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TINTINNABULUM
VAN DE BASILIEK

PAROCHIE MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:
e-mail:  pastoraalteam@zeelandnet.nl
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastores:
Eerwaarde heer Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl
wwiertz@live.nl
Pastoor van de parochies H. Maria Sterre der 
Zee, H. Andreas, H. Elisabeth

Mevr. Chantal van de Walle, 
pastoraal werkster
Notendijk 45, 4583 SV Terhole
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl
Eerst aanspreekbare pastor voor:
Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk,
Clinge, Nieuw-Namen, Graauw
Aandachtsvelden: eerste Communie; Kids 
en Kerk (deels); huwelijkscatehese en 
vastenactie.

Dhr. Ralf Grossert, pastoraal werker
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl
Eerst aanspreekbare pastor voor:
Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole
Aandachtsvelden: vormsel (deels); 
ziekenbezoekgroep; oecumene; ’Geloven 
nu’; meditatie en jongerenpastoraat.

Mevr. Katrien Van de Wiele, 
pastoraal werkster;
Beneluxstraat 16, 4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl
Eerst aanspreekbare pastor voor:
Hulst, St. Jansteen, Heikant, Koewacht
Aandachtsvelden: rouwzorg; vormsel (deels); 
contactpersoon lekenvoorgangers; Kids en 
Kerk (deels) en Peuter- en Kleuterkerk.

Dienst Geestelijke Zorg 
Stichting Curamus
Truffi noweg 2, 4561 NT  Hulst
tel.: 0114-381317

Mevr. Henny de Koning, pastoraal 
werkster
e-mail: hlmdekoning@curamus.nl
hlmdekoning@outlook.com

Eerwaarde heer Kees van Geloof, 
diaken
Leeuwerikstraat 14, 4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: kvgeloof@curamus.nl

www.rk-kerk-ozvl.nl

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, 
Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, St. Jansteen, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, 

Stoppeldijk en Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties Hulst, St. Jansteen, Kloosterzande en Koewacht.
E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl-Familieberichten kunt u rechtstreeks mailen naar administratie@streekbeeld.nl
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Boschkapelle
zondag geen viering 

Clinge
zaterdag 19.00 uur eucharistie

Graauw
zondag geen viering

Heikant
zondag geen viering

Hengstdijk
zaterdag geen viering 

Hulst
zaterdag geen viering
zondag 15.00 uur eucharistie
woensdag 19.00 uur eucharistie

Kloosterzande
zondag geen viering

Koewacht
zondag geen viering

Lamswaarde
zondag geen viering

Nieuw-Namen
zondag geen viering

St. Jansteen
zaterdag 19.00 uur w&c viering

Stoppeldijk
zaterdag 19.00 uur w&c viering

Terhole
zondag geen viering

De Blaauwe Hoeve
zondag 10.30 uur w&c viering
woensdag 11.00 uur w&c viering

wzc Antonius
donderdag 10.30 uur eucharistie

wzc De Lange Akkers
dinsdag 10.30 uur w&c viering

volg ons op Facebook

Huis-aan-huis bladen • Drukwerk • Posters • Digitaal printen

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen
T. 0115-649800 • redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl

Het adres voor 
elke printopdracht

doet meer!

LEZINGEN VAN 
ZONDAG 30 NOVEMBER

Eerste zondag 
van de Advent

jaar -B-
Jesaja 63, 16b.-17.19b; 64, 3b-8

1 Korintiërs 1, 3-9
Marcus 13, 33-37

THEMA:

Vol 
verwachting 

uitzien...

In het weekend van 29-30 november a.s. 
begint de Advent. Het woord ‘advent’ is 
afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, 
er aan komen) en advenire (= naar toe 
komen). Letterlijk betekent Advent: God 
komt naar ons toe. 
De Advent heeft in onze tijd in de liturgie 
vooral het karakter van de voorbereidingstijd 
op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus 
Christus in onze mensengeschiedenis ruim 
2000 jaar geleden.  
De Advent begint vier weekenden vooraf-
gaande aan Kerstmis. In deze periode wor-
den wij uitgenodigd een houding van ver-
wachting en openheid aan te nemen. Wij 
maken ons hart klaar om aan Jezus een plek 
te geven in ons leven.
Bij deze tijd van het kerkelijk jaar hoort de 
adventskrans. Daar staan vier kaarsen op. 
Iedere zondag van de Advent wordt er een 
kaars ontstoken. We zien uit naar de komst 
van Jezus, ‘het Licht der wereld’. Hoe meer 
kaarsen van de adventskrans branden, hoe 
meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter 
Jezus, het Licht, nabij is. 
De adventskrans is gemaakt van dennen-
groen; groen uit de natuur dat de winter 
trotseert. Het paarse lint dat doorheen het 
groen is geslingerd, spoort ons aan tot be-
zinning en inkeer. De liturgische kleur in 
deze tijd is paars. Paars is de kleur van be-
zinning, boete en bekering. 
In de advent wordt het ‘Eer aan God’ (Gloria) 
niet gebeden of gezongen, omdat de Advent 
een tijd van inkeer is. 
De eerste lezingen in de Advent zijn voor het 
merendeel genomen uit de profeet Jesaja, 
die Israël op weg zette om zich voor te 
bereiden op de komst van Gods Zoon. In de 
Evangelies komen we vaak de laatste grote 
profeet van het Oude Testament tegen, 
Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. 

Advent

Welkom Pastoor W. Wiertz!
Op zondag 30 november 2014 installeert 
mgr. dr. J. Liesen, bisschop van Breda, 
vicaris-pastoor Wiertz als pastoor van de 
drie parochies in Zeeuws Vlaanderen. 
Deze plechtige viering van de eucharistie 
zal plaatsvinden om 15.00 uur in de 
Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst.
Op die zondag 30 november komen 
alle ochtendvieringen in de kernen van 
de parochie H. Maria Sterre der Zee te 

vervallen. De vieringen op zaterdagavond 
29 november gaan door zoals ze op het 
rooster staan.

We hopen dat vele parochianen deze 
installatie zullen bijwonen en zo kennis 
willen maken met hun nieuwe pastoor. 
Na afl oop is er uiteraard gelegenheid om 
pastoor Wiertz persoonlijk welkom te 
heten. 

Internationaal kunstweekend Hengstdijk
Op 28, 29 en 30 november a.s. is er weer 
het Internationaal kunstweekend in onze 
kerk te Hengstdijk, dit jaar voor de 17e keer. 
Men is er weer in geslaagd om een collectie 
binnen- en buitenlandse kunstenaars te 
benaderen die in de kerk willen exposeren. 
Het zijn kunstenaars die nog nooit eerder in 
Hengstdijk geëxposeerd hebben. Wederom 
belooft het weer een aantrekkelijke, met 

vele mooie werken, tentoonstelling te 
worden in onze sfeervolle kerk.
Op donderdagavond 27 november opent 
Frank v. Driesche, wethouder van cultuur de 
tentoonstelling. Het openingsprogramma 
begint om 20.00 uur en iedereen is van 
harte welkom.

Het kunstcomité Hengstdijk

Zeg het met bloemen
Al vele jaren zorgen de heer en mevrouw 
Boon-Vennix met liefde voor de bloem-
versiering in de kapel van ‘De Blaauwe 
Hoeve’ te Hulst. Zij hebben nu te kennen 
gegeven om daarmee te stoppen. Wij zijn 
hen heel erkentelijk en dankbaar voor alle 
goede zorgen en hun trouwe inzet in de 
afgelopen jaren. 
Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar, 
zondag 30 november a.s., hebben wij dus 
niemand meer die zorg wil dragen voor een 
passende bloemversiering in onze kapel.
We zoeken iemand die bij voorkeur in de 
buurt van ‘De Blaauwe Hoeve’ woont en 
de bloemversiering in de kapel voor haar/

zijn rekening wil nemen. Dat betekent: 
zorgen dat de bloemen netjes zijn rond de 
zondagviering, bij uitvaarten en bijzondere 
vieringen, bloemstukken een plekje geven 
als de familie deze schenkt aan de kapel 
na een crematie, inkopen doen om de 
bloemversiering te kunnen maken, extra 
aandacht aan de bloemversiering met 
Kerstmis, Pasen, Pinksteren.
Het is best een hele klus, maar uw werk 
wordt zeker gezien en gewaardeerd! Mocht 
u belangstelling hebben, neem dan contact 
op met pastor Kees van Geloof: tel. 0114-
381317 of kom even langs in ‘De Blaauwe 
Hoeve’!

DANK JE WEL
DANK JE WEL 
alle lieve GROTE en kleine mensen die 
cadeautjes mee hebben gebracht naar 
de ‘Help Sinterklaas’ doe viering van 15 
november jl.

DANK JE WEL 
aan de middenstand van Hulst die 
d.m.v. schenking van producten hebben 
meegeholpen.

DANK JE WEL 
aan de gulle gevers die het mogelijk maakten 
om veel kinderen en volwassenen die steun 
en warmte verdienen te helpen.

De actie is een succes geworden. Wij zullen 
samen met pater Poppe zorgen dat alle 
cadeautjes en lekkers op de goede plaatsen 
terechtkomen en dat iedereen een mooi 
Sinterklaas en Kerstfeest kan vieren.

GEDICHT BIJ DE ADVENT

Als de zon
Onze diepste angst,

is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist

onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons

is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:
wie ben ik wel om mezelf briljant, 

schitterend, begaafd, geweldig te achten.
Maar waarom zou je dat niet zijn.

Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet

door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,
als de mensen om je heen,

hun zekerheid ontlenen 
aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren 
om de glorie Gods die in ons is

te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,

maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,

schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid 

anderen bevrijden.

Nelson Mandela



INFORMATIE EN INTENTIES

HULST H. WILLIBRORDUS
postadres: Steenstraat 22,4561 AS Hulst
tel. 0114-312130. 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68 
parochiebijdrage
NL42 ABNA 0475 5422 07 
openingstijden parochiesecretariaat
maandag t/m donderdag van 9.30-11.30 uur.
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

ST. JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
contact tel. 0114 312187 
parochiekern  NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT H. TERESIA v/h KIND JEZUS
contact tel. 0114 312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
contactpersoon  C. Verschraegen-de Waele
 tel. 0114-720146
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48

CLINGE H. HENRICUS
contactpersoon A. de Loos-Brijs
 tel. 0114 -311332
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43
 NL37 RABO 0330 4032 14
 NL09 INGB 0000 1193 62

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
postadres  Hulsterloostraat 76
 4568 AG Nieuw-Namen
parochiekern  NL30 RABO 0136 6006 38

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART
postadres  Dorpsstraat 50
 4569 AK Graauw
parochiekern NL68 RABO 0322 6001 70

BOSCHKAPELLE 
H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres  Kerkstraat 15
 4581 BV Vogelwaarde
parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69

HENGSTDIJK H. CATHARINA
postadres  Hengstdijkse Kerkstraat 4
 4585 AB Hengstdijk
parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55

STOPPELDIJK H. GERULPHUS
postadres  Kerkstraat 15
 4581 BV Vogelwaarde 
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN
postadres Postbus 2, 
 4587 ZG Kloosterzande
 tel. 0114- 681382
parochiebijdrage  p/a Groenendijk 40
 4587 CV Kloosterzande
parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE H. CORNELIUS
postadres J. de Waalstraat 23
 4586 AD Lamswaarde
parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLA
postadres Notendijk 7a, 4583 SV Terhole
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

DIENST GEESTELIJKE ZORG
STICHTING CURAMUS
postadres Truffi noweg 2, 4561 NT Hulst
 tel. 0114-381317

GEGEVENS

COLLECTE 29-30 NOVEMBER 

In alle kernen is er de gewone collecte voor 
bisdom, vicariaat en eigen parochie. In de 
kernen Hulst en Stoppeldijk is er een extra 
collecte (zie info betreffende parochiekern)

ZONDAGOCHTEND GEEN 
VIERINGEN IN DE KERNEN!

Op deze zondag zijn er ’s ochtends geen 
vieringen in de diverse kernen vanwege 
de installatie van vicaris-pastoor W. Wiertz 
te Hulst. Iedereen is van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZATERDAG 29 NOVEMBER 19.00 UUR
geen viering

ZONDAG 30 NOVEMBER 15.00 UUR
plechtige eucharistieviering waarin mgr.dr. J. 
Liesen, bisschop van Breda, vicaris-pastoor W. 
Wierts zal installeren als pastoor van de drie 
parochies in Zeeuws-Vlaanderen

intenties: overleden echtpaar Josephus 
Franciscus van Denderen en Agnes van 
Denderen-Stallaert en overleden familie; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; familie Baert-van Gijsel; Josephus 
Burm en echtgenote Paula van Heese; Wim 
en Tilly van Olffen-Lockefeer; Jules van den 
Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman.

collecte: De extra collecte is voor het behoud 
van de basiliek.

WOENSDAG 3 DECEMBER 19.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater W. 
Brand

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; Martha, Alice, Melda en 
Jo van den Brande en overleden ouders; 
Marie-Louise Malcontent echtgenote van Eddy 
Vermandel en overleden ouders Malcontent-
van Laere; uit dankbaarheid; Roger van 
Dorsselaer; Regina Eeckhout-Kouwijzer en 
echtgenoot Gerard Eeckhout; jaargetijde Anna 
Wouters en overleden familie; Karin de Deijn

VRIJDAG 5 DECEMBER 19.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater W. 
Brand

intenties: René Verstraaten en echtgenote 
Gerardina Kindt; Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en overleden 
ouders; Achiel van Gassen en echtgenote 
Geradina Buysrogge en overleden familie; 
pater Laurent Verver; Jeanine Meersschaert-
Bruggeman

overleden: Gerard August Marie Baecke, 
echtgenoot van Josepha Cornelissens, 78 jaar; 
Alica Coleta Audenaerdt, weduwe van George 
de Coninck, 94 jaar.

mededeling: Zaterdag 29 november is het weer 
de laatste zaterdag van de maand, dan houden 
we de maandelijkse Kledinginzameling voor 
Mensen in Nood aan de tuinpoort van de 
pastorie van 10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog 
bruikbare kleding in goed gesloten dozen of 
plastic zakken verpakken.

ST. JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

ZATERDAG 29 NOVEMBER 19.00 UUR
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert

intenties: René Seghers en echtgenote 
Madelein van Dorsselaer; Johan en Angela 
de Burger-Weemaes; Prudent Verstraeten en 
echtgenote Elza Janssens; jaargetijde Irene 
Hesters, echtgenote van Albert Mortier en 
overleden familie Mortier; jaargetijde Piet Smet, 
echtgenoot van Erna van Deurssen; Maurice 
Verschueren en echtgenote Maria van Eck; Julia 
Serrarens en echtgenoot August de Beule en 
overleden zoon Luciën de Beule; overleden 
familie IJsebaert; Theo Beugels en echtgenote 
Rosa van Dorsselaer; René Bauwens en 
echtgenote;

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 30 NOVEMBER
geen viering

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 30 NOVEMBER
geen viering

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 29 NOVEMBER 19.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet.

intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en overleden familie; echtpaar Ferket-
Weemaes; Theo de Keijzer, echtgenoot van 
To Wesseling; Edmondus van Broeck en 
echtgenote Julie-Marie van Broeck-Blommaert; 
jaargetijde Hubert Weemaes en echtgenote 
Etiënne Weemaes-Smolenaers; Jo van Remortel 
en echtgenote Mariëtte van Remortel-de Nijs.

acolieten: Stefan en Annemie.

opbrengst collecte: De extra collecte op 
zaterdag 15 november die bestemd was voor 
de nationale jongerencollecte heeft 35 euro 
opgebracht. Met dank hiervoor.

oproep: Wie wil er ons koor komen versterken? 
Wij zijn dringend op zoek naar dames én heren. 
De repetities gaan door op maandagavond om 
19.00 uur in de St. Bernardusschool te Clinge. 
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij dhr. 
Theo Verstraeten; tel. 0114-316513 of bij mevr. 
Ria de Koster; tel. 0114-315095.

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH

ZONDAG 30 NOVEMBER
geen viering

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 30 NOVEMBER
geen viering

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZONDAG 30 NOVEMBER
geen viering

collecte: De opbrengst van de collecte op 
Willibrordzondag van 9 nov. bedroeg €79,-.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 30 NOVEMBER
geen viering

HENGSTDIJK

H. CATHARINA

ZATERDAG 29 NOVEMBER 
geen viering i.v.m. het Internationaal 
Kunstweekend

Internationaal kunstweekend: Op 28-29 en 
30 november a.s. is er weer het Internationaal 
kunstweekend in onze kerk, dit jaar voor de 
17e keer. (verdere informatie: zie artikel vorige 
pagina)

STOPPELDIJK

H. GERULPHUS

ZATERDAG 29 NOVEMBER 19.00 UUR 
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele. 

intenties: Josephus de Meijer en echtgenote 
Cornelia de Meijer-Platjouw; Gerarda Schelfout-
Verdurmen, echtgenoot en overleden familie.
Overleden echtpaar Mel-Mattens. 
Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert.

collecte: Er is een extra collecte voor Caritas

LAMSWAARDE

H. CORNELIUS

ZONDAG 30 NOVEMBER
geen viering

mededelingen: De caritascollecte van zondag 
9 november bestemd voor het Kerkelijk 
Noodfonds heeft €54,70 opgebracht. Hartelijk 
voor uw bijdrage.

TERHOLE

H. GERARDUS MAJELLA

ZONDAG 30 NOVEMBER

geen viering

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 27 NOVEMBER 10.30 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs

intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
overleden familie; Gabriel de Bot; mevrouw 
Trijselaar; Niek Vereecken;

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST

ZONDAG 30 NOVEMBER 10.30 UUR
woord- en communieviering met als voorganger 
diaken K. van Geloof

Op deze eerste zondag van de Advent begint 
de voorbereidingstijd op de geboorte van 
Jezus, het feest van Kerstmis. Het is bijzonder 
dat we in onze kapel op deze zondagochtend
tijdens de viering een kindje mogen dopen. 
Joep, het zoontje van Jan en Charlotte 
Mangnus-Rammeloo wordt met het doopsel 
opgenomen in onze katholieke kerk.

intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Elizabeth de Schepper-de 
Bruyn en echtgenoot Josephus de Schepper, 
schoondochter Els, schoonzoon Leon en 
overleden familie; Guust Burm, echtgenoot van 
Els Neve en dochter Patricia; Jack Adriaansen 
en echtgenote Melanie van Troost en familie; 
Cherardina Catharina Seghers-Buijs; Willy 
Vermeulen, echtgenoot van Paula Vermeulen-
de Keijzer; Ferdinand en Angela Pateer-Ferket; 
Rob en José Zaman-Suij; jaargetijde Harry 
Nijskens, echtgenoot van Tiele d’Haens;

WOENSDAG 3 DECEMBER 11.00 UUR
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoeve-koor

overleden:
dhr. Jo Boogaert, 71 jaar.
dhr. Eugene Bogaert, 87 jaar.

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 2 DECEMBER 10.30 UUR
woord- en communieviering

Oproep vrijwilligers 
Voedselbank Hulst

Het uitdeelpunt Hulst van de Stichting 
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is 
dringend op zoek naar vrijwilligers om 
te helpen met de voorbereidingen en 
het uitdelen van de voedselpakketten. 
Daarnaast is er enig opruimwerk. Het 
is op vrijdagochtend van half twaalf tot 
kwart voor een. U kunt zich aanmelden 
bij onze algemeen coördinator Miriam 
Hemelsoet. Zij is bereikbaar op g.s.m. 
06-24959412 of via e-mail:  hemelsoet@
zeelandnet.nl
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