
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 1-2 juli 

 

 

 

Hulst 
 zo 2 juli 11.00 uur eucharistie 
 wo 5 juli 19.00 uur eucharistie 
 vr 7 juli 19.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 za 1 juli 19.00 uur Poolse viering 
 zo 2 juli 9.30 uur eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 1 juli 14.30 uur rozenkransgebed 
 di 4 juli 19.00 uur w&c viering 

 

Clinge 
 za 1 juli 19.00 uur w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 4 juli 9.30 uur w&c viering 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 1 juli 19.00 uur eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 2 juli 9.30 uur  w&c viering 

 

Lamswaarde 
 zo 2 juli 11.00 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 29 juni 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 2 juli 10.30 uur w&c viering 
 wo 5 juli 11.00 uur weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 6 juli 14.00 uur  maandviering 

 

wzc De Lange Akkers 

 di 4 juli 10.30 uur w&c viering 

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 Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
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zondag 2 juli 2017 

TINTINNABULUM 

Ik besef heel goed dat iedereen een 
stukje zou kunnen schrijven met een 
overeenkomende inhoud. Misschien 
schrijf ik het daarom wel. Afgelopen 
13 juni was het voor ons een 
bijzondere dag. Op die dag was het 
25 jaar geleden dat mijn vader Klaus 
Wiertz overleed. Hij was toen 63 jaar 
oud. Zijn sterven kwam niet 
onverwacht. Hij had te horen 
gekregen dat de artsen niets meer 
voor hem konden doen. Mijn vader 
was ziek sinds zijn 49ste levensjaar. 
Vanaf dat moment stond zijn leven en 
in mindere mate maar zeker toch ook 
het leven van ons, zijn echtgenote en 
zijn vier kinderen, in het teken van 
zijn ziekte. Mijn vader zou moeten 
gaan dialyseren. En dat gebeurde. Hij 
werd getransplanteerd. Met een serie 
aan complicaties. Na drie à vier jaar 
moest de nier er weer uit. Uiteindelijk 
ging hij thuis buikspoeling toepassen. 
En dat deed hij zo lang totdat 
duidelijk was: het gaat echt niet meer. 
Vijfentwintig  jaar is een lange tijd. 
Soms is het niet te begrijpen. Zo vele 
jaren was hij deel van mijn leven. 
Heel belangrijk.  

 

 

 

 

Beste mensen 

2 Koningen 4, 8-11.14-16a 
Romeinen 6, 3-4.8-11 

Matteüs 10, 37-42 
 

 
 

 
 

THEMA: INVESTEER IN  
GOEDHEID 

LEZINGEN 2 JULI 

13de zondag door het jaar 

JAAR - A 

 

Orgelconcerten Hulst 
 

Aanstaande vrijdag 23 juni 2017 
treedt de gerenommeerde organist 
Leo van Doeselaar op in de basiliek 
van Hulst. Hij is onder meer 
professor aan de Universiteit der 
Kunsten in Berlijn, organist van de 
Martinikerk in Groningen en 
organist van het Concertgebouw in 
Amsterdam. Met een op maat 
gemaakt programma van Franse 
barokmuziek, waaronder bewer-
kingen van orkest- en klavecimbel-
muziek, zal hij op het Isoré-orgel in 
Hulst een bijzonder recital 
verzorgen. Als stichting zijn wij zeer 
verheugd met zijn komst en hopen 
dan ook op een goedgevulde 
basiliek. 
 

Alle info over dit concert treft u op 
onderstaande pagina: 
www.orgelconcertenhulst.nl/ 
index.php/concertagenda-2017/ 
2-leo-van-doeselaar 
 

Aanvang (uitzonderlijk) om 19.00 
uur! Na dit orgelconcert start om 
20.30 uur een concert van Het 
Zeeuws Orkest met topviolist 
Mathieu van Bellen. Wilt u beide 
concerten in de basiliek 
meemaken? Voordelige kaarten 
voor deze unieke combinatie zijn te 
koop bij het VVV Hulst, Het Zeeuws 
Orkest of aan de kassa vanaf 18.30 
uur 
 

We bevelen beide concerten van 
harte bij u aan. 

 

Uitnodiging:  
Jaarlijkse barbecue op 

het Kerkplein te 
Koewacht 

 
Gesteund door het succes van de 
voorbije jaren organiseert de 
‘Stichting Kerkbelang Koewacht’ op 
zaterdag 12 augustus om 17.00 uur 
opnieuw de jaarlijkse BBQ op het 
Kerkplein. Dit is niet alleen een 
gezellig samenzijn, maar verbreedt 
ook de betrokkenheid. De BBQ is 
onderdeel van een reeks van 
evenementen van Stichting 
Kerkbelang Koewacht. Er zijn 
gedurende 2017 meerdere 
evenementen gepland met als doel 
het verbeteren van de financiële 
situatie.  
 
Deelname aan de barbecue 
bedraagt € 25 p.p. De opbrengst 
komt ten goede aan het behoud en 
onderhoud van de kerk. Aanmelden 
kan bij Emmy Van Remoortele of Jo 
de Theije. Het e-mail contact adres 
is: kerkbelang@zeelandnet.nl 
 
We verwachten weer velen van u te 
mogen begroeten. 

De ondernemersvereniging in Hulst 
ontwikkelt allerlei ideeën om Hulst 
levendig te maken en te houden. Dat 
gaat niet vanzelf. De avondopenstelling 
in de stad is aan vernieuwing toe en dus 
worden er plannen ontwikkeld. Het is 
steeds zoeken. Plannen worden eerst 
achter de schermen ontwikkeld, maar 
op een gegeven moment worden deze 
ook openbaar gemaakt. 
Niet alleen de winkeliers denken aan 
vernieuwing, ook de kerk probeert een 
podium te zijn voor vele mensen. Hoe 
kun je nu laten zien dat de kerk van en 
voor mensen is. Vele vrijwilligers zijn 
actief in de kerk, maar vaak gebeurt dit 
achter de schermen. Ook wij willen naar 
buiten treden. 
Hoewel wij ook het geloof zichtbaar 
willen maken, vinden we dat het geloof 
iets van en voor mensen is. Samen een 
activiteit doen is belangrijk. Je kunt dit 
doen in een ‘gesloten’ kerk, maar je 
kunt ook naar buiten treden. 
Dat laatste willen we doen. 
Summernight vonden we zo’n 
gelegenheid om naar buiten te treden 
door samen met anderen ons te 
presenteren. Vorig jaar hebben we de 
zeven werken van Barmhartigheid voor 
het voetlicht kunnen brengen in een 
hedendaags jasje.  
Ook nu zijn we op zoek gegaan naar 
organisaties die anderen willen helpen. 
Amnesty International en Zonnebloem 
waren evenals vorig jaar van de partij, 
maar ook de Melkkan en het Rode Kruis 
evenals Taizé waren present op het 
kerkplein. Zij hebben zich vrijdagavond 
gepresenteerd. Het zonnetje was 
heerlijk, maar de wind wilde de blaadjes 
alle kanten uit laten gaan. Het leek erop 
dat zij zich wilden verspreiden en de 
mensen riepen.  
 

 
 
 

Vooral toeristen kwamen langs en 
gingen ook een kaarsje opsteken in 
de kerk op het altaar. Een kopje koffie 
of fris ging er zeker ook in. 
Maar we hadden nog een verrassing. 
The Young Ones gaven aan hun 
repetitie te willen uitvoeren op het 
voorplein van de basiliek. Een 
doorslaand succes. De dirigent moest 
ook zorgen dat hij de partituren bij 
elkaar hield, want de wind maakte 
geen onderscheid. Al snel stonden er 
zo’n 100 mensen te luisteren en ze 
bleven luisteren. Er waren solisten en 
er werd ook mee gezongen. Na drie 
kwartier was er nog een verrassing. 
De ondernemersvereniging reikte 
samen met de VVV de prijzen uit, die 
werden gegeven voor de kunstwerken 
die in de diverse winkels hingen. 
Blijheid alom en daarna kregen we 
nog een concert van zo’n drie 
kwartier.  
We hopen dat het in Hulst net zo druk 
was als bij de basiliek. The Young 
Ones zijn zeker bereid om nog met de 
basiliek samen te werken en we 
hopen dat ook u dan weer van de 
partij bent of nieuwsgierig bent 
geworden naar de standjes en het 
optreden. 
 
 
 
 

Summernight, ook in de basiliek 
 

 

En al zovele jaren niet meer. Sindsdien 
is er veel gebeurd. Nog heel wat neefjes 
en nichtjes werden geboren. Er is veel 
met ons allen gebeurd. Nog steeds mag 
onze moeder er zijn. We hebben een 
hechte band. Mijn vader is er bij zoveel 
nooit bij geweest, er is zoveel 'dat hij 
niet weet'. Het is mijn geloof dat mij 
werkelijk en vol vertrouwen doet 
zeggen: gelukkig is hij op een goede 
plek! Ook mijn vader was een gelovig 
man. Hij hield altijd vast aan zijn geloof. 
Maar waarom die ziekte en waarom het 
alsmaar slechter ging, waarom hij toen 
al zoveel moest missen....  
Meer dan eens zei hij: 'Ik weet het niet, 
maar Heer Gij weet alles'. Vijfentwintig 
jaar geleden is mijn vader gestorven. 
Met regelmaat bezoek ik zijn graf. Even 
stilstaan. Even die zin lezen die ook een 
plekje kreeg op zijn graf. Ik begrijp dat 
iedereen ongeveer zo'n stukje kan 
schrijven. Wij hebben allemaal 
herinneringen aan dierbaren die er niet 
meer zijn. Ik wilde dit nu graag een 
keertje doen. Hij zit in deze dagen toch 
nóg meer in mijn hoofd dan anders al.  
 
pastoor Wiel Wiertz 
 

http://www.orgelconcertenhulst.nl/%20index.php/concertagenda-2017/%0b2-leo-van-doeselaar
http://www.orgelconcertenhulst.nl/%20index.php/concertagenda-2017/%0b2-leo-van-doeselaar
http://www.orgelconcertenhulst.nl/%20index.php/concertagenda-2017/%0b2-leo-van-doeselaar
mailto:kerkbelang@zeelandnet.nl
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HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 2 JULI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. de Cantorij der 
Basiliek 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie 
Bernardus Temmerman en echtgenote 
Johanna de Smit, overleden zoon en 
dochters; familie Baart-van Gijsel; 
Josephus Burm en echtgenote Paula van 
Heese; Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Augustinus Josephus van 
Damme; voor Toos Peters; Louis 
Lockefeer; August de Kort, Anna Polspoel 
en dochter Imke; Agnes Smet echtgenote 
van Eric Groosman; André de Krijger; 
overleden echtpaar de Vilder-van 
Kerkhoven en voor George Ferket en 
overleden familie  
 

WOENSDAG 5 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Johanna Kloek; overleden weldoeners 
van de basiliek; Christiaan Rutten; 
familie van de Perre; Petrus Menu  
 

VRIJDAG 7 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
 

mededeling: 
Op 7 juli is er van 18.00 tot 19.00 uur 
gelegenheid tot persoonlijke biecht. 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 1 JULI 19.00 UUR: 

Poolse eucharistieviering. De eucharistie-
viering met als voorganger pastoor 
Slawomir Klim is in de Poolse taal. 
 

ZONDAG 2 JULI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Silvia en Emma van Damme; 
Beni van der Sijpt, echtgenoot van Anny 
Marie Boutens 
 

overleden:  
Op 11 juni is op 84-jarige leeftijd Maria 
Pharailde Coleta de Coninck, weduwe 
van August Mortier overleden. De 
uitvaart vond plaats op zaterdag 17 juni 
waarna crematie. 
Op 12 juni is op 86-jarige leeftijd José 
Marie Coone, weduwe van René 
Pardon overleden. De uitvaart vond 
plaats op maandag 19 juni 2017 in het 
crematorium. 
 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

ZONDAG 2 JULI 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz t.g.v. parochiedag bij 
Fruitteeltbedrijf van Kessel 
intenties: Jeanne Uitdewilligen echtgenote 
van Gabie Boenne 
 

mededeling: 
Zondag 2 juli van 11.00 tot 16.00 uur 
parochiedag bij Fruitteeltbedrijf van 
Kessel. Voor informatie en aanmelden 
zie www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

COLLECTE 1-2 JULI 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle, 
Clinge, Hulst en Kloosterzande is er 
een extra caritascollecte voor Artsen 
zonder Grenzen. 

 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 
ZATERDAG 1 JULI 14.30 UUR: 
Op zaterdag 1 juli a.s. is er in de kapel 
van Onze Lieve Vrouw ter Eecken een 
Rozenkransgebed voor de Vrede! Het 
gebed begint om 14.30 uur en iedereen 
is van harte welkom en uitgenodigd om 
dit gebed voor de Vrede te komen 
versterken. 

 
DINSDAG 4 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Johan en Angela de Burger-
Weemaes; Seraphine Pieters en 
echtgenote Angela Verbist; Maria de 
Rechter en echtgenoot Martien Vermue en 
overleden familie;  Maria en Agnes 
Bauwens overleden ouders en Nelly 
Bauwens; René Bauwens en echtgenote; 
Theo Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; pastor Claessens 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 

 
ZATERDAG 1 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. 
het parochiekoor o.l.v. Marlene 
Bauwens 

 
DINSDAG 4 JULI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
woord- en communieviering tijdens de 
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron. 
Iedereen is van harte welkom. 

 
agenda: 
Dinsdag 4 juli om 20.00 uur doopcatechese 
in de vergaderzaal. 
Woensdag 5 juli wordt ’s avonds al het 
koperwerk in de kerk weer gepoetst. 

 
overleden: 
Mariëtte Praet weduwe van Albert de 
Moor, overleden in Hulst op dinsdag 13 
juni in de leeftijd van 83 jaar. De 
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 
maandag 19 juni in de kerk van Clinge 
gevolgd door de begrafenis op het 
kerkhof aldaar. 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 

 
ZATERDAG 1 JULI 19.00 UUR: 
Feest van de H.H. Apostelen Petrus en 
Paulus, patroonheiligen van onze 
parochie, eucharistieviering met als 
voorganger pater J. Reurs 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; familie 
Johannes Truijman-Vonk en overleden 
kinderen; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; 
Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
jaargetijde Edith van der Veeken, 
overleden ouders en familie 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 

 
ZONDAG 2 JULI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. 
parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; Pieter van Kampen-
Willems en overleden kinderen 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS   

KLOOSTERZANDE 
 
DONDERDAG 29 JUNI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter Agnes 
en overleden familie 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE   

HULST 
 
ZONDAG 2 JULI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot 
van Margriet Bryssinck; Angela Maria 
Hypolitha Borm; jaargetijde José van 
Daele, echtgenote van Guust Mangnus; 
Bert en Rosa Kroes-van Bastelaar; 
Lodewijk en Jeanne Colsen-de Maat; 
Eliza en Joseph Seghers-van Zeele, 
dochter Irene en schoonzoon André; 
Lena Riemens-Elias 

 
WOENSDAG 5 JULI 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor 

 
DONDERDAG 6 JULI 14.00 UUR: 
maandviering in de serre van de 
Korenmarkt/Bellingstraat 
 
overleden: 
mevrouw Mariëtte de Moor-Praet      83 j. 
de heer Jan Schrijver             88 j. 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 
DINSDAG 4 JULI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
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 

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 
 

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  

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:ralf.grossert@zeelandnet.nl

