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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 
vieringen rond het weekend  

van 29-30 juli 
 
Hulst  
 zo 30 juli 11.00 uur  w&c viering 
 wo 2 aug 19.00 uur  eucharistie 
 vr 4 aug 19.00 uur eucharistie 

 
Koewacht 
 zo 30 juli 9.30 uur  w&c viering 

 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 1 aug 19.00 uur w&c viering  
 
Heikant 
 do 27 juli 10.30 uur w&c viering 

 
Clinge 
 za 29 juli 19.00 uur  w&c viering 
 
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 1 aug 9.30 uur  w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

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

 
Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 29 juli 19.00 uur  w&c viering 

 
Kloosterzande 
 zo 30 juli 9.30 uur  w&c viering 

 
wzc Antonius 
 do 27 juli 10.30 uur  w&c viering 

 
De Blaauwe Hoeve 
 zo 30 juli 10.30 uur  eucharistie 
 wo 2 aug 11.00 uur  weekviering 
 
Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 3 aug 14.00 uur weekviering 

 
wzc De Lange Akkers 
 di 1 aug 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 Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

 
 

 

80e jaargang nr. 38 
 

zondag 30 juli 2017 
 TINTINNABULUM 

Als kleine jongen vond ik het altijd 
spannend om naar de verhalen van mijn 

opa te luisteren. Wat had die man veel 

meegemaakt! Zo herinner ik me nog 
altijd hoe hij kon vertellen over zijn 
werkweek. Op het einde van de 

zondagmiddag ging hij met een flinke 
plunjezak naar Drimmelen. Daar 
ontmoette hij zijn medearbeiders en met 

de boot gingen ze naar d’n overkant, 
naar de Biesbosch. Daar bleven ze een 
hele week. Van ’s morgens vroeg tot ’s 

avonds laat, eigenlijk zolang het licht 
was, deden ze hun zware werk in de 

buitenlucht: riet snijden. ’s Avonds 

maakten ze eten klaar, kaartten samen 
wat en gingen dan snel slapen. Op 
zaterdag rond de middag maakten ze 

de overtocht terug naar huis. En het 
was dan zo weer zondagavond! Het 
waren inderdaad spannende verhalen: 
over de stropers die ’s nachts door de 

Biesbosch dwaalden, over de 
overtochten in het kleine bootje bij 
stormachtig weer, over het gevaar van 

eb en vloed. 
Nu denk ik nog wel eens terug aan die 

verhalen. Wat een enorm verschil met 

onze huidige manier van werken! Het 
was hard werken, maar……..opa had 
geen drukke agenda met allerlei leuke 

en minder leuke sociale verplichtingen! 
Zaterdags werkte hij wat in ‘d’n hof’. 
Zondags naar de kerk en uit de kerk 

een borreltje drinken in het dorpscafé. 
Tijd voor een sportvereniging was er 
niet en trouwens met zijn werk had hij 

toch conditie genoeg en een beresterk 
lichaam.  

Opa kende nauwelijks stress, 

overspannen zijn kwam zelden voor en 
een burn-out kenden ze helemaal al niet. 
Het enige wat opgebrand raakte was 

het vuurtje om het eten op te koken! 
Wat ziet het leven nu er toch anders uit. 
Op het werk komt er heel wat op 

mensen af: veranderingen, vernieu-
wingen, onzekerheden. Thuis is er in de 
jonge gezinnen maar weinig rust: 
duurzame relaties zijn niet altijd 

vanzelfsprekend meer, de kinderen 

 

 
 

vragen veel aandacht. Zij hebben ook 

een druk leven met school en allerlei 
activiteiten buiten school. Ouders 
runnen als het ware een taxibedrijf: naar 

de muziekschool met de een, naar de 
voetbal met de ander enz. En dan zijn 

er natuurlijk ook nog klusjes in huis en 

tuin. En ieder heeft ook een eigen 
sociaal leven: een eigen vriendenkring, 
aan sport doen, vrijwilligerswerk, 

muziek, film, theater, uitgaan.  
‘Bijna vakantie’, horen we mensen in 
deze tijd zeggen, ‘Ik ben er echt aan 

toe!’ Dat is niet vreemd als we zien hoe 

de moderne mens in het leven staat. 
Waar vinden we nog rust om de accu 
eens op te laden? Gunnen we onszelf 

die rust? Gunnen we de ander die rust? 

Moeten we echt alles doen wat we nu 
allemaal willen doen? Zit de kwaliteit 

van ons leven in een overvolle drukke 
agenda? En….welke plaats is er (nog) 
voor kerk en geloof? 

Die spannende verhalen van mijn opa 
over zijn werkweek zetten mij toch wel 
eens aan het denken. Misschien werkt 

dit stukje ook zo naar u toe. Of heeft u 
geen tijd voor deze “flauwekul”!?  
 

Kees van Geloof 

geestelijk verzorger 

Zaterdag 13 mei 2017 gingen alle 

Nederlandse bisschoppen als pelgrims 
naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in 
Maastricht. Zij hebben daar tijdens een 

vesperviering gezamenlijk hun 
bisdommen en alle mensen die in de 
bisdommen wonen, toegewijd aan het 

Onbevlekte Hart van Maria.  
Aanleiding voor de toewijding aan het 
Onbevlekte Hart van Maria is het 

jubileumjaar van de verschijningen van 
Maria, honderd jaar geleden in Fatima te 
Portugal. Vanaf 13 mei 1917 verscheen 

Maria zes keer aan drie 
herderskinderen in de buurt van het 
dorp Fatima. De verschijningen vonden 

telkens plaats op de dertiende van de  
 
 

maand, van 13 mei 
tot 13 oktober 1917. 
In de periode 13 

mei – 13 oktober 
2017 is het beeld 
van Maria van 

Fatima te gast in 

de parochies van 
het Bisdom Breda. 

Ook in de basiliek 
van Hulst zal ter 
gelegenheid van 
het jubileumjaar 

het beeld komen 
van 5-6 augustus 
t/m 26-27 augus-

tus. 
 

 

 

 

 
 

Van oude mensen en de dingen die voorbij gaan 
…….. 

 

1 Koningen 3, 5.7-12 

Romeinen 8, 28-30 

Matteüs 13, 44-52 

 
 

THEMA: 
VRAAG NAAR GODS 

WIJSHEID 

LEZINGEN 30 JULI 
 

17de zondag  
door het jaar 

JAAR - A 
 

Samen gelovig zijn 
 

Een parochie is een ‘levende’ 
gemeenschap, die gedragen wordt 
door vele werkgroepen en 
geëngageerde gelovigen. Het hele 
jaar door kunnen we een beroep doen 
op die vele vrijwilligers. Jammer 
genoeg zijn het er nooit genoeg. U 
kunt zich in uw kern dus altijd 
aanmelden, ook in de vakantieperiode. 
De secretariaten zijn een heel jaar 
door bemenst. 
Met alle kinderen, jongeren en 
volwassenen in onze parochie kijken 
we met plezier terug op de vele 
activiteiten in onze parochie. Om dit te 
realiseren waren er vele handen 
actief. Denk eens aan de eerste 
heilige communie, het heilig vormsel, 
de bedevaarten, tentoonstellingen en 
heel praktisch aan het zingen tijdens 
vieringen, kosteren (een nieuw woord 
wat misschien ook in het woordenboek 
vermeld mag worden), de klusjes-
mannen, de bloemengroepen. En nu 
vergeet ik er een heleboel, maar 
ieder, die het afgelopen jaar zijn 
steentje heeft bijgedragen aan het 
‘kerk-zijn’ heel erg bedankt. 
Nu is dan de vakantieperiode aange-
broken. Velen onder ons zijn al lange 
tijd met de voorbereidingen bezig. 
Ook in de Bijbel staan verhalen over 
reizen. Mozes leidde zijn volk weg uit 
Egypte, Maria ging op bezoek bij haar 
nicht Elisabeth. En wat te denken van 
Jezus, die eigenlijk continu onderweg 
was. En ook In onze streken werd het 
verhaal van Jezus bekend door 
Willibrord en Bonifatius. 
Reizen zit de mens in het bloed. In 
deze zomermaanden trekken we er 
massaal op uit. Per vliegtuig, auto, 
fiets of lopend. We gaan weg uit onze 
eigen vertrouwde omgeving om iets 
nieuws te ontdekken of om tot rust te 
komen. Er zijn zoveel redenen om te 
gaan maar ook om niet te gaan. 
Ook in de Bijbel hebben reizigers vaak 
een doel voor ogen. Noem het een 
levensreis. Deze gaat gepaard met 
vallen en opstaan, met incasseren, 
presteren, slagen en vreugde, maar 
ook met een gevoel van falen, 
mislukken en teleurstelling. En toch is 
het de kunst om door te gaan. 
Kent u het liedje “Wij zullen doorgaan”? 
Dat doorgaan kan ook een valkuil zijn. 
Er zijn mensen, die maar door blijven 
gaan, die geen moment stilstaan, voor 
ze verder gaan. Een pas op de plaats 
is dus niet verkeerd. Even stilstaan bij 
wat je doet biedt weer mogelijkheden 
om het leven mooier te maken, 
aangenamer en plezieriger. 
Velen gaan nu tijdens de vakantie tijd 
krijgen om eens pas op de plaats te 
maken, rust te nemen en dingen te 
doen, waarvoor je de rest van het jaar 
minder tijd hebt of neemt. Neem de 
tijd, neem de tijd voor uw gezin, voor 
uw familie of voor anderen, die u lief 
en dierbaar zijn. Kijk om u heen naar 
al het moois wat mensenhanden 
hebben gebouwd. Zorg goed voor 
jezelf en kom uitgerust weer terug. 
Fijne vakantie namens de parochie  
H. Maria Sterre der Zee 

Fatimabeeld in de basiliek van Hulst 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 
 

ZONDAG 30 JULI 11.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; pastor 
Jo van der Heyden; voor Gerarda 
Bouwens en echtgenoot Gustaaf Smet 
en overleden familie; Ria de Nijs-van 
Haelst; Elza de Koning en overleden 
echtgenoten Albert Boogaert en Joseph 
van Gimst 

 
WOENSDAG 2 AUGUSTUS 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 weldoeners van de basiliek; 
Petrus Gellinck en overleden familie; 
Begga Laman; Petrus van de Voorde en 
overleden familie; Petrus Crombeen en 
overleden familie; familie van de Perre; 
jaargetijde George van Dorselaar en 
overleden zoon Adri; Tilly de Block 

 
VRIJDAG 4 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Wim Bruggeman en overleden 
familie; Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; 
voor René Verstraaten en echtgenote 
Gerarda Kindt; voor pater Piet van der 
Aart; voor Marie de Theye en 
echtgenoot Leon de Kock en overleden 
familie 

 
Op vrijdag 4 augustus is er van 18.00 
tot 19.00 uur weer de mogelijkheid tot 
persoonlijke biecht. 

 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 
ZONDAG 30 JULI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Jacobus Baert en Melanie 
Tack; Jacobus Ijsebaert; Gerard 
Rotthier echtgenoot van José Rotthier-
de Schepper; José de Caluwé-Raes en 
echtgenoot Prudent de Caluwé 
 
lector: Gonny Rozijn 

 
 

SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 
DINSDAG 1 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: pastor Claessens; Marie, 
Eugenie en Louis Borm en overleden 
familie; Maria de Rechter en echtgenoot 
Martin Vermue en overleden familie; 
Maria en Agnes Bauwens, overleden 
ouders en Nelly Bauwens 

 

COLLECTE 29-30 JULI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er op 
zondag een extra collecte voor 
onderhoud van de basiliek. 

 

 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 
DONDERDAG 27 JULI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Martha van Houte en fam; 
Mathilde Pieters; Theo en Els 
Weemaes-Moorthamer, en Prosper 
Verschueren 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 29 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: overleden ouders en familie 
d’Haens-Serrarens; Frans van de Poele 
echtgenoot van Luciënne Grandsard en 
overleden families van de Poele-
Grandsard; Mariëtte Praet en 
echtgenoot Albert de Moor 

 
DINSDAG 1 AUGUSTUS 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 R. Grossert zal hierin 
voorgaan. Iedereen is van harte 
welkom. 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 28 JULI 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; Jozef van Stappen en 
echtgenote Josephina de Bruijne en 
familie; Waltraud Klann en echtgenoot 
Jozef Maes; Jet Maerman echtgenote 
van George Martens en familie; Joseph 
van der Heijden en echtgenote 
Henriette Maertens 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 29 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Liet 
Erpelinck en overleden dochter Ria en 
overleden familie Erpelinck-Wullems; 
jaargetijde Jo de Klerk en overleden 
familie 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 30 JULI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Lisa de 
Waal, broer, zus en ouders 

 
lector: Roos Hiel 
com. assistent: J. van Waterschoot 

 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  

ZEEUWS-VLAANDEREN 
 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 27 JULI 10.30 UUR: 

woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 

Agnes en overleden familie 
 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 

 

ZONDAG 30 JULI 10.30 UUR:  

eucharistieviering m.m.v. het Blaauwe 

Hoevekoor 
intenties: Augustinus en Petronella 

Ferket-Poulussen en kleinzoon Auk de 

Maat; 
Angela Maria Hypolitha Borm; 
jaargetijde Marie Tieleman en 

echtgenoot Leo Daelman; Willy 
Vermeulen, echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; jaargetijde Albert 

Verstraeten en Maria van Waterschoot, 
Tonnie en Lien, George, Wies, Jozef en 

familie 
 

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 11.00 UUR: 

weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoeve-
koor 

 
DONDERDAG 3 AUGUSTUS 14.00 UUR: 

in de serre van Korenmarkt/Bellingstraat 

weekviering 
 
 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 1 AUGUSTUS 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 
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

