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In onze parochie gaan we veel aandacht 
besteden aan het ‘heilig Jaar van 
Barmhartigheid’. Vanaf 13 december tot 20 
november van het volgend jaar zullen er 
allerlei activiteiten plaats vinden. Inmiddels 
is een werkgroep actief. Er wordt nagedacht 
over wat, hoe en wie het kunnen doen. 
De startviering op zondag 13 december 
om 15.00 uur krijgt speciale aandacht. De 
heilige deur wordt geopend, zoals ook in de 
andere basilieken van ons bisdom en in de 
kathedraal. Zoals het er nu naar uitziet zullen 
de Cantorij, het Dameskoor en de Wal-Noten 
tijdens de viering zingen. 
Een centrale plaats in de basiliek wordt 
een jaar lang ingeruimd voor de werken 
van barmhartigheid. Vanuit verschillende 
insteken gaan we daar aandacht aan geven. 
We proberen de dingen die we willen doen 
kwalitatief zo goed mogelijk te gaan doen. 
Gelukkig zijn er overal mogelijkheden. We 
willen met elkaar per touringcar op bedevaart 
naar Lourdes gaan van 27 september tot 
en met 4 oktober 2016. Allerlei bestaande 
activiteiten plaatsen we in het teken van het 
‘heilig Jaar van Barmhartigheid’. We zoeken 
naar samenwerking met andere parochies en 
organisaties die actief zijn in de samenleving, 
we zoeken contact met scholen. Ook nodigen 

we parochies, groepen 
gelovigen en anderen 
vanuit Zeeland, uit om naar 
de basiliek te komen. We 
ontwikkelen een programma 
waarmee we hen -na aanmelding-, kunnen 
ontvangen. Ook de inhoudelijkheid rond het 
thema ‘barmhartigheid’ vergeten we niet. In 
een aantal avonden willen we verschillende 
insteken rond barmhartigheid belichten en 
verdiepen. De werkgroep probeert zich te 
omringen met velen die op allerlei terreinen 
kunnen ondersteunen en organiseren. 
Meer mensen kunnen meer! De werkgroep 
is enthousiast aan de gang. Maar mocht u 
mee willen doen dan kan dat. Misschien hebt 
u een idee waaraan we nog niet gedacht 
hebben. Ook voor en met jongeren zijn we 
bezig. Wil je meedenken of meedoen? Laat 
het weten. Welkom! U zult vast en zeker 
van activiteiten horen die door of vanuit de 
werkgroep georganiseerd worden. 
Van harte hopen wij dat u het ‘heilig Jaar 
van Barmhartigheid’ op enigerlei wijze mee 
inhoud geeft. Van harte hopen wij dat wij u 
in het ‘heilig Jaar van Barmhartigheid’ mogen 
ontmoeten! 
Namens de werkgroep ‘heilig Jaar van 
Barmhartigheid’, Wiel Wiertz, pastoor

TINTINNABULUM
VAN DE BASILIEK

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

Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen.
E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl-Familieberichten kunt u rechtstreeks mailen naar administratie@streekbeeld.nl
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CHRISTUS KONING
JAAR - B

Daniël 7, 13-14

Openbaring 1, 5-8

Johannes 18, 33b-37

Het heilig Jaar van Barmhartigheid: 
een vooruitblik

Hulst
vr 20 nov 19.00 uur stilteviering
za 21 nov 19.00 uur geen viering
zo 22 nov 10.30 uur  w&c viering
wo 25 nov 19.00 uur eucharistie

Heikant
zo 22 nov 9.00 uur eucharistie

Koewacht
zo 22 nov 10.30 uur  w&c viering

Sint Jansteen
za 21 nov 19.00 uur  w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 19 nov 14.00 uur uur van gebed

Clinge
za 21 nov 19.00 uur  w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 24 nov 9.30 uur  gebedsgroep

Graauw
zo 22 nov 9.00 uur  w&c viering

Nieuw-Namen
zo 22 nov 10.30 uur  w&c viering

Boschkapelle
zo 22 nov 10.30 uur geen viering

Hengstdijk
za 21 nov 19.00 uur w&c viering
 doopzondag

Stoppeldijk
za 21 nov 19.00 uur  w&c viering

Kloosterzande
zo 22 nov 10.30 uur  eucharistie

Lamswaarde
zo 22 nov 9.00 uur  w&c viering 

Terhole
zo 22 nov geen viering

wzc Antonius
do 19 nov 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 22 nov 10.30 uur  w&c viering
wo 25 nov 11.00 uur  w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 24 nov 10.30 uur  w&c viering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 21-22 november 2015

In zijn woning in Vleuten is vrijdagavond 
6 november plotseling overleden pater 
Jan Kouijzer, marist. Hij werd geboren in 
Vogelwaarde op 11 februari 1939. In 1951 
begon hij zijn studie in het juvenaat van de 
paters maristen in Hulst. Zijn eerste professie 
in de sociëteit van Maria (paters maristen) 
legde hij af op 12 september 1959. Op 
13 maart 1965 werd hij tezamen met de 
maristen Jo Neve en Wilfried Brand in de 
H. Willibrordusbasiliek te Hulst tot priester 
gewijd. Na zijn studie moraaltheologie aan 
de universiteit van Nijmegen, werd hij in 
1968 benoemd tot pastor van de parochie 
De Schans in Uithoorn. In 1989 volgde zijn 
benoeming tot pastor van de parochie van 
de H. Willibrordus te Vleuten bij Utrecht. 
Deze parochie werd later samengevoegd 
met de parochie in De Meern en kreeg als 
parochienaam: Licht van Christus. 
In 2010 ging Jan met emeritaat. Hij bleef 
assistentie verlenen in de parochie en had de 
pastorale zorg voor de zusters van de H. Maria 
Magdalena Postel in Vleuten. Op zondag 
19 april jl. vierde hij met zijn studiegenoten 
Jo Neve en Wilfried Brand tezamen met 
familieleden, vrienden en parochianen zijn 
vijftigjarig priesterfeest met een plechtige 
mis in de basiliek en later in het klooster 
aan de Zandstraat. Niemand had kunnen 
vermoeden dat hij ruim een half jaar daarna 
zou overlijden. Dat de Heer van het Leven zijn 
trouwe dienaar de Eeuwige Rust mag geven. 

I N  M E M O R I A M

Pater Jan Kouijzer, 
marist 1939-2015

Rond deze tijd zijn er heel wat koren die 
hun jaarlijkse gezellige avondje hebben. 
Een moment om een mooie viering te 
verzorgen, om gezellig samen te zijn, om 
sommigen in het zonnetje te zetten. We zijn 
in onze parochie maar wat blij met de vele 
koren die overal zingen. Met dirigenten en 
organisten. Met hen die zingen in groepjes 
en met hen die als cantor de liturgie 
verzorgen. Alles samen een hele rijkdom!
Waarom al die gezelligheid in koren rond 
deze tijd? Op 22 november viert de Kerk 
de feestdag van de heilige Cæcilia. Zij is 
de patrones van zangers en musici, van 
instrumentenbouwers en van componisten. 
Waarom? Omdat zij tijdens haar bruiloft ‘in 
haar hart voor God zong’. En wat daar zo 
bijzonder aan is......
Het verhaal van haar leven vertelt dat 
Cæcilia, geboren in een welgesteld 
gezin, weigerde het door haar ouders 
gearrangeerde huwelijk te voltrekken. 
Ze bleef vasthouden aan haar eigen 
verlangen, ze wilde haar leven geven aan 
God. Toch trouwde ze, zoals haar vader 
dat wilde, met een man van adel, maar 
op haar huwelijksdag legde ze aan God 

de gelofte af dat ze maagd zou blijven. 
Tijdens de huwelijksceremonie legde ze 
symbolisch een gelofte van trouw af. Op de 
bruiloft zong ze in haar hart voor God. Haar 
vastberadenheid en haar diep gewortelde 
geloof maakten een diepe indruk op haar 
bruidegom. Hij kon niet kwaad op Caecilia 
zijn, integendeel, hij respecteerde haar 
maagdelijkheid en hij bekeerde zich tot het 
christendom.
Cæcilia bleef uitzonderlijk vanwege de 
uitingen van haar geloof. Ze droeg een grof 
geweven hemd onder haar prachtige kleren. 
Ze vastte een paar dagen per week en ze 
was ook in andere opzichten een toonbeeld 
van christelijke deugd. Uiteindelijk zou ze 
omwille van haar geloof door onthoofding 
ter dood gebracht worden. 
Een droef einde aan een gelovig geleefd 
leven. Desondanks willen we alle koren en 
allen die actief zijn met en rondom muziek, 
in deze dagen gezellige uren met elkaar 
toewensen. En bovenal: heel hartelijk 
bedankt!

Namens pastoraal team, parochiebestuur 
en heel velen, Wiel Wiertz, pastoor

Heilige Cæcilia

Het RK kerkhof te Nieuw-Namen heeft in de voorbije maanden een grondige opknapbeurt 
ondergaan. De eerste fase van het project werd in mei en juni van dit jaar afgerond. De 
paden naar de graven werden in die fase opnieuw aangelegd, omdat er struikelgevaar 
was. Ook de ingang van het kerkhof werd aangepakt en heeft een metamorfose 
ondergaan. Vervolgens kwam fase twee aan de beurt, waarbij de ruimte tussen het 
kerkgebouw en het kerkhof werd opgeknapt. De bomen waren er heel slecht aan toe en 
moesten worden gerooid om plaats te maken voor een cotoneaster plantsoen. Er zullen 
nog nieuwe bomen worden aangeplant. Op zondagmorgen 8 november werd na de 
liturgieviering in de parochiekerk van de H. Joseph het afronden van het renovatieproject 
feestelijk afgesloten door pastor Van de Walle met een plechtige inwijdingsceremonie, 
waarbij vele parochianen aanwezig waren.

RK Kerkhof op de Kauter weer als nieuw! Speedmeet in het Reynaertcollege
Ook dit jaar weer was 
er een Speedmeet in 
het Reynaertcollege. 
Jongeren op zoek naar 
een invulling voor hun 
maatschappelijke stage. 
Ook de parochie was 
erbij. Ralf en Katrien 
op zoek naar jongeren 
die willen helpen 
bij de verschillende 
parochieactiviteiten met 
kinderen. 

We hebben gelobbyd 
voor de vormselvoorbe-

reiding, de Peuter Kleuter Kerk en Feest in de Kerk. Het was leuk een aantal bekenden te zien, 
misdienaars, vormelingen van een aantal jaren geleden en ‘Ken ik u niet van….?’, maar ook ‘Ik 
heb mijn stage al helemaal ingevuld, ik help in de kerk van Hengstdijk’. Het was echt gezellig. 
We hebben met heel wat jongeren gepraat en ook een aantal e-mailadressen gescoord. Daar 
komen vast een aantal helpers uit! Maar we kunnen nog meer jongeren gebruiken. Dus heb 
je interesse? Of kent u een jongere die nog op zoek is naar een zinvolle uitdagende invulling 
van de maatschappelijke stage? Mail! ralf.grossert@zeelandnet.nl of kvdwiele@zeelandnet.nl 
We vielen echt op met ons standje!foto J. Klok
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INFORMATIE EN INTENTIES KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 22 NOVEMBER 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en 
tante Maria Burm; ouders A. Vervaet-Gielleit 
en familie; Betsy Vervaet-Raas echtgenote 
van Rudy Vervaet en familie; jaargetijde 
Tina Jonkheijm en echtgenoot Willy van 
Troost; Madeleine de Kock en ouders; Leonie 
Colpaart-Reijns; José Pauwels-Maes en 
familie; jaargetijde Piet de Waal en kinderen; 
jaargetijde Jan Bun, echtgenote en familie; 
Maria van Troost echtgenote van René van 
Goethem; Ria den Tenter en echtgenoot Jo 
Verrassel, familie den Tenter-van Goethem 
en Johan Smits; Tilly Maas-Lauret, Julien en 
Mieken Maas-Buijsrogge; Onze Lieve Vrouw 
van altijd durende bijstand voor genezing 
van een zieke

lector: Peter Saeij
com. assistent: Jannie van Waterschoot
acolieten: Evelien en Nathalie

overleden:
Agnes de Meij weduwe van Carolus d’Hooghe 
op de leeftijd van 84 jaar
Martien Pouwels op de leeftijd van 61 jaar

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

ZONDAG 22 NOVEMBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Frans Janssen

lector: Bernadette de Schepper
communie: Marieke Pardon
koster: Marieke Pardon

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

ZONDAG 22 NOVEMBER 9.00 UUR:
Op deze zondag is er geen viering in onze 
kerk.

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 19 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: Romania de Maat-de Kever; Irma 
Bogaert-Rottier; Cornelis Balkenende; August 
Freyser, dochter Agnes en familie

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST

ZONDAG 22 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Guust Burm, echtgenoot 
van Els Neve en dochter Patricia; Jannie 
Tieleman-Waterman; Willy Vermeulen, 
echtgenoot van Paula Vermeulen-de Keijzer; 
Dolf van der Zanden, echtgenoot van Marieke 
Serrarens; Wout Burm, echtgenoot van Annie 
Krieckaert, kleinzonen Wouter, Nico en John 
en schoondochter Thea; George Maerman, 
echtgenoot van Agnes Weemaes, ouders 
en familie; jaargetijde Zus en Peet van 
Kerkhoven-Verschuren; Lizet de Booij

WOENSDAG 25 NOVEMBER 11.00 UUR:
woord- en communieviering 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 24 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet

COLLECTE 21-22 NOVEMBER
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er een extra 
collecte voor onderhoud van de verwarming 
van de basiliek.

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 20 NOVEMBER 19.00 UUR:
Stilteviering

ZATERDAG 21 NOVEMBER 19.00 UUR:
Op deze avond is er geen viering in de 
basiliek.

ZONDAG 22 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele met 
samenzang
intenties: echtpaar Josephus Franciscus 
van Denderen en Agnes van Denderen-
Stallaert en familie; Corry van der Wielen-
Aarts en echtgenoot George van der Wielen; 
jaargetijde Johanna Baert; Josephus en 
Monique Gehéniau-Truffi no; familie Baert-
van Gijsel; Josephus Burm en echtgenote 
Paula van Heese; Wim en Tilly van Olffen-
Lockefeer; Franciscus Blommaert en 
echtgenote Maria Wittock en ouders; 
Fons Lauwers weduwnaar van Gerda Rijk; 
Albert Schillemans en echtgenote Carolina 
Malcontent en familie; Willy Bouwens; 
Agnes Smet, echtgenote van Erik Groosman; 
familie Rottier-Verstraeten; 18e jaargetijde 
ouders Bas de Winter en Celina de Winter-
Cornelissens

WOENSDAG 25 NOVEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
W. Brand
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Martha, Alice, Melda en Jo van den Brande 
en ouders; echtgenoot en familie; familie J. 
Kerckhaert-de Bont

Mededelingen: Zaterdag 28 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.
Deze kledinginzameling is de laatste van dit 
jaar. De volgende kledinginzameling zal op 
30 januari 2016 zijn.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 22 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het 
koor
intenties: Theophile de Rechter en 
echtgenote Margaretha Martinet en familie; 
Roger Verhoosel echtgenoot van Paula Van 
der Vloet, kleinzoon Joachim en familie.

lector: Trees Rietjens

SINT JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

ZATERDAG 21 NOVEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Prudent Verstraeten en echtgenote 
Elza Janssens; Yvon Maes echtgenote van 
Alphons Saman; Theo Beugels en echtgenote 
Rosa van Dorsselaer; René Bauwens en 
echtgenote

gedoopt: Marit dochter van Ben Willaert en 
Sjouke Matthijs; Ivar zoon van Roy Roelandt 
en Marloes van Campenhout; Lars zoon van 
Jimmy de Bruijn en Katrijn van Goethem

DONDERDAG 19 NOVEMBER 14.00 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken: Een 
uur van gebed
Op de derde donderdag van de maand wordt 
er gebeden tot Maria voor de Noden van 
de Kerk en voor de Noden van de Wereld. 
“De Vrouwe van Alle Volkeren” zal onze 
Voorspreekster zijn! U bent allen van harte 
welkom.

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 22 NOVEMBER 9.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: Yvonne Schelfhout en echtgenoot; 
Emile Martinet en schoonzoon Fons

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 21 NOVEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep m.m.v. het koor ‘Laudate 
Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-
Hemelsoet
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Valentine, Cyriel, Arthur 
en Emiel van Acker; Bernard de Keijzer 
en echtgenote Rachel van den Branden, 
schoonzoon Jos en schoondochter Evelien; 
uit dankbaarheid voor Robert Verheyden 
echtgenoot van Miriam van den Brande

acolieten: Theo en Daphne

collecte: De extra collecte van zaterdag 
7 november die bestemd was voor 
Willibrordzondag heeft 68 euro opgebracht. 
Hartelijk dank hiervoor.

DINSDAG 24 NOVEMBER 9.30 UUR
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk: 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 22 NOVEMBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor J. de Baar
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Maria Verbist en ouders 

lector: R. Buys-de Caluwe

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

ZONDAG 22 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: jaargetijde Maria Lippens en 
echtgenoot Theophilus van Roeyen en 
familie; Esther de Kind en echtgenoot René 
van Roeyen; Gerarda Bouwens en echtgenoot 
Gustaaf Smet en familie; Romanie de Rijke 
en echtgenoot Walter van Roeyen en familie; 
Alice van der Heijden ouders en familie; 
Irene van der Heijden en echtgenoot Cesar 
Vermeirssen en familie

lector: A.de Maeyer- de Deckere

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZONDAG 22 NOVEMBER 10.30 UUR:
Op deze zondag is er geen viering in onze kerk. 
Wij verwijzen u naar de zaterdagavondviering 
om 19.00 uur te Stoppeldijk.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZATERDAG 21 NOVEMBER 19.00 UUR:
doopzondag, woord- en communieviering 
met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. Koorstichting Cantorij der Basiliek.
intenties: Rosalia Kerckhaert- Warrens en 
echtgenoot Josephus Kerckhaert; René 
Boeijkens, ouders en familie; jaargetijde 
Hypolitus van Wesemael

STOPPELDIJK
H. GERULPHUS 

ZATERDAG 21 NOVEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Josephus de Meijer en echtgenote 
Cornelia de Meijer-Platjouw; Jo Boeykens 
met gedachtenis aan echtgenote Nettie 
Isabella Boeykens-Cappendijk; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, echtgenoot en familie; 
echtpaar Mel-Mattens; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus Cappaert

lector: Marlies Everaert

PAROCHIE H. MARIA 
STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor 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, Elisabeth

Pastoraal werkster 

Chantal van de Walle

Notendijk 45, 4583 SV Terhole

tel. 0114-720491; gsm 06-51138721

e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Pastoraal werker Ralf Grossert

Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande

tel. 0114-313299; gsm 06-13705137

e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

Pastoraal werkster 

Katrien Van de Wiele

Beneluxstraat 16, 

4551 TM Sas van Gent

tel. 0115-454088; gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg 
stichting Curamus:

Truffi noweg 2

4561 NT Hulst

tel.: 0114-381317

Pastoraal werkster Henny de Koning

e-mail: hlmdekoning@curamus.nl

hlmdekoning@outlook.com

Diaken Kees van Geloof

Leeuwerikstraat 14

4561 KM Hulst

tel.: 0114-313604

e-mail: kvgeloof@curamus.nl

www.rk-kerk-ozvl.nl

volg ons op Facebook
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