
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 23-24 september 

 

Hulst 
 vr 22 sep 15.00 uur Kruisweg 
 zo 24 sep 11.00 uur eucharistie 
 wo 27 sep 19.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 24 sep 9.30 uur eucharistie 

 

Heikant 
 do 28 sep 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 26 sep 19.00 uur    w&c viering 

 

Clinge 
 za 23 sep 19.00 uur w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 26 sep 9.30 uur gebedsgroep 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 23 sep 19.00 uur eucharistie 

 

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

 

Kloosterzande 
 zo 24 sep 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 21 sep 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 24 sep 10.30 uur w&c viering 
 wo 27 sep 11.00 uur weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 26 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. 46 

 

zondag 24 september 2017 

TINTINNABULUM 

Introductie   3 september 

Hallo allemaal! Ik ben Niklas Wiertz, 19 

jaar oud en een Kerkraads neefje van 

pastoor Wiel Wiertz. Woensdag is het 

zo ver en vertrek ik voor drie maanden 

naar Zuid-Afrika! Ik ga in Kaapstad 

vrijwilligerswerk doen bij de Amy 

Foundation die zich inzet voor kinderen 

in sloppenwijken om hen op die manier 

een toekomst te bieden.  

Een hele nieuwe ervaring waar ik al erg 

lang naar uitgekeken heb. De afgelopen 

dagen heb ik mijn koffer ingepakt en 

afscheid genomen van vrienden en 

familie die ik de komende tijd zal gaan 

missen. Middels deze blog houd ik jullie 

op de hoogte van alles wat mij in 

Kaapstad bezighoudt en neem ik jullie 

zo mee in mijn reis. Baie leesplezier! :) 

 

De eerste dagen 11 september 

Hoi allemaal! De eerste dagen hier 

zitten er alweer op. Na een goede vlucht 

ben ik afgelopen woensdagavond in 

Kaapstad geland. Na ontvangst op het 

vliegveld door een chauffeur van 

4Exchange, de Nederlandse organisatie 

die stageplekken en vrijwilligerswerk 

voor Nederlandse studenten in Zuid-

Afrika regelt, ben ik nog diezelfde avond 

naar mijn kamer gegaan om daar mijn 

koffer uit te pakken.  

In de dagen die volgden heb ik de stad 

verkend en al veel leuke nieuwe 

mensen ontmoet. Ik heb veel 

opgetrokken met een vriend die ik al 

vanuit Nederland ken en die ook hier zit. 

Zo heb ik het nachtleven en de stranden 

al mogen leren kennen.  

Het weer wordt steeds beter en de 

zomer staat op het punt te beginnen. 

Morgen, maandag 11 september, begint 

mijn werk voor de Amy Foundation 

waarover volgende week meer!  

 
 

 

 

 

 

Niklas in Zuid-Afrika 
 

De komende tijd treft u in Tintinnabulum een verslag van Niklas Wiertz over zijn 
belevenissen in Zuid-Afrika in de vorm van een dagboek. 

Jesaja 55, 6-9 

Filippi 1, 20c-24.27a 

Matteüs 20, 1-16a 

 
 

 

  

LEZINGEN 24 SEPTEMBER 

25
ste 

 zondag 

 van de advent 

JAAR - A 

 

De bisschop geeft aan, dat SAMEN 

LEVEN een grote opgave is, waarbij 

wie God kent anders leeft dan hij die 

God niet kent. Degene die God kent 

leeft in een bijzondere situatie. Hij 

leeft in Zijn naam en in hun midden. 

Op het einde van de preek betrekt 

de bisschop ook de Emmaüs-

gangers, Emmaüs de naam van de 

kerk in Terneuzen, in zijn verhaal. 

Ook Hij is bij hen en ze weten het 

niet eens. Hij geeft ons kracht de 

ander vriendelijk aan te spreken, Hij 

geeft de kracht om samen te vieren. 

Uw wil geschiede. 

 

Na de heropening van de 

Emmaüskerk was iedereen 

uitgenodigd “achter de schermen” 

een kijkje te komen nemen en te 

genieten van een kopje koffie, een 

lekkere bonbon en een glaasje. Ook 

wij als nabuurparochie hebben de 

Elisabethparochie onze goede 

wensen overgebracht. 

 
 

Eva en Ann den Exter 
 5 en 2,5 jaar misdienaar 
 
 

Zondag 3 september 2017 was het 

weer feest in de basiliek van Hulst. 

Tijdens de viering leek er niets op, dat 

er aan het eind van de 

eucharistieviering ook 2 dames in het 

zonlicht gezet zouden worden. En 

toch….. Voor de zegening gaf pater 

Reurs aan nog een verrassing te 

hebben. 

Eerst werd Eva gevraagd naar voren 

te komen. Pater Reurs vertelde dat 

Eva al vele jaren op het altaar de 

bedienaren ondersteunde als 

misdienaar. Zij heeft een belangrijke 

taak op het altaar en zorgt ervoor dat 

alles tiptop in orde is. Naast het 

regelmatig dienen heeft Eva nog een 

druk leven. Immers, dagelijks gaat zij 

naar Terneuzen naar school en verder 

is atletiek en met name hardlopen een 

hobby van haar, evenals het spelen bij 

The Young Ones. Een druk bezette 

dame en nu willen we haar als 

parochie in het zonnetje zetten. Eva, 

van harte gefeliciteerd. Hierop wordt 

door pater Reurs een diploma 

uitgereikt. 

Maar niet alleen Eva is regelmatig in 
de kerk te vinden, ook jongere zus 
Ann geeft regelmatig ondersteuning op 
het altaar. Dus wordt ook Ann naar 
voren geroepen. Pater Reurs vraagt 
haar of zij nog hobby’s heeft. Ann is 
net als Eva regelmatig op de 
atletiekbaan te vinden, maar volgt ook 
pianoles bij de dirigent van de basiliek, 
Marcel Mangnus. Je ziet, de wereld is 
klein. Veel mensen kennen elkaar en 
vragen elkaar om ondersteuning. Zo 
zie je hoe de kerk verbindend kan zijn. 
Ann, ook jij proficiat. 

Vrijdag 8 september 2017 is de kerk in 

Terneuzen na een grondige verbouwing 

heropend. De Emmaüskerk is onderdeel 

van de Elisabethparochie. Op 8 september 

was de officiële opening voor genodigden 

en alle vrijwilligers. Zo’n 80 personen 

waren aanwezig om toehoorder te zijn bij 

de speeches van achtereenvolgens de 

heer van Waes, vicevoorzitter, de heer 

Begijn, wethouder van de gemeente 

Terneuzen en pastoor Wiertz. Verder was 

er een muzikaal intermezzo. 

De heer van Waes haalde de 

geschiedenis op van de parochie en de 

totstandkoming en realisering van de 

verbouwing. Tevens is er een einde 

gekomen aan het pastoraal centrum in 

Sluiskil. De pastores en de pastoraal 

medewerkers komen nu in gloednieuwe 

lokalen in de kerk zelf te zitten.  

De heer Begijn geeft eigenlijk getuigenis 

van zijn katholiek leven als kleine 

jongen tot op heden, waarbij de 

sacramenten belangrijk zijn geweest in 

zijn leven. Hij is dan ook blij dat de 

parochie en de gemeente op een heel 

goede basis hebben samengewerkt met 

al degenen die mee hebben gebouwd 

aan de totstandkoming van de huidige 

kerk. De heer Begijn geeft aan dat je 

alleen heel hard kunt lopen, maar dat je 

met meer verder springt. 

Ook pastoor Wiertz spreekt over de 

saamhorigheid tijdens het ontwikkelen 

en werken aan de verbouw en dankt 

hierbij alle werkers. Hij vindt het 

treffend, dat een ieder die bij de kerk 

aankomt welkom wordt geheten, waarbij 

je je dan ook welkom en betrokken 

voelt. Tot slot geeft de pastoor mee, dat 

de toekomst in Gods handen ligt. 

Zaterdag 9 september was er een open 

dag voor parochianen en direct 

omwonenden en zondag 10 september 

is Mgr. Liesen in de plechtige 

eucharistieviering voorgegaan. In een 

volle kerk, waarbij ook nu alle 

bezoekers werden welkom geheten 

door de bestuursleden, was men één en 

al luisterend oor. In zijn preek sloot de 

bisschop aan bij het Evangelie van 

Matteüs 18, 15-20. “wanneer Uw 

broeder gezondigd heeft, wijs hem dan 

onder vier ogen terecht. Luistert hij naar 

u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. 

Maar luistert hij niet, haal er dan nog 

een of twee personen bij”. 

Heropening Emmaüskerk Terneuzen 

 
 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 15.00 UUR: 
Kruisweg 

 
ZONDAG 24 SEPTEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het Basiliekkoor  
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; jaargetijde 
overleden ouders Aarts-Frijns; George 
Lockefeer; Joseph van Gimst, Albert 
Boogaert en echtgenote Elza de 
Koning; Monique Kant, echtgenote van 
Jan Mannaert en overleden familie; 
jaargetijde voor Maria Steyaert en 
echtgenoot Aloys Buijsrogge en 
overleden familie  
 
WOENSDAG 27 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 
  
mededeling: 
Zaterdag 30 september is het weer de 
laatste zaterdag van de maand, dan 
houden we de maandelijkse 
Kledinginzameling voor Mensen in Nood 
aan de tuinpoort van de pastorie van 
10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog 
bruikbare kleding in goed gesloten 
dozen of plastic zakken verpakken. 
 
overleden: 
Gaju Nyinawabera, 77 jaar, weduwnaar 
van Cyrille N’Dahimana 
Maria Louisa Hamelinck, 78 jaar, 
weduwe van Honoré Eduardus Marie 
Verschueren 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 24 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Joseph Martens en Maria 
Heijkans; mis uit dankbaarheid voor een 
40-jarig huwelijk voor Omer de Cock en 
echtgenote Maria Cornelissens en 
overleden familie en voor Emiel van 
Remoortele en echtgenote Maria van 
Remoortele-Baert en overleden familie; 
Willy De Maayer, echtgenoot van Elvira 
van den Berghe 
 
lector: Gonny Rozijn 
 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 28 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
intenties: Martha van Houte en familie; 
Mathilde Pieters 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

DINSDAG 26 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
Mariaviering, woord- en communie-
viering met als voorganger pastor R. 
Grossert 
intenties: Maria de Rechter en 
echtgenoot Martien Vermue; René 
Bauwens en echtgenote; Theo 
Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer 

COLLECTE 23-24 SEPTEMBER 

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 verwarming. 
 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette 
Luijcks-Hemelsoet  
intenties: Joannes Franciscus Herdewel 
en echtgenote Rosalia Veneranda 
Zaman en overleden kinderen 
 
DINSDAG 26 SEPTEMBER 09.00 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron. Iedereen is van harte welkom. 
 
mededeling: 
De caritascollecte van zaterdag 9 
september, bestemd voor het werk van 
de Zonnebloem, heeft €33,- opgebracht. 
Met dank namens het caritasbestuur. 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
H.Gerulphus eucharistieviering met als 
voorganger pater J. Reurs  
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Josephus 
de Meijer en echtgenote Cornelia de 
Meijer-Platjouw; Anna Heijens en 
overleden familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; 
Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
jaargetijde Wies Cappendijk; Wies van 
den Bergen, overleden dochter Anneke, 
zoon Philip en familie; overleden ouders  
Borm-van Eerdenburgh; jaargetijde 
Johan Stallaart en echtgenote Mieke 
Stallaart-de Schepper en familie 
 
mededeling: 
De caritascollecte voor de Zonnebloem 
van zaterdag 9 september heeft €78,- 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor! 

 

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 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 24 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Jules 
de Maat, Romanie de Kever en zoontje 
Rudy; overleden ouders Joos en Anna 
van Goethem-van Puyvelde; Miet Menu-
Kerckhaert en familie; familie A. Priem-
Martens 

 

lector: Ynske Taelman 
com. assistent: J. van Waterschoot 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 21 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 
 
 

 

(vervolg) 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 24 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Augustinus en Petronella 
Ferket-Paulussen en kleinzoon Auk de 
Maat; Guust Burm en dochter Patricia; 
Angela Maria Hypolitha Borm; Wies 
Antheunis-Verdurmen; Eugène Hiel en 
familie; Theo Marie Jozef van Troost; 
ouders Leon de Boeij, Annie de Boeij- 
de Schepper en familie; Els Janssen-de 
Smit; Theo Vereecken en familie; Willy 
Vermeulen, echtgenoot van  Paula 
Vermeulen-de Keijzer; Piet en Louisa de 
Boeij-Pauwels en familie 

 

WOENSDAG 27 SEPTEMBER 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
Maria-Louisa Verschueren-Hamelinck, 
78 jaar 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 26 SEPTEMBER 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

