
 

 

 bezoek aan de San Clemente, de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 10-11 juni 

 

Hulst   
 zo 11 juni 11.00 uur  eucharistie 
 wo 14 juni 19.00 uur  eucharistie 
 vr 16 juni 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 11 juni 9.30 uur  eucharistie 

 

Sint Jansteen De Warande 
 do 8 juni 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 13 juni 19.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 za 10 juni 19.00 uur  w&c viering 
 zo 11 juni 11.00 uur peuter-en kleuterkerk 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 13 juni 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 15 juni 10.00 uur  w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 9 juni 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 10 juni 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 12 juni 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 11 juni 9.30 uur  w&c viering 

 

Terhole pastorie 
 ma 12 juni 10.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 8 juni 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 11 juni 10.30 uur  eucharistie 
 wo 14 juni 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 13 juni 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 Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

.nl 

 
 

 

80e jaargang nr. 31 
 

zondag 11 juni 2017 

TINTINNABULUM 

Inmiddels wordt het een gewoonte dat 
de Staakmaria’s uit Hulst en Clinge in 
juni gaan logeren in Bergen op Zoom. 
Zij staan tentoongesteld in de St. 
Gertrudiskerk vanaf 5 juni, de officiële 
opening, tot 25 juni. 
 

 

Het is de moeite om Maria ook een keer 
in Bergen op Zoom te bezoeken. Er is 
een tentoonstelling omheen 
opgebouwd. 
Traditiegetrouw trekt de Maria 
Ommegang op de laatste zondag van 
juni door Bergen op Zoom. Ruim 900 
deelnemers vertellen samen het verhaal 
van Maria. De Maria Ommegang is een 
dankstoet ter ere van Maria en wordt 
jaarlijks uitgevoerd omdat Bergen op 
Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog 
groot oorlogsleed bespaard is gebleven. 
Het thema van de Maria Ommegang is: 
“Met Maria danken voor de vrijheid”. Dit 
jaar is het de 73ste keer, dat de Maria 
Ommegang wordt gehouden. 
Hulst is nog op zoek naar 2 dragers, 
liefst vanaf 1,75 m lang 

Dit jaar kwamen we op zondag 21 mei 
om 14.00 uur met ongeveer 24 mensen 
samen aan de kerk van Boschkapelle 
om in die buurt voor de 10de keer al 
fietsend (of met de auto voor wie fietsen 
iets moeilijker gaat), pratend, biddend 
en zingend stil te staan bij de betekenis 
van Maria in ons leven. 
Bij 6 Mariakapelletjes ging pater Reurs 
voor in een korte viering: er werd iets 
over haar leven verteld, er werd een 
tientje van de rozenkrans gebeden en er 
werd afgesloten met een strofe van het 
lied ‘Wij groeten u, o Koningin’. 
Na 2 uren te hebben gefietst onder een 
verkwikkend zonnetje en met niet al 
teveel wind, werden we vriendelijk 
onthaald in de kerk van Hengstdijk. Na 
deze prachtige Mariaroute op een 
passende wijze afgesloten te hebben 
met enkele liederen en het bidden van 
de litanie van Maria, werden we door de 
familie de Cock, namens de 
parochiekerncommissie van Hengstdijk, 
getrakteerd op een kopje koffie of thee 
met overheerlijke appeltaart, zelf 
gebakken door Corry. En dat het 
smaakte na zo’n 20 km te hebben 
 

 

 
 

gefietst, hoef ik waarschijnlijk niet te 
vertellen. Na een ‘dankjewel en tot 
volgend jaar’ keerde iedereen rond de 
klok van 17.00 uur tevreden huiswaarts.  
 

Annemie de Loos-Brijs  

 

 

 

 
 

Onze Staakmaria uit Hulst  

weer op reis naar Bergen op Zoom 

Exodus 34, 4b-6.8-9 
2 Korintiërs 13, 11 – 13 

Johannes 3, 16-18 
 
 

THEMA: GROOT IN 
LIEFDE EN TROUW 

LEZINGEN 11 JUNI 

Feest van de  
H. Drie-eenheid 

JAAR - A 

 

43ste Orgelcyclus Hulst 
van start 

 

Binnenkort gaat de 43ste Orgelcyclus 
Hulst van start. Toporganisten uit 

binnen- en buitenland zullen ook dit 
jaar afwisselende programma's ten 
gehore brengen op het meer dan 400 

jaar oude Isoré-orgel in de basiliek 
van Hulst. De firma Flentrop uit 
Zaandam draagt wederom de zorg 

voor het onderhoud van het orgel. 
 

Op http://www.orgelconcertenhulst.nl/ 
index.php/nieuws treft u alle 
informatie aan over onze 
concertreeks. Op de volgende pagina 
vindt u informatie over het eerste 
concert op 9 juni a.s. 
 

Wij verheugen ons op een nieuw 
seizoen orgelconcerten. Hopelijk tot 

binnenkort op een vrijdagavond in de 
basiliek van Hulst! 
 

Stichting Orgelconcerten Hulst 

 

Bisschop Hubertus Ernst 
overleden 

 

. 
  

 

 

 
 
Op 11 juni zal het Dameskoor St. 
Martinus uit het Limburgse Kerkrade 
voor de tweede keer zingen in de 
basiliek. Het koor is afkomstig uit 
Kerkrade, uit de 'thuisparochie' van 
pastoor Wiertz. De eerste keer zong het 
koor in Hulst samen met de koren uit 
Hulst, Terneuzen en Oostburg tijdens 
de eucharistieviering bij gelegenheid 
van het 25 jarig priesterfeest van de 
pastoor. Het dameskoor zingt al sinds 
1966. Het werd opgericht nadat als 
vrucht van het Tweede Vaticaanse 
Concilie overal koren en dameskoren 
werden opgericht om de 
Nederlandstalig verzorgde liturgie met 
zang te verrijken. In het koor zijn nog 
enkele leden actief die tot de oprichters 
behoren. In de loop van de jaren zijn er 
steeds dames bij gekomen, waardoor 
het koor altijd goed 'op sterkte' kon 
blijven. De laatste jaren is de toestroom, 
zoals op meer plekken, minder. Het  
 

 

koor zingt bij 'rouw en trouw', maar 
zoekt ook nog steeds de uitdaging door 
op andere plekken te zingen, zoals in 
Kevelaer en bij bedevaartmomenten in 
andere kerken in de omgeving. Ook 
wordt er steeds nog samen gezongen 
met het herenkoor, waarvoor steeds 
stevig wordt gerepeteerd. Het koor staat 
onder de leiding van Henk Koonen. De 
begeleiding op het orgel wordt verzorgd 
door Stella Bonten. De verzorging van 
de viering in Hulst op 11 juni is meteen 
ook onderdeel van de jaarlijkse uitstap 
van het koor. Na de viering, het 
gezamenlijke koffie drinken en de lunch, 
is er een korte uitleg over de basiliek en 
een tocht met het Zonnetreintje 
voorzien. De dag wordt met een maaltijd 
op de pastorie afgesloten. Hopelijk dat 
vanuit onze parochie velen de moeite 
nemen om naar de basiliek te komen 
om zo mede de viering tot een succes 
te maken. 
 

Dameskoor uit Kerkrade zingt in de basiliek 

Mariaroute op 21 mei 2017 

 

Op 8 april jongstleden werd de 

bisschop honderd jaar, en daarna 
namen zijn krachten snel af. 
In ons bisdom hebben heel velen 
herinneringen aan deze bisschop. 
Tallozen hebben van hem het 
sacrament van het Vormsel ontvangen. 
Heel velen hebben hem in de vele jaren 
van zijn bisschop-van-Breda-zijn tussen 
1967 en 1994 op allerlei momenten en 
plekken mogen ontmoeten. Toen werd 
hij opgevolgd door bisschop Muskens. 
Uit handen van bisschop Ernst mocht ik 
de priesterwijding ontvangen. Dat was 
heel bijzonder. Twee jaar daarvoor 
maakte ik kennis met bisschop Ernst. Ik 
bood me aan om in het bisdom Breda 
te komen werken. Ik vroeg hem of hij 
het met mij kon zien zitten als priester 
binnen zijn bisdom. Het was een open 
en vertrouwensvol gesprek. Aan het 
einde zei de bisschop: “Welkom Wiel in 
ons bisdom”. En de wijding mocht 
volgen. 
Zijn vertrouwen in mensen, zijn 
wijsheid, zijn oprechte geloof, zijn inzet 
voor gerechtigheid en vrede, zijn inzet 
voor de dialoog, zijn grote zorg voor het 
geloof van de mensen, die aan hem als 
bisschop waren toevertrouwd, zullen 
we nooit vergeten. 
Maandag 29 mei werd bisschop Ernst 

 

Hij was honderd 
jaar oud. Hij heeft 
zich wel eens laten 
ontvallen dat hij die 
leeftijd graag wilde 
bereiken. Omdat hij 
toch al zo ver op 
weg was, op een 
gegeven moment.... 
  
 

 

begraven bij de 
bisschoppen van Breda. 
Bisschop, bedankt voor 
alles. Rust in vrede. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

 
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 11 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
Dameskoor St.Martinus uit Kerkrade 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; 
Franciscus Blommaert en echtgenote 
Maria Wittock en overleden ouders; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Elisabeth Smulders-Durinck 
en overleden familie; Madeleine Maria 
Baart 

 
WOENSDAG 14 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen 

 
VRIJDAG 16 JUNI 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

mededelingen: 
Op donderdag 15 juni vieren we 
Sacramentsdag in de basiliek. Van 9.00 
tot 10.00 uur houden we gebed en van 
19.00 tot 20.00 uur is het afsluitend 
gebed. 

 

overleden: 
Cornelia Maria Theresia Kerckhaert-de 
Bont echtgenote van Josephus 
Kerckhaert in de leeftijd van 78 jaar. 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 11 JUNI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

gedoopt: 
Op zondag 21 mei 2017 zijn in onze 
kerk gedoopt: Amanda Voet, dochtertje 
van Rene Voet en Elisangela Liberato – 
Petrus Paulus Rubensstraat 5 te Axel 
Mila Vervaeck, dochtertje van Remco 
Vervaeck en Chantal Moreus – 
Heerstraat 5d te Sint-Jansteen 

 
SINT JANSTEEN 

GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 
 

DONDERDAG 8 JUNI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ed Borm en echtgenote en 
overleden ouders; Alfred Weemaes en 
echtgenote; Silvia Plasschaert; René 
Bauwens en echtgenote; Theo 
Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; Stif Inghels en echtgenoot 
Cyrillus Vael; overleden familie 
IJsebaert 

 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 13 JUNI 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 

COLLECTE 11-12 JUNI 
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 basiliek. In Nieuw-Namen is er 
een extra caritascollecte.  

 

CLINGE 

H. HENRICUS 

 
ZATERDAG 10 JUNI 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het parochiekoor o.l.v. Marlene 

Bauwens 
intenties: jaargetijde Silvia Smet en 

echtgenoot Harie Brabers; Eugene 
Bogaert en echtgenote Maria Bogaert-

Gillis 
 

ZONDAG 11 JUNI 11.00 UUR: 

peuter- en kleuterkerk verzorgd door de 
werkgroep met als thema 'Ik zie, ik 
zie...'. Kom luisteren, knutselen en 

zingen met jullie broertjes en zusjes, 
papa's en mama's en opa's en oma's. 
Er wordt een bijdrage van €1,- per kind 

gevraagd als vergoeding voor de 
gemaakte onkosten. 

 
DINSDAG 13 JUNI 9.30 UUR: 

in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk van bijeenkomst 

gebedsgroep de Bron. Iedereen is van 

harte welkom. 
 

overleden:  

Omèr de Wilde echtgenoot van Lieske 
Broeckaert, overleden in Clinge op 

donderdag 25 mei in de leeftijd van 78 
jaar. De uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op vrijdag 2 juni in de 

kerk van Clinge gevolgd door de 
begrafenis op het kerkhof aldaar. 

 
GRAAUW 

H. MARIA TENHEMELOPNEMING 
 

DONDERDAG 15 JUNI 10.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Johannes Stallaert en 

overleden familie; Trees Buijs, 
echtgenote van Willy Hofman, 
overleden ouders en familie; Maria 
Verbist en overleden ouders; Jozef van 
de Vijvere en echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 9 JUNI 19.00 UUR: 

woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; Joseph van der 
Heijden en echtgenote Henriette 
Maertens 

 
lector: L. van Driessche-Steyaert 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 11 JUNI 9.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; familie 
Reyns-de Kort, zoon Stanny, 
schoondochter Meriam en familie; Theo 
Scheerders en overleden familie 

 
lector: Jojanneke Taelman 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 
TERHOLE 
PASTORIE 

 
MAADAG 12 JUNI 10.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 
ZATERDAG 10 JUNI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
jaargetijde Petrus van der Veeken en 
overleden ouders en familie; jaargetijde 
Gerarda Cappendijk en overleden 
familie; Han Cappendijk; zuster Miriam 
de Rijk; jaargetijde Leon Lambert 

 
HENGSTDIJK 

H. CATHARINA 
 

MAANDAG 12 JUNI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens 
met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Josephus Kerckhaert; 
jaargetijde Prudant Kerckhaert met 
gedachtenis van overleden echtgenote 
Paulina Cornelissens, overleden 
kinderen en kleinkinderen; Alphons de 
Maat met gedachtenis van overleden 
echtgenote Elisabeth van Buijten; 
August de Bakker en echtgenote Dora 
Bogaert met gedachtenis van overleden 
schoonzoon Ferry en schoondochter 
Rita; René Boeijkens met gedachtenis 
van overleden ouders en familie; Ward 
en Wies Collet; Anna de Kerf en 
overleden echtgenoot August Rottier; 
Bert van Leemput en overleden familie 
van Leemput-Naessens 

 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 

 
DONDERDAG 8 JUNI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 

Agnes en overleden familie 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 11 JUNI 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Ward en Paula Blommaert-
Poppe; Marga en Willy Collet-Vonck, 
familie Collet en familie Vonck; Angela 
Maria Hypolitha Borm; pater van Acker 
en familie; 
Theo van Troost echtgenoot van Stella 
Blommaert; jaargetijde Leon Polfliet en 
echtgenote Marie-José Asselman, 
ouders en familie; René Maerman 
echtgenoot van Jenny Bonte en dochter 
Carla Volleman; jaargetijde Jo de Witte 
echtgenoot van Lea de Clerck; ouders 
en schoonouders van Os-Baks en Lorjé-
Laurier 

 
WOENSDAG 14 JUNI 11.00 UUR: 
weekviering 

 
overleden:  

mw. Bets De Kesel-Sponselee 90 jaar 
mw. Helena Riemens-Elias 101 jaar 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 13 JUNI 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
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 
Rapenburg 34, 4581 AD Vogelwaarde 
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 

Marcel van Westen opent 
43ste Orgelcyclus Hulst 

 

Organist Marcel van Westen opent op 
vrijdag 9 juni de 43ste reeks 
Zomerorgelconcerten in de basiliek van 
Hulst. Ook dit jaar staan er weer vier 
orgelconcerten door gerenommeerde 
organisten uit binnen- en buitenland op 
het programma. Zij spelen allen op het 
beroemde Loys Isoré-orgel, ruim 400 
jaar oud, dat afgelopen jaren in 
optimale staat is gebracht door de firma 
Flentrop uit Zaandam. 
 

Marcel van Westen, geboren en 
getogen in Zeeland, is woonachtig en 
werkzaam in Aken als organist-dirigent. 
In Zeeuws-Vlaanderen is hij vooral 
bekend als dirigent van het Zeeuws-
Vlaams Kamerkoor. In Hulst speelt hij 
een bijzonder origineel en gewaagd 
programma, met muziek die nooit 
eerder in Hulst heeft geklonken. Naast 
barokmuziek van o.a. Titelouze en 
Bach durft de organist het namelijk aan 
om ook werken van Charles Tournemire 
en Sigfrid Karg-Elert te spelen. Dat is 
laatromantische muziek uit Frankrijk en 
Duitsland, normaal gespeeld op grote 
romantisch-symfonische orgels met 
zwelpedalen, strijkers etc. Daarnaast 
zal Marcel van Westen ook zijn vocale 
talenten laten horen, in een alternatim-
werk uit de Franse barokperiode. 
Daarin wordt orgelspel afgewisseld met 
zang. 
 

Het concert begint om 20.00 uur. 
Bezoekers ontvangen een 
programmaboekje met toelichtingen. De 
toegangsprijs bedraagt € 10,00. Vanaf 
19.30 uur is de kerk open. Meer 
informatie vindt u op de website 
www.orgelconcertenhulst.nl 
 

 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 
INFORMATIE EN INTENTIES 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

