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Colofon
Deze almanak is een uitgave van de parochie H. Maria Sterre der Zee en is samengesteld door 
de redactie. Suggesties en aanvullingen van de lezers om een mogelijk volgende uitgave te 
verbeteren worden zeer op prijs gesteld.
De foto’s in deze almanak, zijn (voor zover bekend vermeld) en gemaakt door: Ron Haerens 
(RH), Wilfried Meert (WM) Wilmar Wullems (WW) en Jaap Klok (JK).
De afbeelding bij de bezoekwerk groep is afkomstig van info@djuitvaart.nl.
Ons redactieadres is redactie@hmsdz.nl.
Op onze parochie website (https://www.rk-kerk-ozvl.nl/) vindt u actuele 
gegevens betreffende onze parochie. Dat betreft niet alleen nieuws en 
achtergronden, maar ook vieringen schema’s en heel veel informatie over 
regionale en lokale activiteiten en werkgroepen. Daarnaast treft u er vele 
downloads aan waaronder natuurlijk alle Kerkkoeriers vanaf kerst 2005 
t/m kerst 2018 en alle Tintinnabulum edities vanaf november 2014. Juni 2020
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Terug van weg-geweest

Terug van weggeweest: de almanak. Zij het dat waar het eerst een almanak betrof die als 
vraagbaak en terugblik mocht gelden voor de strikte parochie rond de basiliek, het nu een 
almanak betreft met een functie voor het hele gebied dat de Maria Sterre der Zee-parochie 
bestrijkt.

In onze steeds digitaler wordende wereld kiezen we voor toch ook een geschreven document 
dat kan worden geraadpleegd en bewaard. Navraag heeft ons ervan overtuigd dat er onder 
onze parochianen velen zijn die deze vorm van ‘alle info bij elkaar hebben’ waarderen en die 
ook zo’n almanak graag willen bewaren als ‘historisch document’.

Deze almanak wil een ‘snapshot’ zijn van onze parochiegemeenschap anno 2020. Van ons 
reilen en zeilen, van wat we beleven en wat ons beweegt, van de uitdagingen die op ons 
pad komen, hoe we met creativiteit vieren tijdens de corona-perikelen, hoe we ondertussen 
nadenken over onze toekomst als missionaire parochie. Onze parochie leeft en viert, met 
recht volgens het Zeeuwse motto ‘Luctor et emergo’!

Met zorg hebben velen vanuit de verschillende parochiekernen, het parochiebestuur, de 
caritas en vanuit het pastorale team, onder steeds de bezielende stimulans en eindredactie 
vanuit de redactie, eraan gewerkt om dit boekwerk dat hier nu voor u ligt inhoud en vorm te 
geven. We hopen dat het aan uw verwachtingen kan voldoen. We realiseren ons dat dit het 
eerste nummer is van de ‘doorstart’. Voor voorstellen tot verbetering en andere aanbevelingen 
staat de redactie beslist open.

Ook een complimentje voor het vele werk dat is verzet om tot deze almanak te komen, zal 
gewaardeerd worden.

Kortom, u hebt de almanak 2020 in handen - waarlijk een jaar dat we niet gauw zullen 
vergeten. Veel gebruiks- en leesplezier!

pastoor Wiel Wiertz

Collage van almanakken van de voormalige H. Willibrordusparochie
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Eigenlijk is het nog helemaal niet zo lang geleden en toch lijkt het helemaal een andere 
tijd: de overzichtelijke parochie gesitueerd rond haar ‘hart’, het kerkgebouw. Met regelmaat 
hebben er in Zeeuws-Vlaanderen parochiële ‘hergroeperingen’ plaatsgevonden en zijn er 
kerken gesloten. En nog steeds zijn er processen van verandering aan de gang. Feit is dat 
het allemaal niet zal blijven zoals het nu is. Maar we gaan stap voor stap verder mét elkaar. 
Inmiddels is er zichtbare en voelbare rooms-katholieke verbondenheid en samenwerking 
binnen Zeeuws-Vlaanderen. Alle voormalige parochies zijn in drie parochies opgenomen. 
Deze drie parochies zijn de parochie H. Andreas in West Zeeuws-Vlaanderen, de Elisabeth-
parochie in Midden Zeeuws-Vlaanderen en de parochie H. Maria Sterre der Zee in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen. En wat misschien nog maar enkele jaren geleden voor onmogelijk zou 
zijn gehouden is nu werkelijkheid geworden. De pastores werken ‘als het gezicht van de Kerk’, 
voor de vele gelovigen in de drie parochies, samen vanuit één team. Voor hun pastorale inzet 
binnen de verschillende parochies werken ze vanuit een ‘verdeelsleutel’.
U mag het zich als volgt voorstellen. Voor de drie parochies heeft de bisschop (hij is de 
eigenlijke herder van de parochie) één pastoor benoemd: Wiel Wiertz. Hij woont op de 
pastorie in Hulst en is eindverantwoordelijk voor de volle breedte van het pastoraat. Hij is 
ook de voorzitter van de drie parochiebesturen.
Samen met kapelaan Jochem van Velthoven, die in Terneuzen woont en ook een benoeming 
heeft voor de drie parochies, is hij verantwoordelijk voor de sacramentenbediening. Kapelaan 
Van Velthoven behartigt naast de volle breedte van het pastoraat vooral het pastoraat met en 
voor tieners en jongeren.
Beiden hebben ook benoemingen voor het hele bisdom. Kapelaan Jochem van Velthoven is 
ook diocesaan mede verantwoordelijk voor het pastoraat voor tieners en jongeren. Pastoor 
Wiertz is bisschoppelijk vicaris met diocesane aandachtsvelden. 
In de Andreasparochie is vooral Frans van Geyt werkzaam op de verschillende terreinen van 
het pastoraat.
Niek van Waterschoot en Marjan Dieleman zijn vooral werkzaam in de Elisabeth-parochie. 
Niek is verantwoordelijk voor diaconie, caritas en vastenactie in heel Zeeuws-Vlaanderen. 
Marjan is naast haar inzet voor de Elisabeth-parochie ook werkzaam in Oost- en West 
Zeeuws-Vlaanderen en vooral bij de voorbereiding op de eerste heilige communie.
Katrien Van de Wiele en Ralf Grossert zijn vooral werkzaam in de H. Maria Sterre der 
Zee parochie. Zij behartigen het brede palet van het pastoraat. Daarnaast is het hele 
voorbereidingstraject op de eerste heilige communie (Katrien Van de Wiele) en het vormsel 
(Ralf Grossert) hun verantwoordelijkheid. Beiden zijn ook actief in de twee andere parochies. 
Katrien Van de Wiele heeft op dit moment bovendien een aanstelling ‘aan de overkant’ waar 
ze binnen het team vooral werkzaam is op het terrein van het pastoraat voor kinderen.
Zo zijn we met elkaar op weg, geholpen en gesteund door velen, die met ons het pastoraat 
dragen. Bovendien wordt het team professioneel ondersteund door de teamassistentes 
Chantal van Iwaarden (parochie H. Maria Sterre der Zee), Monique Hogervorst 
(Andreasparochie) en Bianca Ivens (Elisabeth-parochie).
Met elkaar proberen wij -nu en met het oog op de toekomst-, inhoud en richting te geven 
aan het pastoraat. Steeds meer vanuit de overtuiging dat wij allen boven alles, welke jouw 
plaats in de kerkbank, de parochie of het bisdom ook is, ‘leerling van Christus’ moeten en 

Pastoraal team
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mogen zijn. Aanmelden van een doop of aanvraag voor het inzegenen van een huwelijk is 
mogelijk via pastoraalteam@hmsdz.nl of op 0114-745000 (maandag, dinsdag en donderdag 
van 9 tot 12 uur). Op de website www.-rk-kerk-ozvl.nl vindt u nadere informatie en een 
overzicht van de doopdata in 2020.
Zo zijn wij allen tochtgenoten, op de weg van ons geloof in Jezus Christus, de verrezen Heer, 
die ons voorgaat op de weg van het leven.

De leden van het pastoraal team zijn:
pastoor  W. Wiertz 06-42506424 wwiertz@live.nl 
pastoraal werkster M. Dieleman-Fopma 0115-694958 marjandieleman@eparochie.nl 
pastoraal werker F. van Geyt 0117-453374 andreas-wzvl@kpnmail.nl 
pastoraal werker R. Grossert 0114-313299 / 06-13705137 
   ralf.grossert@zeelandnet.nl
kapelaan J. van Velthoven 0114-745000, keuzetoets 2 
   kapelaanvanvelthoven@gmail.com 
pastoraal werker  N. van Waterschoot 0115-616006 niekvanwaterschoot@eparochie.nl 
pastoraal werkster K. Van de Wiele 06-41322776 kvdwiele@zeelandnet.nl
teamassistente C. van Iwaarden 0114-745000 pastoraalteam@hmsdz.nl
   op ma., di. & do. van 9 tot 12 uur

W. Wiertz

M. Dieleman-Fopma

F. van Geyt

R. Grossert

J. van Velthoven

N. van Waterschoot

K. Van de Wiele
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De parochie H. Maria Sterre der Zee is op 1 januari 2012 ontstaan door het samengaan van 
de dertien parochies in Oost Zeeuws-Vlaanderen tot één grote parochie. Het betrof de 
volgende parochies:

- Boschkapelle, H.H. Petrus & Paulus - Lamswaarde, H. Cornelius
- Clinge, H. Henricus - Nieuw-Namen, H. Joseph
- Graauw, H. Maria-Tenhemelopneming - Sint Jansteen, H. Johannus de Doper
- Heikant, H. Theresia van het kind Jezus - Stoppeldijk, H. Gerulphus
- Hengstdijk, H. Catharina - Terhole, H. Gerardus Majella
- Hulst, H. Willibrordus - Ter Duinen, H. Martinus
- Koewacht, H.H. Philippus & Jacobus
De parochie van de H. Martinus in Kloosterzande was eind vorige eeuw reeds gefuseerd met 
de parochie H. Willibrordus te Ossenisse tot de parochie Ter Duinen.
 

In 2012 zijn de 13 parochies gefuseerd en ‘vervielen’ alle parochiestempels.

Deze parochies werden na het samengaan aangeduid als parochiekernen en worden als 
zodanig lokaal bestuurd door een parochiekerncommissie, bestaande uit een voorzitter, een 
secretaris, een kasbeheerder en eventueel aangevuld met leden.

De centrale parochie H. Maria Sterre der Zee werd aanvankelijk bestuurd door 
vertegenwoordigers uit de afzonderlijke parochiekernen, terwijl een dagelijks bestuur uit hun 
midden, bestaand uit de voorzitter (pastoor), vicevoorzitter, secretaris, en penningmeester de 
lopende zaken behartigde. Ter ondersteuning van haar bestuurlijke taken werd Miek Kegels 
als bestuurs-secretaresse aangesteld.

Parochiebestuur
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In de periode na het samengaan is het ingrijpende besluit genomen om per 1 januari 2016 
een viertal kerken te sluiten, te weten die in Sint Jansteen, Graauw, Stoppeldijk en Terhole. 
Tevens is toen besloten om de overblijvende kerken onder te verdelen in kerken (waar 
op zaterdagavond of zondagmorgen een (eucharistie)viering wordt gehouden, evenals 
rouw- trouw, jubileum- en kermisvieringen) en in kapellen (waar één keer per maand een 
doordeweekse viering plaatsvindt, naast rouw- en trouw, jubileum- en kermisvieringen). 
Als kerk fungeren de kerken van Hulst (de basiliek is de parochiekerk), Boschkapelle, 
Clinge, Kloosterzande en Koewacht. Als kapel fungeren de kerken van Heikant, Hengstdijk, 
Lamswaarde, Nieuw-Namen en natuurlijk de kapel van onze lieve vrouw Ter Eecken in 
Kapellebrug.

Inmiddels zijn de leegstaande kerken in Sint Jansteen en Terhole verkocht. Voor de overige 
kerken in Graauw en Stoppeldijk wordt naarstig naar een bestemming gezocht.

De afgelopen jaren is de bestuursstructuur zoals die bestond vanaf het samengaan grondig 
veranderd. Het laat zich raden dat een bestuur van dertien personen met daarnaast een 
dagelijks bestuur van vier personen in de praktijk niet goed werkt. Zo’n groot bestuur werkt 
besluiteloosheid in de hand. Daarom zijn de parochiekernen samengevoegd tot zogenaamde 
clusters. Momenteel zijn er vier clusters met daarnaast de kern Hulst. Cluster Noord bestaat 
uit de parochiekernen Kloosterzande, Lamswaarde en Terhole, cluster West uit Hengstdijk 
en Vogelwaarde (Stoppeldijk en Boschkapelle), cluster Zuid uit Koewacht, Heikant en Sint 
Jansteen en cluster Oost uit Clinge, Nieuw-Namen en Graauw. In deze clusters werken de 
gezamenlijke parochiekerncommissies samen als clusterbestuur.

Tegelijkertijd is ook de bestuursstructuur van de parochie gewijzigd. Dit bestuur bestaat nu 
uit een voorzitter (pastoor Wiel Wiertz), vicevoorzitter (Cecile van Tiggelen), penningmeester 
(Ronnie Roctus), bestuurslid (Ronnie Haerens) en bestuurslid (Ferdy van Kampen). Voor de 
functie van secretaris hebben we helaas nog geen kandidaat kunnen vinden. Het bestuur 
wordt secretarieel ondersteund door het bestuurssecretariaat (Miek Kegels, die per 1 
september 2020 met pensioen gaat), bereikbaar via info@hmsdz.nl, 0114-745000 tussen 
9.00 en 12.00 uur.

Het bestuur vergadert wekelijks en is nu bevoegd om besluiten te nemen. Maandelijks vindt 
er een overleg plaats tussen het bestuur en de vertegenwoordigers van de clusters, het 
zogenaamde klankbordoverleg. Tijdens dit overleg wordt besproken wat er ‘leeft’ binnen 
de clusters en parochiekernen en worden bestuursbesluiten nader toegelicht en thema’s 
besproken. Dit klankbordoverleg vormt een belangrijke schakel tussen het parochiebestuur 
en de parochiekernen. Immers, het is de bedoeling dat de clustervertegenwoordiger zaken 
vanuit de kernen meeneemt naar dit overleg en vervolgens bestuurszaken mee terug 
neemt naar de kernen. Door deze structuur is de besluitvaardigheid van het bestuur flink 
toegenomen.
Het parochiebestuur is bereikbaar via info@hmsdz.nl en 0114-745000 tussen 9.00 en 12.00 
uur.
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Financieel is er sinds het samengaan ook het nodige veranderd. Waren de dertien kernen tot 
en met 2011 nog onafhankelijk, vanaf 1 januari 2012 is er ook financieel sprake van één grote 
parochie. Dat betekent dat alle inkomsten en uitgaven centraal worden geadministreerd. 
Per de datum van de fusie is voor elke kern het zogenaamd geoormerkte geld vastgesteld. 
Afgesproken is dat dit bedrag van het eigen vermogen per parochiekern geoormerkt blijft tot 
tien jaar na de fusiedatum.

De kasbeheerders verzorgen per kern de betalingen en verzorgen de actie Kerkbalans. De 
kasbeheerders hebben de bevoegdheid om uitgaven te doen voor de dagelijkse gang van 
zaken. Gaat het om grotere uitgaven (bv. groot onderhoud aan de kerk) dan is toestemming 
van het bestuur of zelfs middels machtiging van het bisdom noodzakelijk. Na afloop 
van het boekjaar leveren de kasbeheerders de door hen gevoerde administratie in bij de 
penningmeester, die vervolgens de jaarrekening opmaakt en inlevert bij het bisdom.

Op financieel gebied is onze parochie te vergelijken met een echte onderneming. Zij 
heeft behoorlijk wat onroerend goed met al het onderhoud wat daarbij hoort, we hebben 
personeel in dienst (pastoraal team en twee parttime secretaresses) en we hebben (gelukkig) 
veel vrijwilligers. Om dit allemaal draaiende te houden is geld nodig, veel geld. Voor het 
grootste deel van onze inkomsten zijn we afhankelijk van u als parochiaan. Om inzicht te 
geven in de exploitatie van onze parochie volgt hieronder een overzicht van onze baten en 
lasten (cijfers 2018):

Baten
Parochiebijdragen €  186.000
Collectes, stipendia, uitvaarten, kaarsen, e.d. €  183.000
Begraafplaatsen €  90.000
Rente, opbrengst onr. goed, antenne-inrichtingen €  167.000
Overige inkomsten €  27.000
 €  653.000
Lasten
Persoonskosten €  305.000
Onderhoud onroerend goed €  94.000
Vaste lasten onroerend goed, energiekosten €  116.000
Kosten eredienst €  62.000
Kosten pastoraal €  17.000
Afdracht bisdom €  103.000
Beheerskosten €  57.000
 €  754.000
Tekort €  101.000

Al een aantal jaren is onze exploitatie negatief. Dit wordt vooral veroorzaakt door de 
teruglopende parochiebijdragen. Door de verkoop van gebouwen hebben we dit tekort 
enigszins kunnen dekken, maar dit kunnen we helaas niet tot in lengte van jaren vol blijven 
houden.

Parochie financiën
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Naast het zoveel mogelijk besparen op onze uitgaven doen we een dringend beroep op u 
als parochiaan middels de actie Kerkbalans, die elk jaar in de maand januari wordt gehouden. 
Zoals u in bovenstaand overzicht kunt zien is uw bijdrage van groot belang om het financiële 
plaatje rond te krijgen en al hetgeen wij nu kunnen bieden in stand te houden. Bovendien 
kan de gift u wellicht een fiscaal voordeel opleveren. Vraag uw plaatselijke kasbeheerder naar 
de mogelijkheden.

Contactpersoon: Ronnie Roctus, 0114-682420, penningmeester@hmsdz.nl

Meer dan 
schilderen
alleen...

vastgoedonderhoud

Contact? 
Kloosterzande: 
Tel. 0114 - 69 02 31

Middelburg:
Tel. 0118 - 64 25 1 7

info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

Contact?
Kloosterzande
Tel. 0114 - 69 02 31

Halsteren
Tel. 0164 - 23 40 43

Middelburg
Tel. 0118 - 64 25 17

info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

Anouska van Waes  •  Groenendijk 51  •  4587 CS Kloosterzande

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.
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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

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.

Wilt u informatie, persoonlijk contact of een overlijdensmelding doorgeven  
dan ben ik bereikbaar op: 0114-672222.
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Op 29 februari 2020 is het nieuwe parochiecentrum geopend door één van de jongste 
parochianen: Eline Mangnus (foto RH).

Opening nieuwe parochiecentrum: 
Steenstraat 9
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Er is veel belangstelling voor ons nieuwe onderkomen! (foto’s RH)

Drukte tijdens de receptie op 29 februari 2020  (foto’s RH)
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Het nieuwe parochiecentrum
Op zaterdag 29 februari jl. is in de voormalige 
kledingwinkel van Jetty, aan de Steenstraat 9 in 
Hulst, het nieuwe parochiecentrum geopend, een 
ontmoetingsplaats waar we alle parochianen en 
belangstellenden gastvrij verwelkomen. Je kunt er 
vrijelijk binnenlopen, zo maar, of voor verschillende 
kerkelijke aangelegenheden. Je kunt er ook terecht 
voor misintenties, om een afspraak maken of voor 
een praatje en een kopje koffie. 
Op de begane grond van het parochiecentrum 
bevindt zich een winkel waar o.a. bijbels, beeldjes, 
rozenkransen en kaarsen te koop zijn. Op de 1ste 
verdieping is de administratie van het pastoraal 
team en het parochiebestuur gevestigd. Op de 2de 
verdieping is ruimte om te vergaderen. Wel even 
reserveren!
De parochie is nog op zoek naar gastvrouwen/-
heren. Voor informatie kunt u contact opnemen met 
mevr. C. van Iwaarden op 0114–745000 (keuzetoets 
1) op maandag, dinsdag of donderdag van 9 tot 12 
uur of via pastoraalteam@hmsdz.nl.
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Wie je ook bent... 
jij hebt talent!

Wie je ook bent... 
jij hebt talent!

Wie je ook bent... 
jij hebt talent!

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

Boca Kaarsen biedt noveenkaarsen en devotielichtjes 
van de Heilige Corona met gebed ter bescherming
tegen de ziekte en om genezing. 

Voor meer informatie hierover, kijk op onze website 
www.boca.nl of neem vrijblijvend contact met ons op. 

Heilige Corona
Noveenkaarsen en devotielichten

Noord - Almere - T +31 (0)88 400 59 00 E infonoord@boca.nl
Zuid - Schijndel - T +31 (0)73 549 25 11 E infozuid@boca.nl

WWW.BOCA.NLWWW.BOCA.NL

Heilige Corona, de beschermheilige tegen epidemieën. 

Julianastraat 13, 4566 AC Heikant
0114-850840

www.ducommerceheikant.nl

Ook frituur 
Wij verzorgen koude schotels  
en warme gerechten voor thuis

Julianastraat 13, 4566 AC Heikant
0114-850840

www.ducommerceheikant.nl
Ook frituur 

Wij verzorgen koude schotels en warme gerechten voor thuis
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Diaconie

Omdat het ons een zorg is! Helpen waar geen helper is.
Wij horen regelmatig de vraag: Hoe zit het met de diaconale taak van de kerk? Helpt onze 
parochie wel mee aan het verlichten van nood in onze wereld, zowel dichtbij als veraf? Binnen 
onze katholieke Kerk is daar de ‘caritas’ voor in het leven geroepen. Caritas komt uit het Latijn 
en betekent letterlijk: dierbaar. Een parochie heeft de opdracht geloof ‘te leren’, ‘te vieren’ en 
‘te dienen’. En bij de opdracht dienstbaar te zijn, komt het caritasbestuur in beeld. Daar waar 
mensen worden uitgedaagd, vanuit hun geloof, zorg te dragen voor medeparochianen en 
mensen waar ook ter wereld, kan en moet het caritasbestuur ondersteunend aanwezig zijn. 
Het caritasbestuur zorgt dat mensen aan de rand niet worden vergeten in de rush van de 
alledaagse taken van de parochie.

Onze parochiële caritas instelling (PCI) is actief met het ondersteunen van lokale noden en 
initiatieven en van projecten op allerlei plekken in de wereld. Het bestuur van onze caritas 
werkt het liefst een beetje in de luwte, maar met regelmaat laat zij van zich horen om te 
laten zien, waar zij mee bezig is. Het parochieel caritasbestuur weet zich gesteund door 
plaatselijke diaconale werkgroepen in een aantal parochiekernen. Deze werkgroepen hebben 
als taak de lokale diaconie in beeld te hebben en te houden. Deze diaconale werkgroepen 
zijn de plaatselijke ogen en oren van de geloofsgemeenschap. Zij signaleren ter plaatse of er 
noden zijn. Daarnaast zijn er traditioneel nauwe contacten met en wordt steun verleend aan 
bestaande parochiële groepen, die actief zijn op het terrein van de diaconie, bijvoorbeeld de 
Zonnebloem-afdelingen, de bezoekgroep, Rouwzorg0114, kledinginzameling en vastenactie.

Dit jaar kon Zorgzaam in 
Kloosterzande mede dank 
zij een gift van Caritas twéé 
duofietsen voor de cliënten 
aanschaffen.

Samenwerken en coördineren
Het caritasbestuur heeft overkoepelende contacten met de PCI’s van de Elisabeth- 
en Andreasparochie, met maatschappelijke organisaties, (bv. Hulst voor Elkaar, 
Vluchtelingenwerk, Stichting Melkkan en de Voedselbank) bij vragen en problemen, die het 
plaatselijke niveau overstijgen. Zo biedt caritas via het Noodfonds hulp aan mensen, die 
tussen de mazen van het sociale netwerk vallen. Hulst voor Elkaar zorgt voor de screening. 
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Soms komen er ook vragen vanuit de geloofsgemeenschappen om mensen financiële steun 
te bieden. Bijvoorbeeld via de leden van het pastorale team of vanuit de schuldhulpverlening. 
Onze caritas krijgt haar inkomsten hoofdzakelijk vanuit de collectes in de kerken, maar soms 
ook uit giften of legaten. De kerkcollectes worden in de regel rechtstreeks doorgesluisd 
naar de betreffende goede doelen. Zo staan de volgende organisaties op ons collecte- of 
ondersteuningsrooster:
- Diverse Sinterklaasacties - De plaatselijke Zonnebloem afdelingen 
- Stichting De Melkkan (Hulst) - Stichting De Voedselbank
- Vluchtelingenwerk Nederland - Stichting Vluchteling
- Amnesty International - Artsen zonder grenzen
- Memisa - Steun aan onze missionarissen
- Vastenactie - Ziekenbezoekgroep & Rouwzorg

Activiteiten van caritas voor de komende jaren
In de 40-dagentijd hebben de caritasinstellingen vanuit de 3 Zeeuws-Vlaamse parochies 
samen één vastenactieproject voorgedragen. Zij zoeken naar mensen of groepen afkomstig 
uit Zeeuws-Vlaanderen, die zelf een project willen opzetten of hebben opgezet. Zo dragen 
we bij aan lokale initiatieven en vergroten we de betrokkenheid van onze parochianen en 
vrijwilligers. Dit kalenderjaar wordt een project in Tanzania genaamd ‘Sibusiso’ ondersteund. 
De stichting Sibusiso is opgericht door een Nederlands echtpaar Henk en Atty Hammer-
Roos uit Terneuzen. Dit project omvat een uniek programma voor verstandelijk gehandicapte 
kinderen en hun families. Sibusiso is de naam van een centrum waar deze kinderen tijdelijk 
worden opgenomen en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is het programma 
‘community based’, wat wil zeggen, dat het ook in dorpen, waar de kinderen vandaan komen, 
actief is. Uw giften zijn dus goed besteed! Vanwege de corona perikelen is de actie anders 
verlopen dan verwacht, maar we hopen in 2021 opnieuw voor Sibusiso in actie te komen.

Armoede
Armoede is ondanks onze algemene sociale voorzieningen nog steeds een probleem. Er zijn 
nog steeds mensen en gezinnen, die met hun hulpvragen bij geen enkel loket terecht kunnen. 
Caritas is bezig een sociale kaart op te stellen, die mensen kan helpen een weg te vinden 
naar het juiste hulploket. Ook steunt zij actief de initiatieven van SchuldHulpMaatje. Sinds 
kort gaan getrainde maatjes mensen in de doelgroep helpen om meer inzicht en overzicht te 
krijgen in hun eigen problematiek. Vanuit dat inzicht kunnen we de betrokkenen meer hoop 
te geven op een toekomst met minder geldelijke en andere zorgen. Meer dan 10 personen 
uit onze parochie hebben zich serieus geëngageerd en hebben de benodigde certificaten 
behaald. Zo zijn ze goed voorbereid om de praktische invulling voor deze noodzakelijke 
hulp binnen onze gemeenschap op poten te zetten. Hun activiteiten zijn volledig geborgd 
door de privacy wetgeving en vinden plaats in samenwerking met bestaande professionele 
instellingen.

De parochiële caritasinstelling heeft de volgende leden: Carlo de Vries (voorzitter), Jaap 
Klok (secretaris), George Hiel (penningmeester), Heleen Buys (sociale kaart), Benny Stienen 
(vastenactie), Peter Schauwaert (SchuldHulpMaatje) en Niek van Waterschoot (pastor met 
taakveld diaconie). Contact leggen met caritas kan via e-mail: secretariaat.pci@hmsdz.nl. 
Hulpvragen kunnen gestuurd worden naar: caritas@hmsdz.nl.
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Pastoraat - Tieners, jongeren en jonge gezinnen
Binnen de drie Zeeuws-Vlaamse parochies werkt het pastorale team ook samen op het 
gebied van tiener-jongeren en gezinspastoraat. Samen met collega’s Marjan Dieleman, 
Katrien Van de Wiele en Ralf Grossert vormen we een ‘Bond voor jonge mensen’.

Tieners
Voor de jongste tieners, onze communicanten hebben we in het afgelopen jaar een 
nieuw project opgezet in de voorbereiding op de eerste heilige communie, genaamd: ‘Ik 
vier met Jezus’. Samen met de communicanten uit heel Zeeuws-Vlaanderen hebben we 
op 7 maart een heel mooi ‘Feest in de Kerk’ kunnen vieren in de basiliek: ‘Het grote eerste 
communicanten gebeuren’. Hier waren we samen met meer dan 100 communicanten en 
ongeveer 70 ouders en hebben we de koningin van het land van geloof, hoop en liefde 
geholpen om de schat te vinden. Met de vormelingen van Midden en West Zeeuws-
Vlaanderen zijn we op expeditie gegaan, werkend met het nieuwe project: ‘Vormselkracht!’ 
In Oost Zeeuws-Vlaanderen wordt nog gebruik gemaakt van de reeds bestaande opzet, met 
hierin ‘Circle of Life’. Deze circle kon vanwege corona helaas niet doorgaan en dat was voor 
de 70 aangemelde deelnemers en evenveel ouders heel erg jammer. Nu de communie- 
en vormselvieringen door het coronavirus zijn uitgesteld, hebben we samen voor hen een 
pinksterbrief geschreven met mooie verhalen over Jezus en enkele doe-opdrachten: https://
www.rk-kerk-ozvl.nl/jeugd/nieuwsbrief-voor-de-jeugd. Daarnaast maken Ralf en ik vlogs 
(video-logboek) voor de vormelingen.

Vanuit het bisdom komt er twee maandelijks een 
kindernieuwsbrief uit die inmiddels al meer dan 1.000 
abonnees kent. Hierbij de digitale versie: https://
sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/gratis-
kindernieuwsbrief-nu-m%C3%A9t-extra-knutselvel.

Jeugdkoor ‘De Wal-Noten’
Het jeugdkoor de Wal-Noten ondersteunt naast vieringen 
in de basiliek ook, vieringen in de hele regio. Daarbuiten 
laat zij soms van zich horen, zoals bij vormselvieringen 
of tijdens het misdienaars- en acolietenweekend. Het 

jeugdkoor is altijd bereid vieringen met 
muzikaal enthousiasme te ondersteunen. 
Om dit alles ook in de toekomst te kunnen 
blijven doen, zijn wij altijd op zoek naar 
nieuwe leden. Dus zing je graag en wil je dat 
ook weleens samen met anderen doen? Meld 
je dan aan bij Sandra den Exter: Rsdenexter@
zeelandnet.nl!

Jongeren in de parochie

Prima sfeer! Gezinsdag 2019 in Cadzand met 
enkele Zeeuws-Vlaamse tieners
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Kinderkerk
Verder is het belangrijk ook de speciale vieringen van de parochiële kinderkerk te vernoemen. 
Deze vieringen worden een aantal keer per jaar georganiseerd rondom een bepaald thema 
en zijn gericht op kinderen van de basisschoolleeftijd. De vieringen vinden verspreid door 
onze parochie plaats. Op een speelse manier wordt er een verhaal gelezen, gebeden en een 
creatieve activiteit gedaan.

Tieners
In samenwerking met ‘de overkant’ organiseer ik maandelijks met 15 tieners (13-19 jaar) een 
gezellige en inspirerende avond in de pastorie(tuin) van de kerk in Heinkenszand. Ik hoop dat 
de BBQ ook dit jaar weer door kan gaan. Komende zomer zouden we samen met andere 
tieners op ‘Life Teen zomerkamp’ gaan, maar hiervoor is nu een online alternatief gekomen.

Rome
‘Go Rome, come home’; met deze slogan hadden 10 jongeren zich aangemeld uit ons 
bisdom (waaronder 3 jongeren uit Zeeuws-Vlaanderen) voor de jongerenbedevaart naar 
Rome. Samen met 90 andere jongeren en begeleiders uit heel Nederland zouden we Rome 
gaan verkennen en een bezoek brengen aan hen, die ons in het geloof zijn voorgegaan. 
Maar, wat in het vat zit verzuurt niet zullen we maar zeggen. Hopelijk kunnen we volgend 
jaar alsnog deze bedevaart maken. Dit is dan tevens de aftrap voor de Wereld Jongerendagen 
2023 in Portugal. Voor de jongeren hebben we in deze corona tijd verschillende online-
catecheses en ontmoetingen aangeboden, er wordt goed gebruik gemaakt van ZOOM, 
WhatsApp of Skype. Zie: https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/jongkatholiek-online-
interactieve-catechese-voor-jongeren.

Jonge gezinnen
Voor de jonge gezinnen worden ook tal van activiteiten georganiseerd, het gezin is immers 
nog steeds de hoeksteen van onze samenleving en zeker ook voor onze Kerk. Met ingang 
van de Goede Week, is er iedere woensdag- en zondagavond om 19 uur een live streaming 
via Facebook. https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/live-op-facebook. Hier kun 
je de kapelaan eens op een andere wijze het evangelie zien en horen verkondigen, soms zelfs 
met zang en bijbehorende bewegingen. 

Voor de agenda
Op 4 juli organiseren we weer een geloofsfeest voor kinderen en hun ouders met als 
Thema ‘de Koning te rijk’ (een digitale variant dit jaar); https://sintfranciscuscentrum.nl/ 
gezinspastoraat/geloofsfeest-2020-koning-te-rijk. Op 11 juli staat de ‘Gezinsdag aan zee’ 
gepland in Cadzand. Ook hier zal waarschijnlijk een digitale versie van worden aangeboden. 
Kortom, wij laten ons niet binden, maar proberen met de kracht van de heilige Geest nieuwe 
vormen en wegen te vinden om bij mensen binnen te komen, jong en oud. Want de oudere 
parochianen kunnen zich natuurlijk verheugen en meekijken met alle digitale activiteiten. 
Hoe mooi is het om te lezen, om te zien en te ervaren dat de Kerk leeft! Hier in Zeeuws-
Vlaanderen, in ons bisdom Breda, in Nederland, en nog veel meer in onze schitterende 
Wereldkerk. Christus leeft, alleluia!

Contactpersoon: kapelaan Jochem - kapelaanvanvelthoven@gmail.com
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Rouwzorg Regio 0114 organiseert rouwgroepen in de regio (plaatsen met netnummer 
0114) en is in 2000 gestart op initiatief van de rooms-katholieke en de protestantse kerken. 
Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Mensen die niet terecht 
kunnen in hun eigen regio, kunnen ook aansluiten.

Sinds 2001 heeft Rouwzorg Regio 0114 in 44 rouwgroepen 272 mensen begeleid, zowel 
mannen als vrouwen vanuit diverse achtergronden, in de leeftijdscategorie van 26 tot 90 jaar 
met verlies van kind(eren) - soms voortijdig geboren -, verlies van partner, familielid of andere 
betekenisvolle relatie. Soms ging het ook om uitgestelde rouw, meervoudig verlies of een 
niet erkende verlieservaring. Ook de oorzaak van overlijden varieert: na korte of langdurige 
ziekte, plots overlijden, na ongeluk, geweld, door zelfdoding, tijdens de zwangerschap of bij 
de geboorte.

Elk najaar starten de nieuwe rouwgroepen: een avond- en een namiddaggroep en in het 
voorjaar een aparte groep ouders van een overleden kind, als er voldoende aanmeldingen 
zijn. Ouders kunnen, als ze dat willen, wel altijd aansluiten bij één van de andere groepen. 
De rouwgroepen gaan vanaf 2020 door in het parochiezaaltje bij de H. Henricuskerk, 
’s-Gravenstraat 169 te Clinge.

Een rouwgroep is bedoeld voor mensen die een betekenisvol iemand hebben verloren door 
overlijden, ongeacht achtergrond, religie, geslacht of leeftijd. Een rouwgroep bestaat uit 
maximaal 10 personen en komt gedurende 8 keer wekelijks bij elkaar. Na een half jaar heeft 
elke groep een terugkomavond/-middag. Daarnaast wordt er jaarlijks een nazorgactiviteit 
georganiseerd voor wie reeds een rouwgroep heeft gevolgd: de uitwaaitocht. Rouwgroepen 
ontplooien ook zelf activiteiten om onderling contact te houden. Verder organiseert 
Rouwzorg Regio 0114 per jaar ook twee lezingen en een andere interactieve activiteit bv. 
een film of optreden. Deze zijn opengesteld voor een breder publiek: voor de rouwenden, 
familie, bekenden, voor geïnteresseerden en hulpverlenenden.

Rouwzorg Regio 0114 wordt gedragen door een stuurgroep bestaande uit contactpersonen 
uit elke r.-k. parochiekern / pk gemeente en het rouwzorgteam. Het rouwzorgteam 
bestaat uit een pastoraal werkster als beroepskracht en twee teamleden op vrijwillige 
basis, een ervaringsdeskundige en een ervaringsdeskundige maatschappelijk werkster met 
landelijk certificaat: rouw- en verliesbegeleiding. Het rouwzorgteam begeleidt samen de 
rouwgroepen, neemt de dagelijkse leiding op zich in teamverband, organiseert de nazorg- 
en nevenactiviteiten, doet persoonlijke opvolging of verwijst door indien nodig, verzorgt 
scholing en biedt ondersteuning/coaching aan de stuurgroep. Dit vraagt van het team zin 
voor professionaliteit en kwaliteit.

De stuurgroep vormt de basis van het rouwzorgteam. De stuurgroepleden zorgen voor het 
informeren van rouwenden in hun woonkern, parochiekern / pk gemeente door folders 
en affiches. Zij ondersteunen rouwenden en/of verwijzen door naar het team. Bovendien 
adviseren zij het team bij de planning en de vertegenwoordiging, evalueren samen met het 

Rouwzorg Regio 0114



19

team, waken over de kwaliteit en ondersteunen het team tijdens de nazorg-/nevenactiviteiten. 
De stuurgroepleden zijn vrijwilligers die dichtbij de mensen staan en die zelf een rouwgroep 
hebben gevolgd. Op de vergaderingen is ook ruimte voor bijscholing over rouw en neemt 
men deel aan studiedagen. Er werden door het rouwzorgteam in de afgelopen jaren ook 
cursussen ‘Omgaan met rouw’  en  ‘Positief Denken’ georganiseerd.

Vrijwilligerswerk binnen Rouwzorg Regio 0114 is zingevend bezig zijn, is positief aanwezig 
zijn bij mensen en er zelf van groeien. Het creëert verbondenheid, een menselijk netwerk op 
momenten van verlies en rouw.

Rouwzorg Regio 0114 wil het deelnemen aan de activiteiten laagdrempelig houden. Daarom 
worden de activiteiten gratis aangeboden en wordt het financieel gedragen door de rooms-
katholieke en de protestantse kerken samen en wil geen verbintenis via sponsoring door 
bedrijven met winstoogmerk. Op de website www.rk-kerk-ozvl.nl/overlijden/rouwzorg en 
op www.pgoosthoek.nl is alle informatie terug te vinden over de rouwgroepen, nazorg-/
nevenactiviteiten van dit jaar en vorige jaren en de foto’s en adressen van stuurgroepleden 
en het rouwzorgteam.

Rouwzorg Regio 0114 nodigt u uit op het 20-jarig bestaan met als thema: ‘Het hart vergeet 
niet …’ op 5 oktober 2021 om 20:00 uur en voor de lezing van Manu Keirse op 2 februari 
2021 met als thema: ’Het hart vergeet niet ... weet nog als de dag van gisteren...’ rond rouw 
en dementie om 20:00 uur in het WZC De Blaauwe Hoeve te Hulst. 

Team Rouwzorg Regio 0114
Katrien Van de Wiele  
Beneluxstraat 16, 4551 TM Sas van Gent 06-41322776 kvdwiele@zeelandnet.nl 
Fien Martinet 
Het Zand 31, 4576 CB Koewacht 0114-364050 fmartinet@zeelandnet.nl 
Maggie Sandkuyl 
Poorterslaan 111, 4561 ZM Hulst 0114-315149 msandkuijl@zeelandnet.nl 

Stuurgroepleden / contactpersonen Rouwzorg Regio 0114
Hulst Luc Brems 0114-316230
Clinge Debora Sandifort 0114-630417
Heikant Marlies Martinet 0114-370555
Hengstdijk Corrie de Cock 0114-682156
Kloosterzande Tiny Seij 0114-682306
Koewacht Fien Martinet 0114-364050
Lamswaarde Lia Brooijmans 0114-690215
Nieuw-Namen Paul de Deckere 0114-345360
Terhole Marleen Dobbelaar 0114-310526
Vogelwaarde Marlies Everaert 0114-671539
Graauw en St.Jansteen Maggie Sandkuyl 0114-315149
Protestantse kerken Leny Maat 06-20906270

Meer info: www.rk-kerk-ozvl.nl/overlijden/rouwzorg en op www.pgoosthoek.nl
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Bezoekgroep

Sinds 1993 is er binnen onze parochiegemeenschap een ziekenhuisbezoekgroep actief. Na 
de vorming van de interparochiële vereniging in 2001 kreeg deze groep een meer regionaal 
karakter. Wekelijks werden mensen uit Oost Zeeuws-Vlaanderen bezocht, die in ziekenhuis 
De Honte in Terneuzen waren opgenomen. Dat bezoekwerk in het ziekenhuis heeft tot 
2010 plaats gevonden. Door veranderende regelgeving, privacy-verplichtingen en korter 
ziekenhuisverblijf bleek het niet langer zinvol dit werk vol te blijven houden.

De bezoekgroep heeft de invulling van haar taak herzien. In overleg met de andere in de 
parochie werkzame pastores en diaken Kees van Geloof is een nieuwe werkvorm gevonden. 
Sindsdien gaan leden van de groep wekelijks naar de afdelingen ‘revalidatie’ en ‘senioren’ in 
de Blaauwe Hoeve (ZorgSaam) te Hulst en bezoeken mensen, die daar tijdelijk verblijven. 
Dat zijn doorgaans parochianen, die plotsklaps in een andere leefomgeving terecht zijn 
gekomen. Vaak voor een kort, maar soms ook voor langdurig verblijf. Dan zorgt een bezoekje 
van een vrijwilliger veelal voor een welkome afleiding. De bezoekjes zijn weliswaar kort van 
duur, maar worden met blijdschap en in dankbaarheid ontvangen.

Bij aankomst op de locatie melden 
de leden van de bezoekgroep zich 
bij het personeel en worden zo 
geïnformeerd over wie wel en niet 
bezocht kan worden.

Het bezoeken van deze mensen, 
namens de geloofsgemeenschap, 
geeft ons als vrijwilliger een goed 
gevoel. Immers, je kunt iets voor 
je medemens betekenen. Dit 
merken we uit de reacties en dat is 
een goede stimulans om hiermee 

verder te gaan. De bezoekgroep bestaat momenteel uit 6 dames waarvan er wekelijks 2 
personen naar de afdelingen gaan. In onderling overleg wordt hiervoor een rooster opgesteld.

Leden van onze groep zijn:
Jenny Wijnacker Koewacht
Marie-Jeanne Korf Hulst
Lia Verdurmen Hulst
Annelien van Bunder Kloosterzande
Nelly Boogaart Hengstdijk
Maria Serrarens Kloosterzande 

Contactpersoon: Maria Serrarens - hoeve.de.streep@freeler.nl
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Korte historie
Nadat in 2012 de parochie H. Maria Sterre der Zee is ontstaan uit 13 zelfstandige 
parochiekernen, is door het bestuur een gebouwencommissie ingesteld. De opdracht was te 
onderzoeken wat gezien de financiële en bouwkundige situatie gerelateerd aan de vitaliteit 
van de parochiekern, het meest wenselijk gebouwenplaatje voor de toekomst zou zijn, 
omdat duidelijk was dat het niet haalbaar is alle kerkgebouwen binnen de parochie H. Maria 
Sterre der Zee in stand te houden. 

Huidige algemene doel
De gebouwencommissie van de parochie adviseert het bestuur over het beheer en het 
onderhoud van de gebouwen, welke eigendom zijn van de parochie en heeft daarover 
overleg met de gebouwendeskundige van het bisdom.

De commissie bestaat uit de volgende leden:
- Jack Beckers  Heikant (voorzitter) - Jo de Cock Hengstdijk
- Hans van der Zijden  Hulst (secretaris)  - Sjaak Leegstraten Clinge
- Stan Bosman Hulst 
- Cecile van Tiggelen vanuit het parochiebestuur

De gebouwencommissie heeft van het bestuur het volgende mandaat gekregen:
• Het zoeken naar herbestemmingsmogelijkheden voor de kerken, die op de nominatie 

staan te worden gesloten.
• Het begeleiden van het proces dat daartoe dient te worden gevolgd. Contacten met 

potentiële kopers, makelaars en overheden.
• Het uitwisselen van en/of zorg dragen voor de kerkelijke kunstschatten in de gesloten 

kerken.
• Het bijdragen aan het vinden van een devotiekapel en/of pastoraal steunpunt in die kernen, 

waar de kerk gesloten gaat worden.
• Adviseren bij het uitvoeren van het reguliere onderhoud en van eventuele projecten in 

de openblijvende gebouwen op basis van de actuele rapporten van Monumentenwacht 
en inbreng van de parochiekerncommissies. Dit houdt ook een directe betrokkenheid bij 
subsidieaanvragen in.

• Adviseren bij het in veilige staat houden van de gesloten kerken.
• Adviseren v.w.b. alternatieve gebruiksmogelijkheden van de openblijvende (kerk)gebouwen.
• Contact en overleg met de betreffende gemeentebesturen en andere relevante 

instanties aangaande subsidiemogelijkheden en het onderhoud / afstoten van gesloten 
kerkgebouwen.

Al het bovenstaande gebeurt in nauw overleg en in samenspraak met de betreffende 
parochiekerncommissies. De gebouwencommissie is een adviesorgaan van het bestuur. Zij 
kan zonder de instemming van het bestuur geen beslissingen nemen.
Contactpersoon: Jack Beckers - jhbeckers@zeelandnet.nl

Gebouwencommissie
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Van parochieblad naar almanak
Nog niet zo lang geleden had iedere parochie een eigen 
parochieblad of nieuwsbrief. Bij de oprichting van het IPV in 
2001 zijn de parochiebladen van kring Noord en Kring Zuid 
samengevoegd tot een kwartaalperiodiek: de Kerkkoerier. 
Redacties gingen samen werken en er werd vier keer per jaar 
een blad gemaakt, dat gevoed werd door parochiecontacten 
met nieuws en artikelen vanuit alle 13 kernen. Dit blad hebben 
we t/m 2018 uitgegeven. 

14 september 2002
presentatie van de eerste Kerkkoerier door mevrouw Elly de 
Theije (foto JK)

In Hulst kennen we van oudsher het Tintinnabulum. Dit nieuwsblad komt wekelijks uit en 
beleeft dit jaar haar 83ste jaargang. Tot voor kort verscheen dit blad in abonnementsvorm, 
later digitaal met een papieren versie via onze kerken. Het is een periodiek waarin naast 
liturgische informatie en parochienieuws ook inhoudelijke artikelen zijn te lezen en waarin 
ook een opsomming is opgenomen van de misintenties van die week.

Het Tintinnabulum beleeft dit jaar haar 83ste jaargang met informatie voor parochianen in 
Oost Zeeuws-Vlaanderen

Naast een parochieblad en het ‘Tintin’ kennen we ook de website: www.rk-kerk-ozvl.nl. Op 
deze website wordt naast de publicatie van parochie-informatie en nieuwsberichten ook een 
digitaal archief bijgehouden met nieuws, parochiebladen etc. en is er informatie te vinden 
over de activiteiten van vele werkgroepen binnen onze parochie. 

De website van de 
parochie vormt de 
ruggengraat van onze 
parochiële communicatie.

Momenteel zijn de werkzaamheden aan alle bovengenoemde communicatievormen binnen 
de parochie samengevoegd en werken alle betrokkenen als één redactie samen in een enkele 
werkgroep. Omdat er steeds meer nieuwe moderne communicatievormen worden gebruikt, 
zijn we als werkgroep in samenspraak met het parochiebestuur gaan kijken naar een nieuwe 

Redactiecommissie
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communicatieopzet vanuit onze parochie. Het is belangrijk om in het ‘Kerk zijn’ in deze tijd 
mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen. We werken toe naar:
• Het Tintinnabulum blijven we wekelijks uitgeven. De vorm gaat evalueren naar een digitale 

nieuwsbrief, die ook goed te lezen is op smartphones. Daarnaast zal er in iedere kerk een 
papieren versie beschikbaar blijven.

• Een kaart die 2 x per jaar verschijnt en huis aan huis wordt gedistribueerd met daarop een 
wens namens het pastoresteam en parochiebestuur en een volledig overzicht van alle 
parochiële vieringen met Pasen en Kerstmis. 

• Een parochie-almanak, met de intentie hiervan ieder jaar een nieuwe versie te laten 
verschijnen en waarvan u nu de eerste uitgave leest. Het is een naslagwerk waarin tot 
uiting komt waar we in de parochie mee bezig zijn, maar ook contactgegevens aantreft 
en waar u terecht kunt met praktische vragen. 

• De website vormt de ruggengraat van alle communicatievormen; het is ons digitaal archief 
en blijft een bron van nieuws en contactgegevens binnen onze parochie. 

• De werkgroep communicatie houdt zich ook bezig met contacten naar de pers. Via 
persberichten proberen we de pers te bereiken en op die wijze te informeren over de 
vele activiteiten binnen de parochie. We vinden het belangrijk om in deze tijd ook op deze 
manier als parochie naar buiten te treden.

De mensen achter de schermen binnen de werkgroep communicatie zijn: Tini van Aken, 
Heleen Buys-Schouten, Nelly Janssen-de Kooning, Jessy de Kerf, Jaap Klok, Monique Klok-
Ranke, Veronique Verdurmen-Serrrarens en Rita de Wit-van den Bossche. Als adviseur is 
Marcel Mangnus betrokken bij onze werkgroep. Dit jaar hebben we afscheid genomen van 
Josephine Hamelinck. Zij is decennia lang actief geweest in het redactiewerk, waarvoor wij 
haar nogmaals heel hartelijk bedanken!

De redactie is te bereiken via een e-mail naar: redactie@hmsdz.nl

De eerste 
(september 

2002) en 
de laatste 

(december 
2018) 

Kerkkoerier 
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de Ridder 
u i t vaa r t ve r zo r g i ng

‘een verzorgde uitvaart in vertrouwde handen’

 kantoor: Hughersluys 37
 4536 HM Terneuzen
	  0115 565100
	  info@deridder-uitvaart.nl

uitvaartcentrum Spoorweg 4, Hulst
uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen

www.deridder-uitvaart.nl

de Ridder

TANDPROTHETISCHE 
PRAKTIJK
H.H.M. SCHELSTRAETE

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

Aangesloten bij:

Steensdedijk 13 - 4561 GK Hulst - T. 0114-312141 -  www.hschelstraete.nl

Bouwbedrijf De Caluwé en Broekaart B.V.
• Nieuw- & verbouw woningen • Timmerwerken • Betonwerken • Utiliteitsbouw

Dorpsstraat 2B - 4569 AJ  Graauw
Tel. 0114-633 010 - info@caluwe-broekaart.com - www.caluwe-broekaart.com

Bouwbedrijf De Caluwé en 
Broekaart B.V.

Dorpsstraat 2A 4569AJ Graauw Tel. 0114 - 633010
info@caluwe-broekaart.com www.caluwe-broekaart.com
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In Oost Zeeuws-Vlaanderen zijn diverse locaties waar ZorgSaam voorziet in ouderenzorg. Het 
betreft De Blaauwe Hoeve (Hulst), De Lange Akkers (Koewacht) en Antonius (Kloosterzande). 
Daarnaast zijn er nog kleinere locaties in de binnenstad van Hulst en aan de Geslechtendijk 
te Sint-Jansteen. De zorg die wordt geboden is heel divers. We hebben cliënten die heel 
zelfstandig zijn en op vaste uren een stukje ondersteuning krijgen. Er zijn mensen die tijdelijk 
bij ons verblijven om te revalideren, om de periode tussen ziekenhuis en naar huis gaan 
te overbruggen of om echt het laatste stukje van hun leven door te brengen omdat zij 
ongeneeslijk ziek zijn. En er zijn bewoners die in het verpleeghuis verblijven of in één van de 
groepswoningen omdat zij intensieve zorg en begeleiding nodig hebben.

Voor onze cliënten en bewoners is er een dienst geestelijke zorg 
beschikbaar. Van oudsher heeft deze dienst een sterk kerkelijk karakter. 
De Blaauwe Hoeve had oorspronkelijk een eigen rectoraat. Namen als 
die van rector Kramers en rector van der Veeken klinken de oudere 
Hulstenaren nog altijd bekend in de oren. Zoals de namen van rector 
Fick en rector Mathijssen verbonden zijn aan Antonius in Kloosterzande. 
Door de jaren heen zijn we steeds meer geestelijke zorg in de brede zin 
van het woord gaan bieden. Dat wil zeggen dat we iedereen, die dat op 
prijs stelt, ongeacht geloofsovertuiging of kerkelijke achtergrond, willen 
ondersteunen bij verlies en rouw en bij alle levens- en zingevingsvragen 
die in deze levensfase op hen afkomen.

Daarnaast zijn we ook trouw gebleven aan onze kerkelijke 
achtergrond. De aanwezigheid van een volwaardige kapel in 
De Blaauwe Hoeve te Hulst en oorspronkelijk ook in Antonius te 
Kloosterzande heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

In deze coronatijd is alles anders . . . Maar we hopen op een gegeven moment de draad weer 
op te pakken en dat betekent dat er vieringen plaatsvinden in de kapel van de Blaauwe Hoeve 
(zondag 10.30 uur en woensdag 11.00 uur), in de restaurants van De Lange Akkers (dinsdag 
10.30 uur) en Antonius (donderdag 10.30 uur) en in de serre van de Korte Bellingstraat (1e 
donderdag van de maand om 14.00 uur). We hebben op alle locaties de beschikking over 
trouwe vrijwillig(st)ers, waaronder drie(!) koren, die zorgen dat alles rond de vieringen en 
diensten prima geregeld is. Bewoners worden gehaald en gebracht, de communie wordt 
gebracht bij hen, die zelf niet kunnen komen, alle liturgische taken worden ingevuld.

De afgelopen jaren is ZorgSaam groter geworden door fusies met andere zorgorganisaties. 
Dat brengt de nodige veranderingen en ontwikkelingen mee voor de geestelijke zorg. Er wordt 
gewerkt aan een dienst geestelijke zorg voor alle ZorgSaam locaties in Zeeuws-Vlaanderen. We 
zien dat het accent van de geestelijke zorg verschuift richting ethiek, moreel beraad en individuele 
begeleiding. Overleg en samenwerking met de parochie zal steeds belangrijker worden om 
dienstbaar te kunnen blijven aan het katholieke geloofsleven van vele cliënten en bewoners.

Kees van Geloof, diaken/geestelijk verzorger - k.vangeloof@zzv.nl - 0114 - 381317

OUDERENZORG ZORGSAAM OOST ZEEUWS-VLAANDEREN

H. Elisabeth van 
Thüringen, patrones 

kapel De Blaauwe 
Hoeve
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Cluster Oost bestaat uit 3 kernen: Clinge, Graauw en Nieuw-Namen. Deze dorpen liggen 
geografisch dicht bij elkaar en hebben ook op ander vlakken een nauwe samenwerking.

De parochie Clinge is opgericht in 1875 en kreeg als patroonheilige de H. Henricus. Toen er 
op 1 januari 2016 een herindeling van de parochie kwam, kreeg dit kerkgebouw de status 
van ‘kerk’. Elke zaterdag is er om 19 uur een viering. Regelmatig wordt deze viering ook 
bezocht door kerkgangers uit de buurtparochies Graauw en De Klinge (B), omdat er in 
deze dorpen geen weekendviering meer plaatsvindt. De H. Henricuskerk is de laatste jaren 
grondig gerestaureerd en verkeert hierdoor in prima staat. Elke dag kan men er tussen 10 
en 16 uur de kerk bezoeken voor een kort gebed of het aansteken van een kaarsje. Door het 
plaatsen van een hekwerk blijft het voorste gedeelte van dit gebouw goed zichtbaar. Toen 
in 2003 de pastorie verkocht werd, heeft men aan de kerk een vergaderzaaltje gebouwd, 
voorzien van een klein keukentje en toiletten. Reeds vele jaren komt hier onze gebedsgroep 
‘De Bron’ elke week bijeen en vinden sinds kort alle bijeenkomsten van Rouwzorg-0114 op 
deze locatie plaats. Typerend voor Clinge is vooral de grote groep vrijwilligers die, op welk 
vlak dan ook, ervoor zorgt dat de kern in Clinge leeft en hopelijk nog een mooie toekomst 
voor zich heeft.

De H. Josephkerk (1859) in Nieuw-Namen kent de status van ‘kapel’; 2x per maand vindt er 
op vrijdag om 19 uur een viering plaats. Toen de kerk dreigde te moeten sluiten in 2000, werd 
deze door de Stichting Behoud H. Josephkerk voor 1 gulden overgenomen van het bisdom. 
De stichting heeft de kerk gerenoveerd en zorgt voor het (groot) onderhoud. De kerk wordt 
aan de parochiekern verhuurd voor de vieringen. Deze kern kan terugvallen op een vaste 
groep vrijwilligers voor liturgie, zang en schoonmaak. Na het overlijden van de koster werd 
diens taak door een kosterteam overgenomen.

De kerk in Graauw (1855) is toegewijd aan de H. Maria-Tenhemelopneming. Sinds de kerk 
op 3 januari 2016 aan de eredienst werd onttrokken, sluimert er het kerkelijk leven. Maar 
toch willen mensen in Graauw hun geloof met elkaar delen in een aantal vieringen (om de 
twee maanden elke derde donderdag om 10 uur) in het plaatselijke gemeenschapshuis. Er is 
een mooie verwarmde zaal voor hen gereserveerd. De voorgangers doen hun uiterste best 
om de aanwezigen een blije, troostende of hoopvolle boodschap mee te geven. Leden van 
‘Laudate Dominum’ uit Clinge luisteren de viering op met zang en gitaarspel. Komt u eens 
luisteren en meevieren? U bent van harte welkom.

De 3 kernen hebben gemeenschappelijke activiteiten, maar aparte tradities blijven in elke 
kern mogelijk. Naast de bijeenkomsten van de plaatselijke parochiekerncommissies wordt er 
ongeveer 5 x per jaar een clusterbijeenkomst gehouden. Daar besteden de clusterleden aandacht 
aan vragen, voorstellen en/of problemen binnen elke kern. Ze kijken steeds hoe een betere 
samenwerking kan worden gecreëerd. Deze samenwerking ligt vooral op catechetisch vlak. Zo 
gebeurt de voorbereiding van de eerste communie en het vormsel al vele jaren gezamenlijk. 
Doopvieringen, huwelijken en uitvaarten kunnen zowel in Clinge als Nieuw-Namen plaatsvinden. 

Cluster Oost 
(Clinge, Graauw en Nieuw-Namen)
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Deze worden parochieel aangemeld. Maar ook enkele individuele activiteiten zijn zeker de 
moeite waard om te noemen.

Clusternieuws
Sinds vorig jaar heeft de oude kruisweg in Clinge een nieuw onderkomen gekregen in de tuin 
achter de kerk.

Elk jaar wordt, op de laatste zondag van juni, de ‘staakmadonna’ (Mariabeeld vooraan in de 
kerk) meegedragen in de Maria Ommegang van Bergen op Zoom. En zo viert men in Nieuw-
Namen elk jaar op de tweede zondag van september het feest van hun patroonheilige, de H. 
Nicolaas van Tollentino. Op die dag worden de gewijde Nikolaasbroodjes uitgedeeld aan de 
parochianen ter genezing van de zieken.

Bij de parochiekerncommissieleden is het boek “van DE KAUTER naar NIEUW-NAMEN”, 
geschreven door J.A. de Baar, nog steeds verkrijgbaar. Hierin staat de geschiedenis van de 
kerk en het dorp beschreven.

Nieuw-Namen: 
geschiedenis van 

de Kauter

Clinge: kruisweg 
en staakmadonna    
(foto 
staakmadonna WM)

Ieder jaar wordt in mei in de regio een Mariakapellen fietstocht  gehouden (foto’s RH)

Hebt u vragen over vieringen, werkgroepen, koor of wat dan ook? Dan kunt u altijd terecht 
bij de volgende contactpersonen:
Clinge Annemie de Loos 0114-311332 parochieclinge@zeelandnet.nl
Graauw Jac de Baar 0114-635338
Nieuw-Namen Lise van Kershaver 0114-311231 lisevank@zeelandnet.nl
De eerst aanspreekbare pastor van cluster Oost is pastoor Wiel Wiertz.
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De cluster West omvat de volgende kerken: H.H. Petrus en Paulus, H. Gerulphus en H. 
Catharina en wordt geleid door een eigen parochiekerncommissie (pkc).

In 1995 werd in Boschkapelle het 300-jarig jubileum als geloofsgemeenschap gevierd. 
Inmiddels zijn we 25 jaar verder en intussen is er veel gebeurd in onze gemeenschap. Vanaf 
begin 2000 is er een sterke samenwerking ontstaan eerst met de buurtparochie H. Gerulphus 
en later met die van de H. Catharina uit Hengstdijk. Zo werden we cluster West. Een cluster 
met 3 kernen met 1 bestuurscommissie voor de drie parochiekernen en gingen we samen 
dingen organiseren. In Stoppeldijk was een fantastisch gemengd koor en een flink lectoren 
team. Hengstdijk heeft geweldige mensen om tentoonstellingen over kunst te organiseren 
met vooral niet te vergeten de jaarlijkse kerststallen tentoonstelling. Ook de Midzomerfeesten 
zijn zeer bekend. Boschkapelle is de meer traditionele kern van onze cluster met speciale 
aandacht voor vieringen en herdenkingen voor de vele geestelijken, die onze kern geeft 
voortgebracht, zoals Mgr. L. Dobbelaar, Mgr. J. Janssen, vele paters en 45 zusters, die in de 
missie werken of hebben gewerkt.

In onze cluster hebben we nu alleen nog de kernen Hengstdijk en Vogelwaarde. De kerk 
in Stoppeldijk is in 2016 gesloten voor vieringen. Sindsdien kerken de parochianen samen 
in Boschkapelle en is zo de kern Vogelwaarde geworden. Wij vergaderen sinds 2000 en 
hebben gezamenlijk als cluster een kerncommissie, een kasbeheerder, een secretaris en 
leden. Natuurlijk zijn wij onderdeel van de parochie H. Maria Sterre der Zee sinds de fusie 
heeft plaats gevonden. We proberen veel dingen te organiseren en samen te doen.

Het voormalige koor van Stoppeldijk vormt nu samen met het koor van Boschkapelle het 
parochiekernkoor. Ook zingt dat koor, als dat nodig is, in Hengstdijk. Het is een vaste groep, 
die altijd klaar staat om elke zaterdagavondviering te zingen ook voor uitvaarten en niet te 
vergeten tijdens de kermisvieringen in augustus (Hengstdijk) en  september (Boschkapelle).

De vastenactie wordt elk jaar volop gesteund in samenwerking met de scholen in Hengstdijk 
en Vogelwaarde onder leiding van de werkgroep vastenactie. Om de twee jaar wordt er een 
gezamenlijke eerste communieviering voor beide kernen georganiseerd.

Vele parochianen bezoeken de wekelijkse zaterdagavondviering. We hebben in de kernen nog 
redelijke bezetting van werkgroepen. Het is moeilijk zonder vrijwilligers geloofsgemeenschap 
te zijn. We proberen samen met de pastores vorm te geven aan parochiekern-zijn ter plaatse.

Contactpersonen
pkc cluster West mw. M. Weemaes miekweemaes@hotmail.com
Vogelwaarde mw. L.de Schepper sca@zeelandnet.nl 
Hengstdijk mw. C. de Cock joencorry@zeelandnet.nl 
Eerst aanspreekbare pastor Ralf Grossert ralf.grossert@zeelandnet.nl

Cluster West 
(Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk)
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Kerk van de H. Catharina te Hengstdijk (foto RH)

Viering 150 – jarig bestaan parochiekerk Stoppeldijk – 2010 (foto RH
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Korte beschrijving van de basiliek van de H. Willibrordus

Omstreeks 1200 werd aan de ingang van de Hulster burcht een kerk gebouwd. In 1226 wordt 
deze kerk een bijkerk van de O.L. Vrouwekerk te Kortrijk. De pastoor in Hulst was kanunnik 
van het kapittel in Kortrijk. Tussen 1400 en 1450 is de kerk tweemaal vergroot. In de jaren 
1468, 1562 en 1663 wordt de kerk door brand getroffen en steeds opnieuw opgebouwd. Het 
kerkgebouw van nu is een stadsbasiliek in Brabantse gotiek met een Vlaamse vieringtoren 
en heeft een monumentaal karakter vanwege haar kooromgang, straalkapellen en rijke 
westgevel. Ze heeft waardevolle ramen en een historisch Loys Isoré-orgel.

De basiliek heeft een bewogen geschiedenis achter de rug:
1250 tot 1645 katholieke kerk
1645 tot 1806 protestante kerk
1806 tot 1929 simultaankerk (protestant en katholiek
1929 tot heden katholieke kerk
1935 H. Willibrorduskerk verheven tot basiliek
2009 H. Willibrordusbasiliek mooiste kerk van Nederland
Het juryrapport verwoordt de eigenschappen van onze basiliek heel mooi:
“Dit kerkgebouw toont op een fraaie manier de gelaagdheid van de geschiedenis. Het 
verleden werd gerespecteerd en zichtbaar gehouden. De kerk vormt nog altijd het 
historische middelpunt van dit stadje, maar toont ook de ontwikkelingen in de tijd. Het 
gebruik als simultaankerk is heel interessant en op een bepaalde manier karakteristiek voor 
de Nederlandse situatie, waar protestant en katholiek lange tijd naast elkaar, maar weinig met 
elkaar leefden.

De toren toont het duidelijkst de sporen uit verschillende periodes. Van de achthoekige 
toren uit 1402 is alleen de basis over. Daar bovenop staat een restant van de neogotische 
toren, die Pierre Cuypers bouwde nadat de oude toren was afgebrand. In de Tweede 

Wereldoorlog gebruikten 
de Duitsers de toren als 
uitkijkpost, graffiti van de 
Duitse soldaten is nog altijd 
aanwezig. De toren werd 
door de geallieerden in 
1944 kapot geschoten. De 
moedige moderne torenspits 
werd na een prijsvraag 
in 1957 vormgegeven 
door architect Brouwers 
en kunstenaar Reijers. 

Kern Hulst

De basiliek is de parochiekerk 
van HMSdZ (foto WW)
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Die toont onder de naam ‘Prediker’ een Christusfiguur, gedragen door de vleugels van 
engelen. Het zijn feitelijk niet één, maar acht spitsen. Volgens de ingebrachte motivatie van 
de heer Jo Everaert heeft de kunstenaar hiermee willen aangeven dat er niet één weg naar 
God is, maar meerdere. In de woorden van meneer Everaert: “Laat ieder zijn eigen weg naar 
God zoeken, zijn inspiratie zoeken in zijn eigen godsdienst om dichter bij God te komen en 
laat elkaar met rust. Aanvaard een anders mening en laat die in waarde.”

Een voor die tijd radicale boodschap, die aansluit bij wat dit monument met de moderne spits 
ons laat zien: een monument biedt een schat aan verhalen over het verleden, het blijft een 
levend bouwwerk, en met respect voor het verleden kun je een open houding tonen naar de 
toekomst. Deze bijzondere kerk is daarom voor ons de winnende kerk.”

In de parochiekerk zijn er op gezette tijden vieringen en voor zover dat mogelijk is, zijn 
dat eucharistievieringen. Elke zondagmorgen is er een viering om 11.00 uur en elke 
woensdagavond om 19.00 uur. Deze viering wordt om 18.30 uur voorafgegaan door een 
rozenkransgebed. Op de 1ste vrijdag van de maand is er om 19.00 uur een viering en op de 
derde vrijdag van de maand een stilteviering.

In de parochiekern zijn een groot aantal vrijwilligers in werkgroepen actief, zoals:
acolieten en misdienaars  actie kerkbalans banieren werkgroep
bloemverzorging cantors collectanten
commissie beheer basiliek communie voorbereiding gastvrouw parochiecentrum
gezinsvieringen interieurverzorging kerststallen werkgroep
koffie werkgroep kosters lectoren
librije parochiekernsecretariaat parochie kern commissie
sleuteldragers basiliek toezichthouders basiliek tuinonderhoud
vastenactie vormsel  vrienden van de basiliek.

De lokale caritas werkgroep is met de fusie van de 13 parochies opgeheven en deze valt nu 
onder de vlag van de parochie. Voor de ondersteuning van de vieringen hebben we ook de 
beschikking over een aantal koren, te weten: het jeugdkoor de Wal-Noten, het Dameskoor 
van de Basiliek, de Cantorij der Basiliek, RK Basiliekkoor St. Willibrordus (gregoriaans) en een 
cantorgroep.

De parochiekerncommissie (pkc) bestaat uit de volgende leden:
voorzitter de heer W. Lockefeer
secretaris mevrouw M. van den Boomen
kasbeheerder  de heer P. Mangnus
overige leden mevrouw C. van Tiggelen
 de heer R. Goossens
postadres Steenstraat 9, 4561 AR Hulst
e-mail pkhulst@hmsdz.nl

De openingsuren van het parochiecentrum (Steenstraat 9) zijn: maandag t/m donderdag van 
9.30 tot 11.30 uur. 

De eerst aanspreekbare pastor is pastoor Wiel Wiertz.
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In cluster Noord staan van oudsher 4 kerken, Kloosterzande, Lamswaarde, Ossenisse en 
Terhole. Tegen het einde van de vorige eeuw zijn de parochies van de H. Willibrordus in 
Ossenisse en van de H. Martinus in Kloosterzande gefuseerd tot de parochie Ter Duinen. 
Op dat moment werd het kerkgebouw in Ossenisse aan de eredienst onttrokken en is 
het gebouw verkocht. Momenteel vervult de kerk van de H. Martinus aan de Groenendijk 
in Kloosterzande de kerkfunctie binnen onze cluster. Deze kerk is gebouwd in 1871 naar 
ontwerp van architect P. Soffers. Het is een neogotische bakstenen kruisbasiliek. In 2012 
werd de kerk grondig gerestaureerd.

Elke zondag is er in de clusterkerk om 9.30 uur een viering. Vele mensen gaan graag naar de 
traditionele viering met de levende kerststal op tweede kerstdag. De viering van Allerzielen 
is indrukwekkend, evenals de sfeer rondom het bezoek aan de Mariakapel rond Maria 
Tenhemelopneming op 15 augustus.

De H. Corneliuskerk te Lamswaarde is eveneens een ontwerp van P. Soffers. Deze neogotische 
pseudobasilica kruiskerk werd ingewijd op 28 mei 1873. Ook deze kerk werd gerestaureerd. 
De voorbereidingen startten in 2004 en de feestelijke afronding vond plaats in een viering 
op 15 februari 2009. Dat was tevens het feest ter gelegenheid van 200 jaar parochie. Het 
kerkgebouw heeft nu een kapelfunctie. Elke 3de maandag van de maand is er om 19 uur een 
viering. In deze kapel kan ook gedoopt en getrouwd worden en vinden uitvaarten plaats. 
Rond 15 augustus is er het traditionele bezoek aan de Mariakapel. Ook de nachtmis vormt een 
jaarlijks hoogtepunt. In 2021 zal er een concert plaats vinden vanwege het 125+1 jubileum 
van fanfare Vrijheid Eendracht. Het kerkgebouw in Terhole, een zogenaamde hulpkerk uit 
1921 en toegewijd aan de H. Gerardus Majella, is helaas in 2016 gesloten en in 2018 verkocht.

Kerkzijn is allereerst een gebeuren van mensen. Mensen die de vieringen bezoeken, een 
kaarsje komen opsteken. Dat kerkzijn kan alleen blijven bestaan dankzij vrijwilligers, die hun 
tijd en enthousiasme hiervoor beschikbaar stellen. Koorleden, kosters, onderhoudsploeg, 
vrijwilligers, die actief zijn in werkgroepen, houden het kerkzijn in stand. Helaas worden 
ook wij geconfronteerd met het feit dat er minder mensen zijn, die hiervoor de handen 
uit de mouwen willen steken. Dat vraagt dan om creativiteit. Dat heeft er toe geleid dat de 

Cluster Noord 
(Kloosterzande, Lamswaarde en Terhole)

H.Cornelius - Lamswaarde, H.Gerardus Majella - Terhole, H.Martinus – Kloosterzande  
(foto’s JK)
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parochiekerncommissies in cluster noord zijn gaan samenwerken, niet alleen op bestuurlijk 
vlak maar ook binnen de werkgroepen.

Onze jongste gelovigen uit Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole e.o. doen gezamenlijk hun 
communie in de clusterkerk in Kloosterzande. De kinderen van de hoogste groepen van onze 
basisscholen ontvangen er hun vormsel. De gezamenlijke voorbereidingen van het vormsel 
vinden plaats in Lamswaarde in De Luifel en in de H. Corneliuskerk. Ook brengen deze 
kinderen een bezoek aan de basiliek en is er een Vormseldag op boerderij De Kamperhoek 
in Vogelwaarde. 

Contactpersonen:

Mariakapellen in Ossenisse 
en Lamswaarde en in 
Kloosterzande (foto’s JK)

Ronnie Roctus 
voorzitter 
parochiekerncommissie ter 
Duinen, 
Hulsterweg 30, 
4587 ED Kloosterzande, 
0114-683550, 
rroctus@roctus.nl

Maarten Roelands 
kas- en kerkhofbeheerder, 
Oosthof 2, 
4587 EP Kloosterzande 
06-25422253, 
roelandsm@zeelandnet.nl

Ronald de Bakker 
ledenadministratie, 
administratieve 
ondersteuning Kerkbalans 
& voorbereidingen 
kerstvieringen, 
Churchillhof 1, 
4587 EV Kloosterzande, 
06-42278198, 
debakker01@zeelandnet.nl

Lia van Kessel 
secretaresse en 
contactpersoon, 
Lange Nieuwstraat 5, 
4587 RH Kloosterzande, 
0114-691228, 
jvkessel@zeelandnet.nl

Marlou Baecke 
afgevaardigde van cluster 
Noord in klankbordgroep 
van de parochie, 
Molenstraat 1, 
4584 RV Kuitaart, 
06-23647176,
 baeck013@planet.nl

Frank van Driessche 
lid, 
Kapt. R. Fassaertstraat 9, 
4586 AT Lamswaarde, 
06-51612153, 
frankvdrie@zeelandnet.nl 

Ralf Grossert 
eerst aanspreekbare pastor, 
ralf.grossert@zeelandnet.nl
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Eind 2017 zijn de parochiekerncommissies van Koewacht en Sint Jansteen / Heikant samen 
gegaan in één bestuur voor de gehele cluster Zuid. De samenstelling van het bestuur van 
deze cluster is als volgt:
- Jos van Damme voorzitter
- Frans Machielsen notulist
- Guus Pleunis kasbeheerder Sint Jansteen/Heikant
- Lilianne van der Ha kasbeheerder Koewacht en afgevaardigde naar de 

klankbordvergadering van het parochiebestuur  
H. Maria Sterre der Zee

- Emmy van Remoortele lid
- Ralf Grossert eerst aanspreekbare pastor
- Jacques Beckers toegevoegd lid vanuit de gebouwencommissie
Per kern functioneren verder nog diverse werkgroepen, die zich actief inzetten voor de 
praktische gang van zaken binnen de kernen. In Sint Jansteen is elke dinsdagochtend tussen 
09.30 en 11.30 uur het secretariaat in de voormalige pastorie (Hoofdstraat 4a, tel. 0114-
312187) bemenst. In Koewacht kunt u met vragen of voor praktische zaken terecht in de 
sacristie op de eerste maandag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur. De drie parochiekernen 
hebben elk een eigen begraafplaats. Met vragen ter zake kunt u zich altijd wenden tot een 
van de lokale begraafplaatsbeheerders:

Begraafplaatsbeheerders:
Heikant Jos van Damme tel. 06-51528456
Koewacht Jacques Smeets tel. 0114-361826
Sint Jansteen Cor van Boven tel. 0114-690267

Vieringen en misintenties:
Koewacht: Op Koewacht is er elke zondag een viering om 9.30 uur. Intenties kunnen worden 
opgegeven in de sacristie tijdens de bovenvermelde openstelling op de eerste maandag van de 
maand of telefonisch aan Christian Verschraegen, tel 0114-720146 of bij Emmy van Remoortele, 
tel. 0114 361980. De kapel is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 18.00 uur.
Sint Jansteen: In de Warande is er elke 2de donderdag van de maand een viering om 10.30 uur. 
De vieringen in de kapel van O.L.V. ter Eecken volgen de kerkelijke cyclus van Maria door het jaar. 

Cluster Zuid 
(Koewacht, Heikant en Sint Jansteen)

De kerkgebouwen van Koewacht 
& Heikant en van de kapel van 

O.L.V. ter Eecken op Kapellebrug 
(foto’s JK)
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De vieringen worden voorgegaan door een pastor en begeleid door het Gregoriuskoor. Vanaf 
mei tot half oktober is er iedere dinsdag om 19.00 uur een dienst, waarin wordt voorgegaan 
door een lid van het pastoraal team. Afwijkende data en tijden staan op de kalender, die 
tijdens de vieringen in de kapel beschikbaar is. Intenties kunnen worden opgegeven bij Emmy 
Wöginger, tel. 0114-314416. Verder is de kapel in de zomer open van 09.00-20.00 uur, in de 
winter van 09.00-17.00 uur.
Heikant: Elke 4de donderdag van de oneven maanden vindt er in de Teresiakapel een viering 
plaats. Intenties kunnen worden opgegeven bij Roos Strobbe, tel.0114-310398. Elk jaar vindt 
op de 1ste dinsdag van oktober het traditionele Teresia-lof plaats. In de kerk zelf is er nog een 
viering op kermismaandag en op kerstavond.

Ondersteunende groepen:
Koewacht: Stichting kerkbelang Koewacht, Ronald Herman (voorzitter) en George van der 
Sijpt (secretaris). Op de website www.kerkbelangkoewacht.nl treft u een overzicht aan van de 
vele activiteiten, die de stichting organiseert.
Sint Jansteen: Vrienden van de kapel van O.L.V. ter Eecken, contactpersoon Paul Prince. Voor 
vragen over het gebruik of huur van de kapel: Hilaire Wöginger (beheerder van de kapel).
Heikant: Werkgroep tot behoud van de parochiële vieringen, Eddy van Acker (voorzitter) en 
Karel Martinet (secretaris).

Contactpersoon voor cluster Zuid is Jos van Damme: jos-regien@hotmail.nl.
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Feestelijke parochiedagen

2018 – Koewacht (foto’s RH)

2017 – 
Kloosterzande 
(foto RH) 

In onze parochie houden we ieder jaar een parochiedag op de 1ste juli zondag. Hierbij worden 
alle parochianen uitgenodigd aanwezig te zijn. De eerste parochiedag werd gehouden in 
2017 in Kloosterzande op het fruitbedrijf bij de familie Van Kessel.
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2019 – Sint Jansteen (foto’s RH)
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Zoutestraat 109

4561 TB Hulst

0114 - 314 853

info@wesemael.nl

Voor alles 
in en om 
uw tuin
Ook voor de particulier staan 
wij klaar met professioneel advies

wesemael.nl

Gewasbescherming
Zaaizaden
Meststo� en
Veiligheidsartikelen

Zwembadtoebehoren 

Tuingereedschap en meer
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De corona crisis heeft grote gevolgen gehad voor ons kerk-zijn. De vieringen in onze kerken 
werden tot begin juni 2020 afgelast. Ook kon de diocesane Chrisma-viering in Hulst met 
bisschop Liesen helaas niet doorgaan. Dankzij goede samenwerking met Omroep Hulst en 
diverse vrijwilligers konden parochianen in de goede week, met Pasen en in de hele paastijd, 
via de TV in de eigen huiskamer, liturgievieringen en woorden van bemoediging, verzorgd 
door leden van ons pastorale team meebeleven.
 

Een aantal parochianen is aangemeld voor de conferentie ‘De missionaire parochie – Als 
God renoveert’. Bisschop Liesen van Bisdom Breda heeft samen met het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit fr. James Mallon uitgenodigd om naar Nederland te komen voor een 
landelijke conferentie. Deze is bedoeld om de katholieken in onze parochies te mobiliseren 
om zich met hoop en visie in te zetten voor een missionaire parochie met meer impact op 
haar directe omgeving. De conferentie is uitgesteld tot 2021.

Corona

In de basiliek 
van Hulst heeft 
pastoor Wiertz alle 
paaskaarsen voor 
heel
Zeeuws-Vlaanderen 
gezegend.  
(Foto JK)

Missionaire Parochie
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Algemene contactgegevens parochie HMSdZ

FUNCTIE/ORGANISATIE NAAM TELEFOON EN/OF E-MAIL
pastoor  W. Wiertz 06-42506424
  wwiertz@live.nl 
pastoraal werkster M. Dieleman-Fopma 0115-694958
  marjandieleman@eparochie.nl 
pastoraal werker F. van Geyt 0117-453374
  andreas-wzvl@kpnmail.nl 
pastoraal werker R. Grossert 0114-313299 / 06-13705137
  ralf.grossert@zeelandnet.nl 
kapelaan J. van Velthoven 0114-745000 (keuzetoets 2)
  kapelaanvanvelthoven@gmail.com 
pastoraal werker  N. van Waterschoot 0115-616006
  niekvanwaterschoot@eparochie.nl 
pastoraal werkster K. Van de Wiele 06-41322776
  kvdwiele@zeelandnet.nl
teamassistente C. van Iwaarden 0114-745000 (keuzetoets 1)
  pastoraalteam@hmsdz.nl
vicevoorzitter bestuur C. van Tiggelen vicevoorzitter@hmsdz.nl
penningmeester Ronnie Roctus  penningmeester@hmsdz.nl
bestuurssecretariaat  0114-745000 (keuzetoets 1)
  info@hmsdz.nl
caritas secretariaat secretariaat.pci@hmsdz.nl
caritas hulpvragen caritas@hmsdz.nl
kern Hulst  pkhulst@hmsdz.nl
cluster Noord  jvkessel@zeelandnet.nl
cluster Oost Clinge parochieclinge@zeelandnet.nl
 Graauw 0114-635338
 Nieuw-Namen lisevank@zeelandnet.nl
cluster Zuid  jos-regien@hotmail.nl
cluster West algemeen miekweemaes@hotmail.com 
 Vogelwaarde sca@zeelandnet.nl 
 Hengstdijk joencorry@zeelandnet.nl 
jeugdkoor de Wal-Noten  Rsdenexter@zeelandnet.nl
jeugd en gezin  kapelaanvanvelthoven@gmail.com
Rouwzorg Regio 0114  msandkuijl@zeelandnet.nl 
bezoekwerk  hoeve.de.streep@freeler.nl

website van de parochie: https://www.rk-kerk-ozvl.nl/ 

banknummer van de parochie: NL45RABO0103735119
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Tijdstippen van de vaste vieringen in parochie H. Maria Sterre der Zee
cluster plaats dag tijdstip
Noord Kloosterzande zondag 9.30 uur
 Lamswaarde 3de maandag v/d maand 19.00 uur
Oost Clinge zaterdag 19.00 uur
 Graauw om de twee maanden
  3de donderdag v/d maand 10.00 uur
 Nieuw-Namen 2de en 4de vrijdag v/d maand 19.00 uur
Zuid Koewacht zondag 9.30 uur
 Heikant 4de donderdag v/d oneven maand 10.30 uur
 St. Jansteen 2de donderdag v/d maand 10.30 uur
West Boschkapelle zaterdag  19.00 uur
 Hengstdijk 2de en 4de maandag v/d maand 19.00 uur
Hulst basiliek  zondag 11.00 uur
  woensdag 19.00 uur
  1ste en 3de vrijdag v/d maand 19.00 uur
Voor de laatste wijzigingen in het vieringenschema wordt u verwezen naar onze website: 
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/.

2020
4 juli Geloofsfeest voor kinderen en hun ouders met als Thema ‘de Koning te rijk’ (een 

digitale variant dit jaar)
4/5 juli Uitreiking eerste almanakken in de weekend-vieringen
5 juli Parochiedag 2020 HMSdZ vervalt vanwege corona-perikelen.
11 juli  ‘Gezinsdag aan zee’ in Cadzand (waarschijnlijk een digitale versie dit jaar)

10 oktober Viering van de naamdag van onze parochie H. Maria Sterre der Zee

2021
2 februari Lezing Manu Keirse met als thema: ‘Het hart vergeet niet ... weet nog als de 

dag van gisteren...’ rond rouw en dementie (20 uur, WZC De Blaauwe Hoeve te 
Hulst).

4 juli Parochiedag 2021 H. Maria Sterre der Zee
5 oktober Rouwzorg Regio 0114 viert het 20-jarig bestaan met als thema: ‘Het hart vergeet 

niet …’. (20.00 uur, WZC De Blaauwe Hoeve te Hulst).
10 oktober Viering van de naamdag van onze parochie H. Maria Sterre der Zee
Najaar Conferentie ‘De Missionaire parochie - Als God renoveert’ (Oudenbosch)

Liturgie vieren in de parochie HMSdZ

Parochieagenda HMSdZ   2020 - 2021



44Uw bank dichtbij.

Daarom kiest u 
voor RegioBank

FinaSol
Hoofdstraat 37
4564 AM Sint Jansteen
T 0114-371004
E bankzaken@finasol.nl

Financiële Diensten 
Kloosterzande
Hulsterweg 26
4587 ED Kloosterzande
T 0114 - 68 24 20
E rroctus@roctus.nl

Haulez Assurantiën
Traverse 2
4561 GE Hulst
T (0114) 31 44 35
E info@haulez.com
I www.haulez.com 


