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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 
vieringen rond het weekend  

van 15-16 april 

 
Hulst 

 za 15 april 21.00 uur  paaswake 
 zo 16 april 11.00 uur  eucharistie 
 ma 17 april 11.00 uur  eucharistie 
 wo 19 april 19.00 uur eucharistie 
 vr 21 april 19.00 uur  stilteviering 

 
Koewacht 
 zo 16 april 9.30 uur  w&c viering 

 
Heikant 
 do 27 april 10.30 uur w&c viering 
 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 

 do 20 april 14.00 uur rozenkransgebed 
 

Clinge 
 za 14 april 15.00 uur  kruisweg 
 zo 16 april 9.30 uur w&c viering 

 
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 18 april 9.30 uur  gebedsgroep 

 
Graauw gemeenschapshuis 
 do 20 april 10.00 uur  w&c viering 

 
Nieuw-Namen 
 vr 14 april 19.00 uur  geen viering. 
 ma 17 april 10.30 uur w&c viering 

 
Boschkapelle 
 vr 14 april 15.00 uur  kruisweg 
 zo 16 april 11.00 uur w&c viering 

 
Kloosterzande 
 vr.14 april 15.00 uur kruisweg 
 zo 16 april 9.30 uur  eucharistie 

 
wzc Antonius 
 do 13 april 10.30 uur  eucharistie 
 vr 14 april 14.30 uur kruisweg 

 
De Blaauwe Hoeve 
 zo 16 april 10.30 uur  eucharistie 
 wo 19 april 11.00 uur  weekviering 

 
wzc De Lange Akkers 
 di 18 april 10.30 uur  eucharistie 
 

 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen 

Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, 
Lamswaarde, Nieuw-Namen , Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties  

Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 

 

80e jaargang nr. 23 

 

zondag 16 april 2017 

TINTINNABULUM 

Op Palmzondag begint de Goede 
Week, ook wel de Stille Week of H. 
Week genoemd. De laatste dagen van 
deze bijzondere week zijn de 
belangrijkste dagen van voorbereiding 
op het paasfeest. Vanaf Witte 
Donderdag vieren we dan het lijden en 
sterven van Jezus Christus. Zijn laatste 
uren tot aan de kruisdood, de stille uren 
van de graflegging. Totdat het moment 
aanbreekt waarop...... Jezus de dood 
overwint om te leven in eeuwigheid. 
De benaming 'goede' week verwijst naar 
het heil dat alle mensen in de dood en 
de verrijzenis van Jezus wordt 
aangezegd. Lange tijd mochten tijdens 
de Goede Week, en datzelfde gold ook 
voor de week na Pasen, geen zware 
lichamelijke werkzaamheden worden 
verricht, er vonden geen rechtszittingen 
plaats en ook mochten er in die periode 
geen schulden worden opgevraagd. 
Gevangenen werden vrijgelaten of 
bestraften kregen genade. 
 

De week begint met Palmzondag. Op 
die dag combineren we twee 
herinneringen. Enerzijds de gedachte 
aan de intocht van Jezus in Jeruzalem 
en die van zijn lijden en sterven. 
Vreugde en droefheid liggen vlak bij 
elkaar. 
 

 
 

Aan het begin van de plechtigheden is 
er de palmwijding ter herinnering aan 
het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn 
intocht in Jeruzalem ontving. Deze 
takjes worden uitgedeeld om mee naar 
huis te nemen 
In het tweede deel van de viering lezen 
we het lijdensverhaal. We volgen Jezus 
op de laatste tocht van zijn leven, de 
weg naar het kruis 
 

Op de woensdag in de Goede Week 
komen de gelovigen vanuit alle kanten 
van het bisdom samen, met en rond de 
bisschop in de Chrismamis. Hier worden 
het Chrisma gewijd, de catechumenolie 
en de olie die we gebruiken bij de 
ziekenzalving gezegend. Ook vanuit 
Zeeuws Vlaanderen gaan we naar die 
viering toe, die dit jaar plaats vindt in 
Rijsbergen. 
 

Op Witte Donderdag werden de 
mensen die zichtbaar hun zonden 
beleden na hun boetetijd weer in de 
gemeenschap opgenomen. Zo waren zij 
in de gelegenheid om het paasfeest 
mee te vieren. 
Witte Donderdag wordt zo genoemd 
vanwege de liturgische kleur van deze 
dag, het wit, dat we terugzien in de 
liturgische kleding en aankleding van de 
ruimte. 

 
 

De liturgische viering van Witte 
Donderdag vindt in de avond plaats. 
Tijdens de eucharistie wordt gelezen 
over het Laatste Avondmaal. Ook 
worden de voeten (bij ons de handen) 
van de gelovigen gewassen. We zijn, in 
navolging van Jezus, dienstbaar aan 
elkaar. 
Na het gloria, dat in de viering 
gezongen wordt, zwijgen de klokken tot 
de paasnacht. In plaats van de klokken 
horen we nu ratels of kleppen. 
De eucharistische reserve wordt in 
processie in het rustaltaar geplaatst. 
Daar verblijft het tot de viering van de 
heilige communie op Goede Vrijdag. In 
het rustaltaar wordt de Sacramentele 
Christus door de gelovigen in stille 
aanbidding vereerd. 
 

Goede Vrijdag 
Jezus' sterfdag wordt vanouds herdacht 
niet met een eucharistische viering. Op 
die dag komen de gelovigen om 15.00 
uur samen voor de kruisweg. In de 
avond is er een woorddienst met 
kruisverering en communie. 
 

 
 

Uit de naam van deze dag blijkt ook dat 
er een beginnende vreugde is om wat 
volbracht wordt: Goede Vrijdag. 
 

Paaszaterdag 
De kerk en het altaar blijven leeg. 
Paaszaterdag is de grote rustdag 
tussen dood en opstanding. In de avond 
vieren we waar we naar uitzien: sterker 
dan de dood is het leven. De Heer is 
waarlijk opgestaan. 
 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 
Laten wij juichen 
en ons daarover verheugen. 
 

Op weg naar Pasen 

Handelingen 70, 34a. 37-43 
Kolossenzen 3, 1-4  
Johannes 20, 1-9 

 
 

 THEMA: 
ZIE EN 

GELOOF! 
 
 

LEZINGEN 16 APRIL 

Pasen 

JAAR - A 

 

Barmhartigheidszondag 
23 april 2017,  

15.00 uur, basiliek Hulst 
 
Zoals u allen weet hebben we 
afgelopen jaar veel aandacht besteed 
aan het heilig Jaar van 
Barmhartigheid. De expositie in de 
basiliek, de rondleidingen en de 
lezingen zorgden voor veel bezoekers.  
Ook dit jaar geven we aandacht aan 
barmhartigheidszondag en we hopen 
weer op uw komst. Op zondag 23 
april, zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid, zal Mgr. dr. J.W.M. 
Liesen om 15.00 uur voorgaan in een 
gebedsviering in de basiliek van de H. 
Willibrordus te Hulst. 
Na de gebedsdienst zal Mgr. Liesen in 
de tuin van de basiliek het kunstwerk 
van het heilig Jaar van Barmhartigheid 
onthullen en inzegenen. Met dit 
kunstwerk wil het bisdom Breda een 
blijvende herinnering bewaren aan dit 
buitengewoon heilig Jaar. Het beeld 
toont ons de Barmhartige Samaritaan 
en is ontworpen en vervaardigd door 
de kunstenaar Jan Tolboom uit 
Leusden. 
 

 

 

Na deze inzegening kunt u onder het 
genot van een kopje koffie met 
barmhartigheidskoek nog gezellig 
napraten in de basiliek. 
Als u geïnteresseerd bent kunt een 
replica bestellen voor de prijs van  
€ 60,00 (voorzien van een certificaat 
van echtheid). 
 

 
 

 

Pasen, 

Feestvreugde. 
Vreugde om het leven. 
De Heer is opgestaan. 
Hij leeft en 
neemt ons bij de hand. 
Hij gaat ons voor 
en voert ons   

 

 

 

door de dood heen naar het leven. 
Het leven in en met en door Hem. 
 

Zalig paasfeest! 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZATERDAG 15 APRIL 21.00 UUR: 

paaswake, voorganger pastoraal team 
m.m.v. de Cantorij der Basiliek 
intenties: voor August de Kort, Anna 
Polspoel en dochter Imke; Louis 
Lockefeer; Stan Bogers; Bernard van 
Laare en echtgenote Rooske 
Blommaert; voor Bart, Ellen en Marijke 
Janssen; Denise van de Voorde – Neve 
echtgenote van Gerard van de Voorde 
 
ZONDAG 16 APRIL 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het Dameskoor 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Michael Vonck, Rosalia 
Vonck-van Huffel en Magdalena en 
Juliette Vonck; Pator Jo van der 
Heyden; voor Joannes van Kalmthout 
en Elisabeth van Kalmthout-Bajetto; 
overleden ouders Theo Hiel en Lies 
Kerckhaert en overleden familie; Leonid 
Gromyko en Ljoebov Pillinoga, Willy van 
Mol en jaargetijde Maria Roels; René 
d’Hooghe echtgenoot van Agnes 
Bearain, overleden ouders en familie; 
Eddy Vermandel en Marie-Louise 
Vermandel-Malcontent; Joseph van 
Gimst, Albert Boogaert en echtgenote 
Elza de Koning; Jan Weemaes 
echtgenoot van mevrouw Weemaes-
Mortier en overleden familie; René 
Verschuren en echtgenote Cornelia de 
Smit en overleden familie; Adrie van 
Dorsselaer en overleden vader; voor 
Frans de Waal echtgenoot van Cécile 
Temmerman en overleden ouders en 
familie; Frans van Damme en 
echtgenote Marie van Damme-van 
Waterschoot, dochter Ineke en haar 
echtgenoot Johan Suy; voor Ireen de 
Witte echtgenote van Theo Dobbelaer 
en overleden familie; jaargetijde voor 
Cyrilles Roelands; Liza Mangnus, robert 
van der Wielen en familie 
 

MAANDAG 17 APRIL 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het Basiliekkoor 
 

WOENSDAG 19 APRIL 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
voor Jan Piket en overleden vader; 
jaargetijde voor Joos van Waterschoot 
en Mar van Denderen 
 

VRIJDAG 21 APRIL 19.00 UUR: 
stilteviering 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 16 APRIL 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Paul Baert echtgenoot van 
Gerda Weemaes en overleden familie; 
Joseph Martens en Maria Heijkans 

COLLECTE 15-16 APRIL 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap.In Boschkapelle 
en Nieuw-Namen is er een extra 
collecte voor de verwarming . In 
Clinge, Hulst en Kloosterzande is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
de kerk. 

 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 27 APRIL 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
intenties: Martha van Houte en familie; 
Mathilde Pieters; Leon van Waes e.e. 
Leontine van Overloop 

 

mededeling: 
Donderdag 25 mei is er bij ons geen 
viering i.v.m. Hemelvaartsdag. 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 20 APRIL 14.00 UUR: 
 

uur van gebed 
We willen daar tot Maria bidden 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 uitgenodigd. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 14 APRIL 15.00 UUR: 
kruisweg verzorgd door de werkgroep 
m.m.v. het parochieel gemengd koor 

 

ZONDAG 16 APRIL 9.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
m.m.v. het parochieel gemengd koor 
o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: jaargetijde Luciënne Smet en 
echtgenoot Richard de Loos; Cyriel 
Casteels en echtgenote Anna Martens 
en overleden familie; Gilbert Hoefnagels 
echtgenoot van Agnes Casteels en 
zonen Luc en Peter Hoefnagels; Aloys 
Maenhout en echtgenote Valentina 
Buysrogge en overleden familie; jaar-
getijde Maria Weemaes-D’haen en 
echtgenoot Joseph Weemaes; Marie 
Verstraeten en echtgenoot Adolf Claus 
en zuster Irma; ook voor Anita Claus. 

 

DINSDAG 18 APRIL 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron 
Iedereen is van harte welkom. 

 

overleden: 
Theo van Troost echtgenoot van Stella 
Blommaert, overleden in Clinge op 
dinsdag 28 maart in de leeftijd van 75 
jaar. De uitvaartdienst heeft plaats-
gevonden op maandag 3 april in de 
kapel van de Blaauwe Hoeve te Hulst 
gevolgd door de crematie. 

 

agenda: 
Vrijdag 14 april wordt de H. communie 
voor Pasen aan huis gebracht bij 
zieken, ouderen en gehandicapten die 
hiervoor zijn aangemeld. 

 

mededeling: 
Na de viering op Pasen en de viering op 
zaterdag 22 april is het mogelijk om 
achter in de kerk gewijd water af te 
halen. 

 

GRAAUW 
H. MARIA TENHEMELOPNEMING 

 

DONDERDAG 20 APRIL 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: jaargetijde Trees Buys, 
echtgenote van Willy Hofman en 
overleden ouders en familie ; Elisabeth 
Smulders - Durinck en overleden 
familie; jaargetijde Maria Verbist; Marie 
Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en 
wederzijdse ouders; Jozef van de 
Vijvere en echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders; Frans, Hypoliet en 
Maria Buys; Albert Gordijn, overleden 
ouders en familie; Jules van den 
Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; René Kips en echtgenote 
Marie Ferket overleden kinderen en 
kleinkind; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes 

 

lector: J. de Baar 
 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 14 APRIL 19.00 UUR: 
Goede Vrijdag, geen viering in onze 
kerk 

 

MAANDAG 17 APRIL 10.30 UUR: 
2de paasdag. woord- en communie-
viering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Jozef Burm en echtgenote 
Klazina Vermue en overleden familie; 
Louis Pauwels en echtgenote Irma 
Goossens; gezusters Coenen overleden 
ouders en familie 

 

lector: G. Leenknecht v. Dorsselaer  
 

mededeling:  
Op Paaszondag concert door de fanfare 
“DE SCHELDEZONEN”  
ER ZIT MUZIEK IN DE VREDE! 
om 14.30 uur in de H. Josephkerk 
Nieuw-Namen ten bate van pater Cyriel 
Swinne Vastenaktie 2017 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

VRIJDAG 14 APRIL 15.00 UUR: 
Goede Vrijdag. kruisweg 

 

ZONDAG 16 APRIL 11.00 UUR: 
Hoogfeest van Pasen 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; overleden 
familie Johannes Truijman-Vonk en 
kinderen; Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; jaargetijde Patrick Marin; 
overleden ouders Piet en Louise de 
Rooij-de Schepper; Joos en Marleen 
van de Vijver en overleden ouders van 
de Vijver-de Poorter en familie; 
jaargetijde  Petrus Schuren en Gusta 
Schuren-Thuij en familie; Joseph 
Hamelink, echtgenote, dochter Annie en 
zoon Leo; jaargetijde Agnes Crombeen-
Rottier, overleden echtgenoot 
Leonardus Crombeen en zoon Piet.; 
voor de overleden leden van de 
Katholieke Bond van Ouderen afdeling 
Boschkapelle  

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
  

VRIJDAG 14 APRIL 15.00 UUR: 
viering Goede Vrijdag 

 

ZONDAG 16 APRIL 9.30 UUR: 
Pasen, eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; jaargetijde Johannes 
Verdurmen; overleden ouders Piet en 
Anna Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie 
en Roos Maas; familie van Sikkelerus-
Daalman, familie Kindt-Jacobs en 
jaargetijde Ria van Dorsselaer; Jo Rijk 
en overleden familie; overleden 
echtpaar Aalbrecht en Jobina Rijk-de 
Winter en overleden familie; Piet van 
Damme; jaargetijde Bertha Bun-Bogaert, 
overleden echtgenoot, kinderen en 
kleinkinderen; Cyril Cornelissens en 
overleden familie; uit dankbaarheid; 
overleden ouders A. de Roos-Rompa; 
Francois en Patrick Schijvenaars en 
overleden familie Schijvenaars-Wentzler; 
Mon Mast, overleden familie Mast en 
familie van Kruyssen 

 

lector: Yvonne Martinu 

com. assistent: Lidwien Jansen 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl 

 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 

 

Pastoraal werkster 
Chantal van de Walle 
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721 
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl 

 

Pastoraal werker Ralf Grossert 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 

 

Pastoraal werkster 
Katrien Van de Wiele 
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 

 

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
tel.: 0114-381317 

 

Pastoraal werkster Henny de 
Koning 
e-mail: h.dekoning@zzv.nl 
hlmdekoning@outlook.com 

 

Diaken Kees van Geloof 
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 13 APRIL 10.30 UUR:  
Witte Donderdag viering 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs en H. de Koning 
intenties: Aimé de Jaeger en klein-
dochter Annet 

 

VRIJDAG 14 APRIL 14.30 UUR:  
Goede Vrijdag. kruisweg in het restaurant 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  
HULST 

 

ZONDAG 16 APRIL 10.30 UUR:  
Pasen, eucharistieviering met als 
voorgangers pater J. Reurs en pastor 
K. van Geloof 
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot 
van Margriet Bryssinck; Angela Maria 
Hypolitha Borm; Ward en Paula 
Blommaert-Poppe; Jo Allefs en familie; 
pater van Acker en familie; jaargetijde 
Arthur de Kever en echtgenote Mathilde 
de Bruyn; Irene en Achiel de Clerck-
Cerpentier; Bart, Ellen en Marijke 
Jansen; ouders Rosa en Piet Weemaes-
Maenhout, zoon Jo, schoonzoon Johan 
en familie; Omèr en Maria Beeckman-
Sturm en schoondochter Marie-Christien; 
Andrea Vonck, weduwe van Jo Gijsel en 
zoon Eddy; ouders van Geloof-Sandig; 
Jo Boogaert, ouders Boogaert-Kegels en 
ouders Burm-Seij; Fons de Wilde, 
echtgenoot van Suzanne Boogaert  

 

mededeling:  
Deze paasviering is bedoeld voor onze 
bewoners en de regelmatige bezoekers 
van onze kapel! Op 2de paasdag is er 
geen viering in de kapel 

 

WOENSDAG 19 APRIL 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden:  
mw. Angela Verstraaten-Borm 97 j. 
de heer Jo de Schepper 84 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 18 APRIL 10.30 UUR:  

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Aimé de Jaeger en 
kleindochter Annet 
 
 

 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

INFORMATIE EN INTENTIES 
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