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 LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 16-17 september 

 

Hulst 
 vr 15 sep 19.00 uur stilteviering 
 zo 17 sep 11.00 uur eucharistie 
 wo 20 sep 19.00 uur eucharistie 
 vr 22 sep 15.00 uur Kruisweg 
 

Koewacht 
 zo 17 sep 9.30 uur eucharistie 
 

Heikant 
 do 28 sep 10.30 uur w&c viering 
 di 3 okt 14.00 uur Lof met Beeweg 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 21 sep 14.00 uur Uur van gebed 
 

Clinge 
 za 16 sep 19.00 uur eucharistie 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 19 sep 9.30 uur gebedsgroep 
 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 21 sep 10.00 uur w&c viering 
 

Nieuw-Namen 
 vr 15 sep 19.00 uur  geen viering 
 vr 22 sep 19.00 uur  eucharistie 
 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 16 sep 19.00 uur geen viering 
 zo 17 sep 10.30 uur w&c viering 
 

Hengstdijk 
 ma 25 sep 19.00 uur w&c viering 
 do 28 sep 19.30 uur Taizé viering 
 

Kloosterzande 
 zo 17 sep 9.30 uur  eucharistie 
 

Lamswaarde 
 ma 18 sep 19.00 uur  w&c viering 
 

wzc Antonius 
 do 14 sep 10.30 uur  eucharistie 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 17 sep 10.30 uur w&c viering 
 wo 19 sep 11.00 uur weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 

 di 19 sep 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 
 

 
 

 

80e jaargang nr. 45 
 

zondag 17 september 2017 

TINTINNABULUM 

Ik had het voorrecht in augustus 
twee bedevaarten naar Kevelaer te 
mogen begeleiden. Steeds weer een 
prachtige, intense ervaring. Op een 
maandag en dinsdag was ik met de 
bedevaart vanuit Bergen op Zoom en 
Zuid- Beveland in Kevelaer. Wat me 
toen erg raakte waren vooral twee 
bedevaarten die binnenliepen, een 
uit Aken en een uit Bonn. Een heel 
grote groep vooral jonge mensen 
kwam enthousiast, Marialiederen 
zingend en elkaar bij de hand 
houdend, Kevelaer in processie 
binnen gelopen, op weg naar de 
basiliek voor de welkom-viering. 
Niemand die mij nog moet zeggen 
dat de jeugd zich in deze tijd niet 
aangesproken voelt. Dat kerk en 
geloof voorbij zijn. Dat is grote onzin.  
Wij weten alleen niet hoe we er vorm 
en inhoud aan moeten geven. Komt 
dat niet vooral door ons eigen 
ongemak? 

Doordat wij het allemaal maar gek 
vinden? Persoonlijk vind ik het gewoon 
heerlijk om in zo'n vanzelfsprekend 
kerkelijke omgeving als Kevelaer te zijn. 
Niks gek als er gebeden wordt, als 
gezongen wordt, als kaarsjes worden 
gebrand. Laat iedereen maar lekker 
denken wat zij of hij wil. Er zijn gelukkig 
ook heel veel mensen voor wie het 
geloof, de kerk en vele gebruiken en 
vormen van vieren wel heel gewoon 
zijn. En daar hoor ik bij. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Na de zomer zal het eerstvolgende 
Taizé avondgebed worden gehouden op 
donderdag 28 september in de H. 
Catharinakerk te Hengstdijk om 19.30 
uur. Dit gebed zal dan in het teken 
staan van de Vredesweek. Het thema 
van de Vredesweek is ‘De kracht van 
verbeelding’ . 

 
De oecumenische redactie van de 
vredesorganisatie Pax (Christi) geeft 
suggesties voor vieringen in de 
Vredesweek 2017. Aan de hand van het 
oecumenisch Bijbelleesrooster van die 
beide zondagen worden er gebeden, 
liederen, een beeldmeditatie en een 
nieuwe psalm aangereikt. 

 
In de liturgische katern staan 
achtergrondverhalen: Midden in dat 
tumult laat God de profeet Jesaja 
spreken over Zijn huis: één huis (van 
gebed) voor alle volken. Een haast 
onmogelijke droom. 

In de uitgave PAX Vieren staat dit 
visioen van Jesaja centraal: ‘Van hieruit 
zoeken we naar de betekenis ervan 
voor onze samenleving, voor ons leven’. 
Uiteindelijk verwoordt Sjon Donkers al 
dromend een visioen van goed 
samenleven, van een speeltuin zonder 
hekken, waar gespeeld wordt. Als 
oecumenisch overlegorgaan zullen we 
ons hier mee bezig houden en 
elementen uit het materiaal voor het 
avondgebed gebruiken. Na het gebed 
m.m.v. de begeleidingsgroep Cantate 
Domino is er gelegenheid voor koffie of 
thee en ligt er gratis materiaal van Pax 
en de Raad van Kerken in Nederland. 
Wij hopen u in het najaar in goede 
gezondheid te mogen ontmoeten in een 
van onze avondgebeden. 
Op 7 december volgt opnieuw een 
Taizé avondgebed.  
 

Mede namens het overlegorgaan, 
pastoraal werker Ralf Grossert en ds. 
Pieter Overduin. 
 

 

 

 

 
 

Kevelaer  

 

Sirach 27, 30-28, 7 
Romeinen 14, 7-9 
Matteüs 18, 21-35 

 
 

THEMA:  
TOT 

VERGEVING 
BEREID? 

LEZINGEN 17 SEPTEMBER 
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JAAR - A 

 
  

 
Op zondag 17 september gaat zij dit 
vieren in de kerk van de H. Petrus & 
Paulus te Boschkapelle. De viering 
begint om 10.30 uur en pastor Ch. van 
de Walle zal daar in voorgaan. 
 
U bent allen van harte uitgenodigd om 
dit professiejubileum in deze viering 
bij te wonen.  
 
Zr. Lucia is afkomstig van 
Boschkapelle uit een boerengezin. 
Net als de jongens van het gezin 
moest zij meehelpen op het land en 
voor het werk werd elke dag naar de 
kerk gegaan. Zij wilde naar het 
klooster, omdat ze dan vaker in de 
kapel kon bidden. Op die manier wilde 
ze dichter bij God komen. Ze heeft 
veel werk verzet op haar eigen 
manier. 
 
In dankbaarheid wil ze dit jubileum 
vieren op haar eigen geboortegrond. 

 
 

 
  

Komend Taizé avondgebed in Hengstdijk  
in het teken van de vredesweek 

 

   
 

H. Maria van Fatima 
Er is al eerder dit jaar over geschreven. 
Bij gelegenheid van het eeuwfeest van 
de verschijningen aan de H. Jacinta, H. 
Francisco en zuster Lucia gaat het 
genadebeeld van de H. Maria van 
Fatima op reis door het bisdom. 
Alvorens het beeld naar Hulst kwam 
was de H. Maria van Fatima te gast in 
Oosterhout. Daarna is zij heel augustus 
te gast geweest in de basiliek van Hulst. 
Al vanaf het begin was er veel aanloop 
en werden er heel wat kaarsjes 
gebrand. Daarnaast hebben we een 
speciale Fatima noveenkaars gemaakt. 
Er brandden altijd wel enkele 
noveenkaarsen en we merkten dat er 
veel kaarsen mee naar huis werden 
genomen. Dit betekent toch, dat er bij 
veel mensen een speciaal plaatsje is 
voor de H. Maria Fatima.  

Elke woensdagavond werd er 
bovendien een rozenhoedje gebeden. 
Een tien- tot twintigtal parochianen uit 
de drie Zeeuws-Vlaamse parochies 
namen hieraan deel. Ook zongen zij 
enkele coupletten van het Fatimalied en 
meestal gingen deze mensen ook naar 
de midweekse eucharistieviering.  
 
Verschillende jonge kinderen hebben bij 
het beeld met hulp van hun 
(groot)ouders hun eerste 
Weesgegroetje gebeden, een kaarsje bij 
Maria gezet en de kleurplaat van 
kinderenvoorkinderen.nl meegenomen. 
Afgelopen donderdag hebben we het 
beeld van Fatima naar Roosendaal 
gebracht waar het ook een week blijft 
staan. Daarna gaat het beeld naar 
Made. 

We zijn blij dat het beeld van H. Maria 
van Fatima ook in Hulst heeft gestaan. 
Zo blijven we de herinnering behouden 
en zullen jonge mensen van nu over 50 
jaar ook deze herinneringen ophalen en 
doorvertellen. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 15 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
Stilteviering 

 
ZONDAG 17 SEPTEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
Dameskoor 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Aloys 
Buysrogge en echtgenote Luciënne 
Maenhout en zoon Rob Buysrogge; 
Paula de Bruijn en Ries van Kampen en 
overleden familie; Theo Mangnus en 
overleden familie; uit dankbaarheid voor 
alles uit het verleden en wat nog te 
verwachten is; Piet Rottier en 
echtgenote Maria d’Hooghe, Wilfried 
Segers; voor Charel Weemaes en 
overleden familie; jaargetijde voor 
Yvonne Collet-van de Kelen met 
gedachtenis aan overleden familie  
 
WOENSDAG 20 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
pastor Jo van der Heyden en Maatje 
Francina Koens; voor Theodoor 
Bisschop en echtgenote Martha 
Pauwels en overleden familie 
 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 15.00 UUR: 
Kruisweg 
 

overleden: 

Petrus Alouisius Marie van Mieghem, 85 
jaar, echtgenoot van Marie Louise 
Joseha Stroecken 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 17 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Margaretha Martinet en 
echtgenoot Theophile de Rechter en 
overleden familie; jaargetijde voor Omer 
de Cock en echtgenote Maria de Cock-
Cornelissens en overleden familie 
 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 
mededeling: 
Op zaterdag 16 september a.s. vindt in 
de kerk te Koewacht een ‘Tieners 
Onderweg’ evenement plaats. Het wordt 
het eerste Kerk-Popfestival waarbij alle 
jongeren uit de grensstreek zeer 
welkom zijn. Er is ook medewerking van 
scholen in de regio. Een POP-Rock DJ 
zal de bekende hits draaien, het wordt 
ook een avond met ritmisch shuffelen 
en veel eigentijdse muziek. 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 21 SEPTEMBER 14.00 UUR: 
In de kapel van Onze Lieve Vrouw ter 
Eecken is er een uur van gebed. 
We willen daar tot Maria bidden voor de 
Noden van de Kerk en voor de Noden 
van de Wereld. “De Vrouwe van Alle 
Volkeren” zal onze Voorspreekster zijn!  
U bent allen van harte uitgenodigd. 
 

COLLECTE 16-17 SEPTEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 

geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud 
van de basiliek. 
 

 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 28 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Martha van Houte en familie; 
Mathilde Pieters; Prosper Verschueren 
echtgenoot van Mariette Weemaes 
 
DINSDAG 3 OKTOBER 14.00 UUR: 
Lof met Beeweg met als voorganger 
pastoor W. Wiertz. 
Na afloop koffie in ‘t Heike. 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 
Emiel van Acker; Gilbert Hoefnagels 
echtgenoot van Agnes Casteels, zonen 
Luc en Peter Hoefnagels en hun 
overleden grootouders 

 
DINSDAG 19 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron. 
Iedereen is van harte welkom. 

 
agenda: 
Dinsdag 19 september om 19.30 uur: 
clusterbijeenkomst in de vergaderzaal 
 

GRAAUW 
H. MARIA TENHEMELOPNEMING 

 

DONDERDAG 21 SEPTEMBER 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
intenties: Joseph Kips, echtgenote van 
Maria de Rechter, wederzijdse ouders 
en familie; Johannes Stallaert en 
overleden familie; Elisabeth Smulders- 
Durinck en overleden familie; Petrus 
Boënne-van Meegroot en overleden 
kinderen; Maria Verbist en overleden 
ouders; Marie Verdurmen en 
echtgenoot Piet Totté en wederzijdse 
ouders; Jozef van de Vijvere en 
echtgenote Alma Mahu en wederzijdse 
ouders; Frans, Hypoliet en Maria Buys; 
Albert Gordijn, overleden ouders en 
familie; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 15 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
geen viering 
 
VRIJDAG 22 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; Jet Maerman 
echtgenote van George Martens en 
overleden familie 
 
lector: A.de Maeyer -de Deckere 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 25 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens 
met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Josephus Kerckhaert; 
Christina Lemsen; Maria Kuypers; Jo 
Herman met gedachtenis van overleden 
familie 

 
DONDERDAG 28 SEPTEMBER 19.30 UUR: 
Taizé viering 

 
 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER: 
geen viering 
 

ZONDAG 17 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
Jubileumviering 70-jarige Professie 
Zuster Lucia Verbist 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; George 
Mangnus en overleden familie; Joseph 
Hamelink, echtgenote, dochter Annie en 
zoon Leo 
 

overleden: 
Roger van der Veeken, echtgenoot van 
Trees Ottjes in de leeftijd van 90 jaar 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 17 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; Piet van Damme; Albert en 
Maria de Bruijn-Schelfhout en overleden 
familie; Jo Kouijzer, overleden ouders 
en schoonouders 
lector: Anita van Puyvelde 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 
LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 18 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
patroonsfeestviering met verering van 
de reliek H. Cornelius, woord- en 
communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert 
intenties: Anna Fassaert en echtgenoot 
Bernardus de Schepper, overleden 
zoon, schoonzoon en kleinkinderen; 
Emma de Booij echtgenote van Theo 
Leenknegt en overleden familie; 
overleden ouders en familie van Harry 
de Bruycker- van Laar; Maria Michielsen 
echtgenote van Piet Kuijpers; jaargetijde 
voor Angela Cappendijk en echtgenoot 
Josephus Pardon, zoon Piet en 
overleden familie; jaargetijde voor Karel 
de Booij echtgenoot van Marlies Verbist, 
voor zus Ria, overleden ouders en 
schoonouders; jaargetijde voor Aloijsius 
de Bruijn en echtgenote Celina Ivens en 
overleden familie; Sjors de Waal 
echtgenoot van Ria Weemaes, 
overleden ouders en familie; familie 
Joossen; Alphonsus Stallaert en 
overleden familie; Petrus de Klippelaar 
en echtgenote Angela Compiet en 
wederzijdse ouders; Rene de Waal en 
echtgenote Madelijn Heijman en dochter 
Christina; jaargetijde voor Marie 
Bogaart, haar overleden ouders en 
broers 
 
lector: Bernadette de Schepper 
communie: Arnold van Leemput 
koster: Lia van Kessel 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 14 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater Weemaes 
intenties: voor onze overleden 
bewoners en overledenen in eigen kring 
 

vervolg 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 
ZONDAG 17 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor H. de Koning 
intenties: Marlou van Houte - de Block; 
Eliza van Zeele, echtgenote van Joseph 
Seghers, dochter Irene en schoonzoon  
André; jaargetijde Mieke de Deijn, 
echtgenote van Remy Allefs en familie 
 
WOENSDAG 19 SEPTEMBER 11.00 UUR 
weekviering 

 
overleden:  
Marie Elias-Buijl 100jr. 
Jo d’Hont  78 jr. 
Lenie Weemaes 91 jr. 
Jan Koolmees  76 jr. 
Eduard Morcus 91 jr. 

 
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 

 
DINSDAG 19 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: Aimé de Jaeger en 
kleindochter 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 
 
Dienst geestelijke zorg Zorgsaam 
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 
 

INFORMATIE EN INTENTIES 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

