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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 29-30 april 

 

Hulst 
 vr 28 april 15.00 uur  gebedsviering 
 zo 30 april 11.00 uur  eucharistie 
 wo 3 mei 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 30 april 9.30 uur  w&c viering 

 

Heikant 
 do 27 april 10.30 uur w&c viering 
  

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 2 mei 19.00 uur  Mariaviering 
 za 6 mei 14.30 uur rozenkransgebed 

 

Clinge 
 za 29 april 19.00 uur  eucharistie 
 
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 2 mei 9.30 uur  w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

 

Nieuw-Namen 
 vr 28 april 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 29 april 19.00 uur  w&c viering 
  

 

Kloosterzande 
 zo 30 april 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 27 april 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 30 april 10.30 uur  w&c viering 
 wo 3 mei 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 2 mei 10.30 uur weekviering 
 

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 
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zondag 30 april 2017 

TINTINNABULUM 

In de afgelopen tijd zijn er op 
verschillende plekken bijzondere 
momenten van vieren geweest. 
Ongetwijfeld hebben deze velen goed 
gedaan. Zo was ikzelf op de woensdag 
voor Pasen in Nieuw Namen waar de 
kinderen van de Jozefschool onder 
leiding van hun leerkrachten samen 
waren voor een moment van vieren. 
Samen zongen ze liedjes. Ze luisterden 
en vertelden. Ze brachten iets mee 
waaruit de lente sprak. Iedereen legde 
iets neer op een tafel waarop ook een 
kruis stond. Rode draad was de rups die 
niet verdween maar veranderde in een 
prachtige vlinder. De kracht van de zich 
steeds vernieuwende natuur. Ook werd 
het laatste stukje van het levensverhaal 
van Jezus gelezen. De kruisweg. De 
graflegging. Het lege graf. Jezus is niet 
hier. Hij heeft zelf toch gezegd waar je 
Hem kunt vinden. Ga naar Jeruzalem.  
Daar zul je Hem zien. Niet hier in het 

graf. Na een laatste lied mochten de 
kinderen de eerste paaseieren zoeken 

in de tuin. Het was even een mooi 
moment in de kerk, met veel zorg 

voorbereid door de leerkrachten en 

 

vooral door meester Sander. Er waren 
ouders, opa's en oma's en anderen in 
de kerk. En vanuit de parochie werd 
geholpen om het allemaal mogelijk te 
maken. Zo brengt ook in onze tijd Jezus 
ons op allerlei momenten en in allerlei 
vormen samen. Ik sluit af met een van 
de liederen. 
 

Er is een kracht, een kracht in jou, 
een kracht in iedereen. 

Een diep geheim, een grote bron, 
zo weergaloos bijzonder: 

een wonder boven wonder. 
 

Een kracht die jou laat leven, 
die altijd moed blijft geven, 

die kracht gaat nooit voorbij. 
Al breekt het af en denk je weer: 

Het wordt nooit goed; dit kan niet meer! 
Toch is er dan die kracht in jou en mij. 

 
Een kracht die jou laat bouwen, 
die hoop geeft en vertrouwen, 
die kracht gaat nooit voorbij. 

Die mensen helpt en op laat staan 
om samen toch op weg te gaan. 

Dat is die sterke kracht in jou en mij. 

Nu het feest van Pasen voorbij is en we 
met elkaar leven in de dagen na Pasen 
(die duren tot het feest van Pinksteren), 
staan de vieringen van de eerste heilige 
communie 'voor de deur'. Het is altijd 
een heel traject van voorbereiding dat 
aan die viering vooraf gaat. Het is ook 
niet niks. Voor het eerst mogen de 
jongens en meisjes 'die de communie 
doen' aan de altaartafel het Heilig Brood 
ontvangen, het Brood waarin wij Jezus 
ontmoeten. Het Brood dat ons helpt om 
ons leven te leven naar het voorbeeld 
van Jezus en met Zijn hulp. Het is een 
groot feest. Voor de kinderen zelf.  
Voor de ouders, de gezinnen, de opa's 
en oma's en alle familie. En het is een 
groot feest voor de parochie. Want de 
parochie heeft altijd weer jonge mensen 
nodig die geloven en laten zien dat zij 
vrienden van Jezus willen zijn. Dat zij 
willen leven naar het voorbeeld van 
Jezus. De parochie heeft altijd weer 
mensen nodig die ook straks 
meehelpen om te bouwen aan parochie 
zijn. Daar komt heel veel bij kijken en 
daarvoor zijn heel veel talenten nodig. 
Parochie ben je met elkaar. Wie je ook 
bent en hoe je ook bent. Jezus heeft 
 

 
 

iedereen nodig die van harte zegt: ik 
ben vriend, vriendin van Jezus.  
Ik hoop dat velen in deze dagen en 
weken bidden voor onze 
communicantjes, overal in alle 
parochiekernen woonachtig, maar voor 
de jongens en de meisjes die over al in 
ons bisdom en in Nederland, ja op de 
hele wereld, in deze weken hun eerste 
H. communie doen. Jongens en 
meisjes, communicantjes, beste ouders, 
beste allemaal: ik wens jullie een heel 
mooie dag toe! Dat jullie gelukkig 
mogen zijn! Dat jullie mogen leven als 
echte vrienden en vriendinnen van 
Jezus. En als pastoor zeg ik van harte: 
tot ziens! 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 

 

Bijzondere vieringen 
 

 

 

Handelingen 2, 14.22-32 
1 Petrus, 1, 17-21 
Lucas 24, 13-35 

 
 

THEMA:  
HEER,  

BLIJF BIJ 
ONS! 
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Zondag 21 mei 2017 
van 14.00 tot 17.00 uur: 

Mariaroute 
 

Op de fiets langs de Mariakapellen in 
Boschkapelle, Vogelwaarde, 
Kloosterzande, Ossenisse en 
Hengstdijk. Deze middag zullen we al 
fietsend, pratend, biddend en zingend 
ons verdiepen in de betekenis van 

Maria in ons leven. De start is vanaf 
de kerk te Boschkapelle en ons 
eindpunt de Mariakapel in Hengstdijk. 
 

Inschrijven (zie website) voor 12 mei bij: 

 Cecile van Tiggelen, 
Zoutziedersstraat 4, Hulst 
cvtiggelen@zeelandnet.nl en/of bij 

 pater Joop Reurs 
Zandstraat 10 – 4 
joop.reurs@zeelandnet.nl 

Onderscheiding  
Bene Merenti voor de 

heer Bosman 
 

Zaterdag 15 april werd in de basiliek van 
Hulst aan Stan Bosman een 
onderscheiding uitgereikt. Na de 
uitreiking van de communie, maar 
voordat de paaskaarsen symbolisch 
werden gegeven aan de 
vertegenwoordigers van alle kernen van 
de parochie, hield pastoor Wiertz een 
inleiding op het uitreiken van de 
onderscheiding. Cecile van Tiggelen, 
vice-voorzitter van de parochie HMSdZ, 
gaf weer welke onderwerpen in deze 
periode de revue zijn gepasseerd. 
Tenslotte kreeg Stan in een 
drukbezochte paaswake de 
onderscheiding Bene Merenti opgespeld 
door zijn echtgenote, Rita. 

 
 

In oktober 2007 werd Stan vice-voorzitter 
van het toenmalige IPV-bestuur. Het was 
niet de meest gemakkelijke periode want 
toen al werd gesproken over het 
samengaan van de 13 parochies. In 2012 
kwam er één parochie, de parochie H. 
Maria Sterre der Zee. Dit betekende dat er 
een parochieplan gemaakt moest worden 
voor de hele parochie. Later in 2016 kwam 
hier ook nog de sluiting van vier kerken bij. 
Stan wist in deze periode als vice-
voorzitter van HMSdZ in wederkerigheid 
en verbondenheid met bestuursleden en 
in het luisteren naar mede-parochianen 
hier richting aan te geven. Hij luisterde, hij 
woog de opmerkingen en gaf aan wat 
goed zou zijn voor onze parochie. In deze 
periode heeft Stan met toewijding en 
wijsheid deze besluiten voorbereid en 
begeleid. Hiervoor kunnen we alleen maar 
respect hebben en onze dank uitspreken. 
Ook werd zijn echtgenote Rita in het 
zonnetje gezet met een bos bloemen. Zij 
stond Stan steeds terzijde en heeft het 
Stan mogelijk gemaakt de taak als vice-
voorzitter ten volle uit te voeren.  
 

 

Eerste heilige communie 

 

 

 

 

 

Sinds 1 januari is het achterste gedeelte 
van de kerk in Clinge elke dag geopend 
tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Zo kan 
iedereen op elke dag zomaar even 
binnengaan voor een kort gebed of het 
aansteken van een kaarsje. Door het 
plaatsen van een hekwerk is de rest van 
de kerk beveiligd, maar blijft het gehele 
overzicht toch behouden.  

Aan het begin van de viering op paas-
morgen werd deze ruimte officieel 
ingewijd. Pastor Chantal van de Walle 
zegende hiervoor symbolisch het 
hekwerk met het nieuwe water 
meegebracht uit de paaswake. 
We hopen dat vele mensen even de tijd 
zullen nemen voor een kort bezoek aan 
onze kerk. 

Openstelling kerk van Clinge 
 

mailto:cvtiggelen@zeelandnet.nl
mailto:joop.reurs@zeelandnet.nl


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 28 APRIL 15.00 UUR: 
gebedsviering 
 
ZONDAG 30 APRIL 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; Gerda 
van Geertruij-Pieters; jaargetijde Aloys 
Buysrogge en echtgenote Luciënne 
Maenhout; voor Prosper van Walle en 
echtgenote Anna Verplancke en 
schoonzoon Albert; Piet d’Haens en 
echtgenote Marie Cornelissens, 
overleden zoon, schoonzoons en 
kleindochter; Eddy Vermandel en Marie-
Louise Vermandel-Malcontent; 
Augustinus Josephus van Damme; 
Julien Baart en Johanna Fassaert en 
overledenen van familie Baart en familie 
Fassaert 

 
WOENSDAG 3 MEI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen 

 
overleden: 
Ingrid Andrea Cerilles Adam, 61 jaar, 
echtgenote van Marinus Fierloos 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 30 APRIL 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en overleden familie; Willy de 
Maaijer, echtgenoot van Elvira van den 
Berghe, ouders, schoonouders, broer 
en zus 
 
lector: Els de Caluwé-de Schepper 

 
HEIKANT 

H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
 

DONDERDAG 27 APRIL 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

DINSDAG 2 MEI 19.00 UUR: 
Mariaviering, eucharistieviering met als 
voorganger pater J. Reurs 
intenties: Pastor Claessens; Patrick 
Sturm; Seraphine Pieters en echtgenote 
Angela Verbist; Maria de rechter en 
echtgenoot Martien Vermue; Maria en 
Agnes Bauwens overleden ouders en 
Nelly Bauwens; René Bauwens en 
echtgenote; 
Theo Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer 
 
ZATERDAG 6 MEI 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede!  
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de vrede 
te komen versterken. 

 

COLLECTE 29-30 APRIL 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor het onderhoud 
van de verwarming. 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 29 APRIL 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het parochieel 
gemengd koor o.l.v. Marlene Bauwens 
intentie: jaargetijde Maria Martens en 
echtgenoot Henricus van Boven en 
overleden familie 

 

DINSDAG 2 MEI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk woord- en 
communieviering met aansluitend 
aanbidding van het Allerheiligste tijdens 
de bijeenkomst van gebedsgroep De 
Bron. Pastor Ralf Grossert zal hierin 
voorgaan. Iedereen is van harte 
welkom. 

 

opbrengst collecte: 
De extra collecte tijdens de viering op 
eerste paasdag heeft € 97,00 
opgebracht. Met dank namens de 
parochiekerncommissie. 

 

opbrengst vastenactie: 
Op dinsdag 11 april hebben de kinderen 
van onze basisschool gewandeld voor 
het project van pater Swinne: ‘Er zit 
muziek in de vrede’. Het opgehaalde 
bedrag van sponsors, door hen zelf 
gezocht, bedraagt maar liefst € 931,53. 
Als we dit optellen met het bedrag van 
de extra collecte in onze kerk (€ 280) 
komen we tot het mooie bedrag van  
€ 1211,53. Aan iedereen die hieraan 
heeft meegewerkt, in het bijzonder de 
kinderen; heel hartelijk dank. 

 

uitnodiging: 
Op dinsdag 2 mei om 19.00 uur wordt 
het Mariagrotje, aan de ingang van ons 
kerkhof, ingezegend. Dit zal gebeuren 
met een korte Mariaviering voorgegaan 
door pastor Chantal van de Walle 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’. 
Iedereen is van harte welkom. 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 28 APRIL 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 29 APRIL 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Anna 
Maria Lemsen; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; 
Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Hugo 
Claeijs en Euphrasia van den Eekhout 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 30 APRIL 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor  
intenties: jaargetijde Rector Hermans; 
jaargetijde Apolonia Verdurmen; Miet 
Menu-Kerckhaert echtgenote van Willy 
Menu en overleden familie; familie 
Reyns-de Kort, zoon Stanny, 
schoondochter Meriam en familie; 
jaargetijde Karel de Waal; Lisa de Waal, 
broer, zus en ouders; overleden ouders 
Hiel-Truyman; overleden ouders Jo 
Duerincks en Irma de Meester 

 

lector: Roos Hiel 
com. assistent: Gino Sloot 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 27 APRIL 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 
ZONDAG 30 APRIL 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Elza Rottier, echtgenote van 
Frans van Daele en families; Augustinus 
en Petronella Ferket- Poulussen en 
kleinzoon Auk de Maat; Angela Maria 
Hypolitha Borm; Willy Vermeulen, 
echtgenoot van Paula Vermeulen-de 
Keijzer; Emelda de Theije en familie 

 
WOENSDAG 3 MEI 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. Blaauwe Hoeve 
koor 

 
WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 
DINSDAG 2 MEI 10.30 UUR: 
weekviering 
intenties: Aimé de Jaeger en 
kleindochter Annet 

 

 

 
 

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 Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
Truffinoweg 2 
4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 

Pastoraal werkster Henny de 
Koning 

e-mail: h.dekoning@zzv.nl 
hlmdekoning@outlook.com 
 

Diaken Kees van Geloof 
Leeuwerikstraat 14 
4561 KM Hulst 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 

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: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail:       pastoriehulst@zeelandnet.nl 
 

SINT 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 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 

 

LINGE 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  

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 Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
postadres Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 

 tel. 0114-381317 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

mailto:pastoraalteam@zeelandnet.nl
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:h.dekoning@zzv.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

