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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 9-10 september 

 

Hulst 
 zo 10 sep 11.00 uur eucharistie 
 wo 13 sep 19.00 uur eucharistie 
 vr 15 sep 19.00 uur stilteviering 
 

Koewacht 
 zo 10 sep 9.30 uur eucharistie 
 

Sint Jansteen De Warande 
 do 14 sep 10.30 uur w&c viering 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 vr 15 sep 19.00 uur w&c viering 
 

Clinge 
 za 9 sep 19.00 uur w&c viering 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 12 sep 9.30 uur gebedsgroep 
 

Nieuw-Namen 
 zo 10 sep 10.30 uur  w&c viering 
 ma 11 sep 10.00 uur  eucharistie 
 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 9 sep 19.00 uur eucharistie 
 ma 11 sep 9.30 uur w& viering 
 

Hengstdijk 
 ma 11 sep 19.00 uur w&c viering 
 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 10 sep 9.30 uur  w&c viering 
 

Terhole pastorie 
 ma 11 sep 10.00 uur  w&c viering 
 

wzc Antonius 
 do 7 sep 10.30 uur  w&c viering 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 10 sep 10.30 uur eucharistie 
 wo 13 sep 11.00 uur weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 

 di 12 sep 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 Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

Weet u, het kan me echt ontroeren. Zien 
dat overal steeds mensen toch weer 
samen komen in onze kerken. Neen, 
inderdaad, de kerken zijn niet vol. En 
inderdaad, er is geen overvloed aan 
jonge mensen. Maar het ontroert me 
soms, wanneer ik zie dat ze er wel zijn. 
Het ontroert me zeer wanneer ik zie dat 
het er zo stilletjes aan toch meer 
worden. Het ontroert me wanneer ik de 
betrokken gezichten zie in de kerk. 
Mensen die meevieren.  
Het ontroert me wanneer ik de 
betrokkenheid zie van onze 
misdienaars, van onze vrijwilligers die, 
overal antwoord gevend op waartoe hun 
diepe geloof hen aanzet, zovele goede 
dingen doen. Want zonder al die velen 
zou wat wij doen, Kerk-zijn in deze tijd, 
helemaal niet mogelijk zijn.  
Het ontroert mij wanneer ik mensen zie 
knielen op de vloer van de basiliek voor 
het beeld van O.L.V. van Fatima. 
Wanneer ik de koster hoor vertellen hoe 
vele kaarsjes daar in de afgelopen 
periode bij gebrand zijn. Het ontroert 
mij, wanneer ik het Basiliekkoor samen 
met de mensen in de kerk uit volle borst 
het Fatimalied hoor zingen. Het ontroert 
mij wanneer ik overal mensen aan het 
werk zie, die allemaal taken vervullen in 
en rond de kerk. 

Het ontroert mij wanneer ik gesprekjes 
mag voeren over heel ingrijpende 
gebeurtenissen in gezinnen, in families. 
Wanneer mensen mij vertellen over hun 
zorgen, hun ziektes. Wanneer ik 
geroepen wordt bij het bed van een 
stervende. Het ontroert mij, want dat 
gebeurt steeds en steeds weer. Het 
ontroert mij wanneer ik in de file sta 
maar de viering toch door kan gaan, 
omdat er mensen zijn die, met 
knikkende knieën weliswaar, naar beste 
kunnen de viering voorgaan. Er is 
zoveel dat mij raakt, dat mij ontroert. 
Het is zo goed om te mogen werken in 
en aan de Kerk. In onze 
parochiekernen, in de parochies van 
Zeeuws-Vlaanderen. Het ontroert mij 
dat er zoveel medewerking is, dat er 
zoveel wordt gebeden. Voor de 
parochies, voor de mensen, voor mijn 
collega's, voor de bisschop en de paus, 
voor mij persoonlijk. Weet u, er is zoveel 
moois, zoveel dat mij ontroert, dat mij 
dankbaar stemt, dat mij hoop geeft. En 
ik ben dankbaar dat ik dit met u mag 
delen, dat u dit leest. Het ontroert mij 
steeds weer, dat we het met zo velen 
doen. Voor zo velen. Dank u daarvoor. 
 
 
Wiel Wiertz, pastoor 

 

  
Een kwestie van taal 
De Bijbel is vooral in het Hebreeuws 
geschreven en delen ook in het Grieks. 
De schriftelijke tekst ontstond ongeveer 
tussen 900 voor Christus en 100 na 
Christus. Daarvóór zijn ze duizenden 
jaren lang mondeling doorverteld. Heel 
zorgvuldig, van ouder op kind. 

 
Sleutels om binnen te gaan 
Iets terugzoeken in de Bijbel? Dat is niet 
moeilijk. Elke zin of 'vers' heeft een 
eigen nummer, en staat in een 
hoofdstuk van een Bijbelboek. Als je 
bijvoorbeeld Mt 15,34 ziet staan, 
betekent dat: het Evangelie volgens 
Matteüs, hoofdstuk 15, vers 34. Daar 
vind je: Jezus zei hun: "Hoeveel broden 
hebben jullie?" Ze zeiden: "Zeven, en 
wat visjes". 

 
Keien in overschrijven 
Eeuwenlang is de Bijbel steeds weer 
met de hand overgeschreven door 
Joodse schrijvers en later door 
christelijke monniken, op papyrus en 
perkament. Ze hebben daarbij heel 
weinig fouten gemaakt. Later werd de 
boekdrukkunst uitgevonden. Het eerste 
gedrukte boek was een Bijbel. 
 
 

Een boek dat inspireert 
Geholpen door de heilige Geest kunnen 
ook wij vandaag het Woord van God 
begrijpen. De Bijbel inspireert 
christenen, bijvoorbeeld als deze 
hardop gelezen wordt in de kerk. Maar 
je kunt ook samen lezen en elkaar 
vertellen wat je mooi of vreemd vindt, 
wat je erbij voelt en wat het kan 
betekenen. Je kunt de Bijbel ook in je 
eentje lezen en overdenken. 

 
Records 
Wereldwijd worden er jaarlijks twintig 
miljoen bijbels verkocht. De Bijbel is 
vertaald in 337 talen en de evangeliën 
in meer dan 2000 talen. 

 
Tekst ontleend aan 'Maar wie is God? 
 

   
 

Lezing rouwzorg  
regio 0114 

 

Op uitnodiging van ROUWZORG 
REGIO 0114 komt MANU KEIRSE op 
dinsdag 5 september a.s. een lezing 
verzorgen. Het thema van de lezing is: 
“OP DE PECHSTROOK VAN HET 
LEVEN.” Manu Keirse is klinisch 
psycholoog, toonaangevend rouw-
deskundige, bekend schrijver en een 
boeiend spreker. De avond gaat door in 
de Truffinozaal van het WZC “De 
Blaauwe Hoeve,” Truffinoweg 2 te Hulst. 
Aanvang: 20.00 uur. Iedereen is 
welkom, de toegang is gratis, maar 
gelieve wel in te schrijven bij een van de 
volgende contactpersonen van het 
rouwzorgteam: 
 

 

 

 
 

Kerkbezoek  

Bezoek de kerk in Graauw 
 

Tijdens de Open Monumentendagen 
(zaterdag 9 en zondag 10 september) 
zal de kerk in Graauw geopend zijn van 
12.00 tot 17.00 u. Er is een gids 
aanwezig die uitleg kan geven en 
eventuele vragen kan beantwoorden 
over de geschiedenis van de kerk en 
haar religieus erfgoed. 

 

Ezechiël 33, 7-9 
Romeinen 13, 8-10 
Matteüs 18, 15-20 

 

THEMA:  
HEER, TRANSFORMEER  

MIJN HART! 

LEZINGEN 10 SEPTEMBER 

23
ste 

 zondag 

 van de advent 

JAAR - A 

 

Stichting Kerkbelang 

Koewacht presenteert 
 

 
 

Welkom op het eerste Kerk-Pop-

Festival ‘Tieners onderweg’. 

 

Samen openen we het nieuwe 

schooljaar met de Pop-Rock DJ Cyrill 

Lee. Tijdens deze muzikale avond 

zullen enkele jongeren vertellen hoe 

ze zelf naar de toekomst kijken. 

 

Het belooft een uitbundig, eigentijds 

en bovenal gezellig evenement te 

worden boordevol heerlijke muziek. 

 

Iedereen is van harte welkom, breng 

gerust je vrienden en schoolgenoten 

mee. 

 

Datum: zaterdag 16 september  

Tijd: 19.00 uur (einde 21:00 uur) 

Locatie: R.K.-kerk, Kerkplein 2, 

Koewacht (NL) 

 

Entree en frisdrank zijn gratis 

 
Een greep uit het programma: 
 

- DJ draait de best scorende POP–

HITS 

- Gezamenlijk welkom door leerlingen 

- Opening hits: Begroeting door  

Augustine Loof, Actief bij voetbal-

vereniging Eindhoven ‘Het pad van 

Augustine’  

- Optreden DJ - Cyrill Lee 

- Enkele tieners dragen een gedicht 

voor: ‘Tieners Onderweg’ 

- Terugkoppeling enkele leerlingen: 

‘Onze blik op de toekomst’ 

- Overweging door Ralf Grossert : 

‘Vriendschap op onze levensweg’ 

- Samenvatting van het evenement 

door een tiener 

- After Celebration : Populaire Pop-

Rock nummers DJ - Cyrill Lee 

 

 

De Bijbel, het boek der boeken  

 

Katrien Van de Wiele 
kvdwiele@zeelandnet.nl   
tel. 06-41322776 
 
Fien Martinet  
fmartinet@zeelandnet.nl  
tel. 0114-364050 
 
Maggie Sandkuyl 
msandkuijl@zeelandnet.nl 
tel. 0114-315149 
 

 
 

mailto:kvdwiele@zeelandnet.nl
mailto:fmartinet@zeelandnet.nl
mailto:msandkuijl@zeelandnet.nl


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 10 SEPTEMBER 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; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; 
Elisabeth Smulders-Durinck en 
overleden familie; Madeleine Maria 
Baart; overleden echtpaar de Vilder-van 
Kerkhoven; jaargetijde Marie Moynes-
Kuijpers en overleden familie 
 

WOENSDAG 13 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
overleden echtpaar Josef Nijskens-van 
Eerdenburgh en overleden familie; 
Corrie Kerckhaert-de Bont echtgenote 
van Jo Kerckhaert  
 

VRIJDAG 15 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
stilteviering 
 

mededeling: 
Op vrijdag 15 september zullen Jean-
Pierre de Jonghe en Purdey van 
Arenthals om 15.00 uur in het huwelijk 
treden. 
 

overleden: 
Maria Josephine Albertine van de Walle, 
87 jaar, weduwe van Eduard Borm 
Aloijsius Pieters, 95 jaar, echtgenoot 
van Godeliva Borm 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 10 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Silvia en Emma van Damme; 
Etien Herman echtgenoot van Marieke 
van Gremberghe en overleden familie 
 

mededeling: 
Op 9 september tussen 13.00  en 17.00 
uur zal er een boeken- en platenbeurs 
plaatsvinden. Je kan dan boeken komen 
kopen, maar ook boeken en platen 
brengen voor de wederverkoop en om 
19.00 uur gaan de kerkdeuren open 
voor een Spaanse avond waarbij we 
kunnen genieten van Spaanse 
chaconnes, Tuna liederen en een 
danspaar. De opbrengst komt opnieuw 
ten goede aan het behoud en 
onderhoud van de kerk. 
lector: Willy Verschraegen 
 

GRAAUW 
H. MARIA TENHEMELOPNEMING 

 

ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 
SEPTEMBER: 
Tijdens de Open Monumentendagen zal 
de kerk in Graauw geopend zijn van 
12.00 tot 17.00 uur. Er is een gids 
aanwezig die uitleg kan geven en 
eventuele vragen kan beantwoorden 
over de geschiedenis van de kerk en 
haar religieus erfgoed. 

COLLECTE 9-10 SEPTEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Bosch-
kapelle, Clinge en Hulst is er een extra 
caritascollecte voor de Zonnebloem. In 
Nieuw-Namen is er een extra 
caritascollecte en een extra collecte 
voor onderhoud van de kerk. 
 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 
DONDERDAG 14 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
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; Margaretha Danckaert en 
echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit 
zonen Freddy en Francky en overleden 
familie; Stif Inghels en echtgenoot 
Cyrillus Vael; overleden familie 
IJsebaert; Firmin van Remortel en zoon 
Peter 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

VRIJDAG 15 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
feest van Maria van Smarten, woord- en 
communieviering m.m.v. het Gregorius 
koor 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 
ZATERDAG 9 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
een gastkoor 
intenties: Robert Luyckx en echtgenote 
Ivonne van Craenenbroeck; Frans 
Bracke echtgenoot van Maria Koster; 
Rosita Bracke echtgenote van Alfons 
Cappaert 
 
DINSDAG 12 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron. Iedereen is van harte welkom. 
 
overleden: 
Fiel Merckx echtgenoot van Annie 
Burm, overleden in Terneuzen op 
zaterdag 26 augustus op de leeftijd van 
81 jaar. De uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op donderdag 31 
augustus in de kerk van Clinge gevolgd 
door de crematie in Terneuzen. 

 
TERHOLE 
PASTORIE 

 
MAANDAG 11 SEPTEMBER 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 
ZONDAG 10 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle waarin 
zegening Nicolaasbroodjes met 
medewerking van zangkoor en fanfare 
intenties: pastores Camerman, Willems, 
Vermeulen, Mangnus, Ruylolft, en pater 
Paulus van Winden; gezusters Coenen 
overleden ouders en familie; Henri de 
Maeyer echtgenoot van Annie de 
Deckere overleden ouders en familie; 
August Noens en echtgenote Yvonne 
de Bock, overleden ouders en familie; 
overleden leden fanfare de 
Scheldezonen in het bijzonder Johan de 
Rijke; Louis Pauwels en echtgenote 
Irma Goossens; Jeanne van Broeck 
overleden ouders en broer Piet; Robert 
van Vlierberghe en echtgenote Helena 
de Ridder 
 
lector: L. van Driessche-Steyaert 
 

 

vervolg 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 
MAANDAG 11 SEPTEMBER 10.00 UUR: 
Kermismaandag, eucharistieviering met 
als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: voor de overleden 
parochianen; gezusters Coenen 
overleden ouders en familie; Maria 
Kindt; Esther de Kindt en echtgenoot 
Rene van Roeyen; Gerarda Bouwens 
en echtgenoot Gustaaf Smet en familie; 
Josephina de Bruyne en echtgenoot 
Jozef van Stappen en familie; Prosper 
van Walle en echtgenote Anna 
Verplancke en schoonzoon Albert; Jozef 
Burm en echtgenote Klazina Vermue en 
familie; Jeanne van der Heijden, Jozef 
van der Heijden en ouders Alexander-
Fransiscus van der Heijden en 
echtgenote Anna-Maria Lockefeer; 
Watraud Klann en echtgenoot Jozef 
Maes; Albert Burm en overleden ouders 
en familie; Petrus Bosman en 
echtgenote Augusta van Roeyen en 
familie; Jacobus Lockefeer en 
echtgenote Anna Kindt; Leon Weemaes 
en echtgenote Agnes Hiel en kinderen 
Edy en Georges; Piet de Cock; René 
Burm en echtgenote José Vermeirsen 
en familie; René Boon en echtgenote 
Martha Gillis en overleden familie; 
Richard Thilleman en echtgenote 
Georgette Bogaert; Leonard de Theije 
en echtgenote Maria de Bruijne en 
schoonzoons François en Roger; Irene 
van der Heyden en echtgenoot Cesar 
Vermeerssen; Toni Baert; Mariette van 
Denderen-Colman en familie; Corrie de 
Bont echtgenote van Jo Kerckhaert en 
overleden familie; Elsa van Roeyen, 
overleden familie van Roeyen en 
Dénessen; Alois Kindt en echtgenote 
Marie Blommaert 
 
lector: M. van Driessche-Crombeen 
 
mededeling: 
Na deze viering zullen we gezamenlijk 
naar het kerkhof gaan om te bidden bij 
de graven van de overledenen. 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
Ziekenzondag, eucharistieviering met 
als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Marcel 
Baecke, wederzijdse ouders en familie 
 
MAANDAG 11 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
Kermismaandag, Herdenkingsviering 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: voor alle overleden 
parochianen 

 
HENGSTDIJK 

H. CATHARINA 
 

MAANDAG 11 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
intenties: jaargetijde Apolonia van 
Heese met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Augustinus de Loos; 
Eugenius Maas met gedachtenis van 
overleden schoonzoon, ouders en 
familie Maas-van de Lavoir; René 
Boeijkens met gedachtenis van 
overleden ouders en familie; Mathilda 
van Esbroeck-Roctus 

 

INFORMATIE EN INTENTIES 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 
ZONDAG 10 SEPTEMBER 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; Theo 
en Ireen Tieleman-Elias en overleden 
familie; Piet Eijsackers en echtgenote 
Martha Eijsackers-Roelands 
 
lector: Roos Hiel 
com. assistent: Gino Sloot 
 
overleden: 
Etienne van Acker weduwnaar van 
Marleen Neve op de leeftijd van 73 jaar 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 
DONDERDAG 7 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor onze overleden 
bewoners en overledenen in eigen kring 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 
ZONDAG 10 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering  
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; 
Piet en Yvon Ivens-Rab; Jo en Maria 
Maerman-Borm; ouders Picavet-Buijs, 
ouders Vervaet-de Coninck en familie 

 
WOENSDAG 13 SEPTEMBER 11.00  
weekviering 

 
overleden:  
de heer W. Blommaart, 85 jaar 
de heer E. van Acker, 73 jaar 
mevrouw M. Borm-van de Walle, 87 jaar 

 
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 

 
DINSDAG 12 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering  
intenties: Aimé de Jaeger en klein-
dochter Annet 
 
 
 

 PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 
 

 

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 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

