefeer-Daalman
Genade zij u en vrede.
Voor de edelmoedige inzet voor de
geloofsgemeenschap in het Bisdom Breda zijn
wij u oprecht dankbaar. Daarom kennen
wij u de Diocesane Onderscheiding voor uw
verdiensten toe. Deze bestaat uit een zilveren
schild en een draagspeld met het wapen van
het bisdom. Het ereteken mag bij kerkelijke
plechtigheden gedragen worden,
Breda, 23 november 2016
Mgr. dr. J.W.M. Liesen
Bisschop van Breda
Emmy, van harte proficiat met deze
Diocesane Onderscheiding als dank voor
heel veel jaren dagelijkse trouwe zorg voor
het interieur van de basiliek!

Een feestelijke bijeenkomst
in een gezellige sfeer. Dank
aan ieder!
Mevrouw Mathilde de
Beleir, (10) jaar moest
helaas wegens revalidatieopname, ten gevolge van
een val, verstek laten gaan.
(* de cijfers tussen haakjes
verwijzen naar het aantal
jaren vrijwilligerswerk)

VACATURES
Iedere vrijwilliger is welkom, iedere
vrijwilliger is belangrijk! Maar momenteel
zijn we met name dringend op zoek
naar mensen met belangstelling voor de
volgende taken:
* ICT-er:
man/vrouw
met
belangstelling
voor de digitale verwerking van de
parochieadministratie
* Lid van de Parochie Kern Commissie:
man/vrouw die actief mee wil denken,

praten, sturen, werken aan een vitale
parochiekern
* Coördinator Vrijwilligersbeleid:
man/vrouw die de zorg voor- en het
aansturen van vrijwilligers in een prettige
samenwerking met de werkgroep
vrijwilligersbeleid belangrijk vindt.
Voor meer informatie over deze vacatures en/
of andere vrijwilligerswerkzaamheden kunt
u contact opnemen met ondergetekende.

Weet u welkom:

- iedere donderdag voormiddag van 10.00
uur tot 11.30 uur inloopmorgen “op de
koffie in de pastorie”: Steenstraat 22 Hulst.
Namens de stuurgroep vrijwilligersbeleid
en de parochiekerncommissie van de
H.Willibrordus te Hulst:
Nelly Janssen – de Kooning (tel.0114720350) janssen.kooning@zeelandnet.nl
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CLUSTER WEST

Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

ONDERHOUD CATHARINAKERK
In de loop van dit jaar wordt er weer gestart met groot onderhoud
aan de kerk. Er is de laatste jaren wel wat gebeurd maar dat waren
wat kleine dingen. Nu wordt in april-mei begonnen aan een
grote schilderbeurt. Alles wordt opnieuw geschilderd; de deuren
en raamkozijnen, rondom tot aan de ronde ramen, die boven de
glas in lood ramen zitten. Deze ronde glas in lood ramen hebben
een stalen buitenrand en er zit een stalen rozet in. In 1999 zijn
deze voor het laatst ontroest en geschilderd met behulp van een
hangsteiger aan de goot. Dit mag nu niet meer waardoor er
regelmatig een steiger te zien zal zijn, om bij die ramen te kunnen
komen die op 10 meter hoog zitten. Ook het schilderwerk aan
de toren, de wijzerplaten en hogerop aan het open gedeelte wordt
door middel van een hoogwerker onder handen genomen. We
voeren de komende zes jaar, een door de rijksdienst cultureel
erfgoed, goedgekeurd onderhoudsplan uit.
Dus na dit jaar volgen er nog diverse reparaties en herstellingen.
De onkosten van dit onderhoud worden gedragen door de
stichting Behoud Catharinakerk voor 50% en de andere 50% is
subsidie van de Rijksdienst van het Cultureel erfgoed. Dankzij
het goede onderhoud, wat er regelmatig na de restauratie van
begin jaren 90 is uitgevoerd, is de algemene onderhoudsstaat van
onze kerk prima. We hopen dan ook dat de kerk nog vele jaren
als kerk en als plaats om samen te komen voor allerlei passende
activiteiten in gebruik mag blijven.
We willen ook in de loop van dit jaar de paden op het kerkhof
op knappen. De coniferen aan de voorkant zijn vervangen door
een ligusterhaag, die nu nog laag is maar de komende jaren kan
opgroeien tot een zodanige hoogte, zodat de grafzerken vanaf de
straat niet meer te zien zijn.
Jo de Cock

MONSEIGNEUR HUBERTUS
ERNST 100 JAAR

R. van Wesemael b.v.

Binnenkort, op 8 april 2017 zal Mgr. Ernst 100 jaar worden, als
het God belieft.
Mgr. Ernst, Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag.
Geniet voor zover u mag
en kunt van uw bijzondere leeftijd.
www.wesemael.nl
Alle goeds voor de tijd die u is gegeven.

Specialisten in

Redactie Kerkkoerier

gewasbescherming,
zaaizaden, meststoffen
en toebehoren.

R. van Wesemael b.v.

Maar ook voor de
particulier staan wij klaar
met professioneel
advies
www.wesemael.nl
voor alles in en om uw tuin.
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gewasbescherming,
zaaizaden, meststoffen
en toebehoren.

met professioneel advies

voor alles in en om uw tuin.

zaaizaden, meststoffen
en4561
toebehoren.
Zoutestraat 109,
TB Hulst • Tel. 0114-314 853

SB44171

Maar ook voor de
particulier staan wij klaar
met professioneel advies

SB26156

KINT ELECTRO KLOOSTERZANDE

E L E C T R O T E C H N I S C H I N S TA L L AT I E B E D R I J F - R A D I O, T V e n H U I S H O U D E L I J K E A P PA R AT E N

voor
alles in en
om uw tuin.
v.o.f. G.A.M.
KINT-VAN
KAMPEN

A.E.G. • PHILIPS
MIELE • GOEDE SERVICE
SB36134

CLOOSTERSTRAAT 76 - KLOOSTERZANDE - TEL. 0114-681429

tner
Wij zijn uw ideale par

Wie je ook bent...
Wie je ook bent...
Zoutestraat 109, 4561 TB Hulst • Tel. 0114-314 853
Wie
je ook
bent...
Wie
je
ook
bent...
jij
hebt
talent!
jij hebt talent!
jij hebt talent!
jij hebt talent!

Bouwbedrijf De Caluwé en Broekaart B.V.
Dorpsstraat 2B - 4569 AJ Graauw
Tel. 0114-633 010 - Fax. 0114-633 011 - www.caluwe-broekaart.com
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SB26152

• Nieuw- & verbouw woningen • Timmerwerken • Betonwerken • Utiliteitsbouw

Voor de jeugd
HET FEEST VAN PASEN
Heel bijzonder vieren we Jezus

In zijn leven heeft hij laten zien hoe we
een goed mens kunnen zijn, zelfs totdat
vijanden hem aan het kruis lieten sterven.
Niet eenvoudig, wel heel bijzonder.
Met zijn komst op aarde begon hij een
hele nieuwe wereld. Geen haat en nijd,
liever behulpzaamheid, verdraagzaamheid
en rechtvaardigheid. Een wereld van vrede
voor ieder van ons. Het is de liefde van God,
zodat ook wij van elkaar kunnen houden en
de wereld mooier maken. Als we er zijn voor
elkaar wordt het leven goed. Houden van...
je wordt er alleen maar beter van. Je mag je
zelf zijn. Je mag het doen op je eigen manier.
Hou van elk mens. Ze lijken altijd een beetje
op jezelf. Goed leven is dan niet zo moeilijk.

PAASTAKKEN KNUTSELEN,
MAAR DAN NET IETS ANDERS
Paastakken kun je in een vaas zetten en dan versieren, maar je kunt ze ook horizontaal
ophangen. Dit is leuk om boven de tafel te hangen of voor het raam (het hoeven geen
Paastakken te zijn, het kunnen ook de mooiste (zelf gevonden) takken uit het bos zijn).
Deze kunnen dan op het allermooist versierd worden met paaseieren, kuikentjes en/of
bloemen.

JONGE BEZORGER
Sinds korte tijd hebben wij in
Kruisdorp een jonge bezorger:
Liam Stuck 14 jaar. Met alle
plezier bezorgt hij de kerkkoerier
en ik hoop dat hij dit nog lang
blijf doen. Liam wij zijn heel blij
met jou. Bedankt voor je inzet.
Dit vind ik een vermelding waard.
Monique Janse

EEN LIEDJE VAN PASEN
Een liedje van Pasen, een liedje van het Licht.
De winter is geweken, de dood gezwicht.
De lente geeft de aarde weer een nieuw gezicht.
Alleluja-Alleluja
Een liedje van Pasen, een liedje van het Licht.
De winter is geweken, de dood gezwicht.
De deuren van de hemel vallen nooit meer dicht!
Alleluja-Alleluja

PS. Wij als redactie van de
kerkkoerier kunnen dit alleen maar
onderstrepen. Geweldig!
Dank je wel Liam!
Redactie Kerkkoerier

PAASFEEST/
LENTEFEEST

PASEN
Als het vrolijke paasfeest
voorbij is gaan onze
paashazen naar huis
met hun mandje op de
rug. Loop je even mee?
Zoek de 6 verschillen
van deze twee aardige
lachebekken. Heb je zes
verschillen gevonden?
Dan ben je heel knap.
Schrijf je er zelf een
verhaal bij? Misschien
ontmoeten de twee
paashaasjes nog andere
vriendjes.

Paasfeest is ook Lentefeest.
En dat mogen we vieren met de
lammetjes,
de kuikentjes, de jonge vogeltjes in het
nest,
groene grassprietjes en madeliefjes in
de wei,
de zon, het licht. Alles wordt nieuw.
Het is weer voorjaar,
de natuur komt weer tot leven,
we zien weer nieuwe planten, bloemen,
vruchten en jonge dieren!
Word jij daar ook zo vrolijk van?

NIEUW KUNSTGEBIT
KUNSTGEBIT OP IMPLANTATEN (KLIKGEBIT)
EN AANPASSINGEN / REPARATIES

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK
H.H.M. SCHELSTRAETE
Steensdedijk 13
4561 GK Hulst
T. 0114-312141
www.hschelstraete.nl

Aangesloten bij:
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Wat een vriend, wat een vriend
Want Hij droeg de schuld
Die ik had verdiend
Hij nam van mij af
Alle schuld
Hij maakte mij vrij
Wat een held, wat een held
Want Hij droeg het kruis
Dat ons nu vertelt
Je bent welkom thuis
Bij de Heer
Hij maakte mij blij
Wat een God, wat een God
Die zo aan ons dacht
Hij heeft dwars door de dood
Het leven gebracht
En ik weet
Er is niemand als Hij
Hij maakte mij vrij
Hij maakte mij blij

