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Gesloten maar niet vergeten

Deze uitgave is tot stand gekomen in  op-
dracht van de Parochie van de Heilige Ma-
ria Sterre der Zee in Zeeuws-Vlaanderen.                                                                                                                               
                                                                                          
De teksten zijn ontleend aan Wikipedia (pagina 
7, 19 en 43) en VVV Zeeland (pagina 31).  

                                                                                           
De gedichten (pagina 17, 27, 39 en 51) zijn van de 
hand van pastor Noëla Polet. 
                                                                                          
Opmaak, productie en fotografie is verzorgd 
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Gesloten maar niet vergeten

Vraag een kind om een dorp te teke-
nen, en het tekent een kerk met een 
toren en een paar huizen er om-
heen. Voor de allermeeste mensen 
hoort de kerk bij het wezen van de 
leefomgeving, voor velen is de kerk 
het hart. 

Een kerk sluiten werkt vervreem-
dend. “We dachten dat dit nooit 
zou gebeuren.” De kerk in het dorp 
was er, is er en zou er altijd zijn.                                                        
                                                                          
Inmiddels zijn we door onze wer-
kelijkheid wakker geschud. Het 
sluiten van kerken is een realiteit 
geworden. Ook binnen het gebied 
van onze parochie hebben we reeds 
eerder, in 1999, de kerk in Ossenisse 
gesloten. 

Dit fotoboek is samengesteld van-
wege de sluiting van de kerken van 
Sint Jansteen, Graauw, Stoppeldijk 
en Terhole in januari 2016. Op de fo-
to’s zijn de kerken van buiten en van 
binnen, op onderdeel en in detail, 
blijvend gedocumenteerd.

 ‘Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht.’

 

Pastoor Wiel Wiertz
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Het in 1805 ingewijde kerkje, 
dat een houten toren bezat, 
werd in 1822 van een stenen 
toren voorzien. In 1855 werd 
een nieuwe kerk gebouwd, 
de huidige kerk aan de straat-
kant, ontworpen door P. 
Soffers. Het is een driebeu-
kige neogotische bakstenen 
kruiskerk.  De luidklok in de 
kerktoren is afkomstig van 
de kerk van het verdron-
ken polderdorp Namen en 
werd in 1664 gegoten door 
François Hemony. In 1905 
werd de toren geflankeerd 
door twee kapellen, een 
doopkapel en een Godelieve-
kapel. De glas-in-loodramen 
zijn uit 1914. Uit hetzelfde 
jaar stammen het transept 
en het priesterkoor met het 
neogotische hoofdaltaar. In 
dit nieuwe gedeelte werden 
tijdens de Eerste Wereld-
oorlog wandschilderingen 
aangebracht door Frans De 
Vos (1880-1836), een Belgi-
sche vluchteling, schilder en 
circusdirecteur. Hij schilderde 
te Graauw van 1915 tot 1918. 
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Kerk van                                                   
Maria ten Hemelopneming     
(1856)

Ooit ging op kletterende  klompen
Het volk ter kerke te Graauw,
Waar Belgische vluchtelingen
Vol dank in het kerkgebouw 

Met verf en met penselen
Verhaalden van onze Heer
En van zijn heilige Moeder
En schilderden tot haar eer

Dat Maria werd opgenomen
Als koningin van de vromen.
Zou zij ons geloof kunnen leren

Dat weer onder ons beklijft? 
Zou zij het tij kunnen keren
Dat onze streken bedreigt?

(opgedragen aan meester Jac. de Baar)





De bevolking, vrijwel uitslui-
tend bestaande uit rooms- 
katholieken, kerkte eeuwen 
lang in Hulst, Lamswaarde of 
Stoppeldijk. Herhaalde ver-
zoeken om een eigen kerk-
gebouw te mogen stichten 
werden in 1919 eindelijk geho-
noreerd. In 1920 werd Terhole 
een zelfstandige parochie. 
Grootse plannen werden ge-
smeed voor het bouwen van 
een kloeke pastorie en een 
forse kerk. De pastorie kwam 
er, maar het tweede doel 
bleek financieel niet haal-
baar te zijn. Zodoende kreeg 
Terhole in 1921 een eenvoudig 
bedehuis, dat de status kreeg 
van hulpkerk. Deze werd 
gewijd aan Gerardus Majella. 
Tot ver in de twintigste eeuw 
trok de kerk van Terhole jaar-
lijks bij het patroonsfeest op 
16 oktober bedevaartgangers 
uit de wijde omtrek. Gerar-
dus Majella is schutspatroon 
van kleermakers, portiers en 
zwangere vrouwen.
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Kerk van                                                            
Sint Gerardus Majella                     
(1921)

In Terhole
Torent het
Niet hoger
Dan op mensenmaat:
Gods Woord
In een hangaar 
Rechttoe, rechtaan.

Vooraan zweeft vrij
het kruis
tegen ramen vol licht
en achter in een nis
zetelt Maria´s beeltenis,
Haar dode Zoon
Op schoot.

Gods nood is groot 
In deze tijd.
Buiten de eeuwigheid
Huilt moeder
Om het fel gemis
Van wat een mens het liefste is:
het eigen vlees en bloed.
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In 1861 werd een nieuwe kerk 
te Rapenburg gebouwd en de 
kerk met toren in de Paulus-
polder werd in 1862 afgebro-
ken. De kerk van de Paulus-
polder was toegewijd aan 
Heilige Gerulphus, geboren in 
de 8ste eeuw te Merendree 
bij Gent. Volgens de legen-
de werd hij, na het Heilig 
Vormsel te Gent ontvangen 
te hebben, door zijn peter 
te Drongen vermoord. De 
heilige martelaar Gerulphus 
wordt aangeroepen tegen 
koorts en jaarlijks wordt zijn 
feest op 21 september in de 
parochiekerk van Stoppeldijk 
gevierd. In 1860 werd de kerk 
en de toren verplaatst naar 
het tot dan toe als “gehucht” 
bekende Rapenburg, waar 
een nieuwe kerk werd ge-
sticht. De kerk was nog naar 
net in gebruik toen deze door 
een brand verwoest werd, 
alleen het muurwerk is blijven 
staan. Eind 1870 is de kerk 
weer in gebruik genomen. 
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Kerk van                                                      
Sint Gerulphus                                      
(1870)

Op steile trappen
Troont het priesterkoor,
Altaar en tabernakel hoog;
Door beelden geflankeerd
Staat oog in oog
De voorganger,
Alleen voor God. 

De bruine banken
lopen niet vol mensen
van her en der 
onder de hoge toren.
Willen zij erbij horen
al was het maar heel even, 
even vergeten, even weten
dat er méér is in brood en wijn?  

Alleen voor God te staan, 
elk in zijn eigen ziel,
Met eigen ogen zien
En voelen in het hart
Wat God vermag,
Die mensen samenbindt.

Al gaat de kerk ook dicht,
God blijft en mint
Elk mensenkind.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      









Reeds in 1256 was sprake van 
een eigen parochie met pa-
rochiekerk te Sint Jansteen. 
Door de militaire activitei-
ten tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog raakte de toren van 
de kerk zwaar beschadigd. In 
1645 werd het Land van Hulst 
definitief door de Staatsen 
ingenomen en werd de kerk 
genaast. In 1648 werd de 
kerk omwald en omgebouwd 
tot een fort. In 1681 kreeg 
de kerk weer een religieuze 
functie, nu als protestantse 
kerk. De katholieken moch-
ten pas in 1791 een schuur-
kerk inrichten, maar ze 
kregen in 1804 hun oude kerk 
weer terug. Deze was echter 
zeer vervallen. In 1860 werd 
een nieuwe neogotische 
kerk gebouwd. Deze werd 
ontworpen door P. Soffers. 
Het gebouw is een driebeu-
kige bakstenen kruiskerk, 
voorzien van een geveltoren. 
Er zijn enkele neogotische 
interieurstukken en enige 
kleurrijke glas-in-loodramen 
in de kerk aanwezig. 
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Kerk van                                                 
Sint Johannes de Doper                                       
(1860)

Uit het zachte licht der kaarsen,
Uit het tere dode lijf
Spreekt de liefde van de Meester,
Waar de Doper naar verwijst.

In het kleine koorgestoelte,
In het altaar langs de kant,
Ademt dieper het mysterie
En neemt God ons bij de hand

Om in gregoriaanse zangen
Hart en ziel, heel ons verlangen
Uit te zingen in het licht
Van zijn stralend Aangezicht. 









Dit fotoboek is samenge-
steld vanwege de sluiting 
van de kerken van Sint Jan-
steen, Graauw, Stoppeldijk 
en Terhole in januari 2016.                                                                                                
We hopen dat dit boek bij 
velen warme herinneringen 
oproept en doet terugden-
ken aan dierbare en gods-
vruchtige momenten. Ge-
sloten maar niet vergeten: 
De Kracht blijft!


