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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 14-15 oktober 

 

Hulst 
 vr 13 okt 14.15 uur  gebedsviering 
 zo 15 okt 11.00 uur  eucharistie 
 wo 18 okt 19.00 uur  eucharistie 
 vr 20 okt 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 15 okt 9.30 uur  eucharistie 

 

Sint Jansteen De Warande 
 do 12 okt 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 ma 16 okt 9.30 uur  kermisviering 

 

Clinge 
 za 14 okt 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 17 okt 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 19 okt 10.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 14 okt 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 15 okt 9.30 uur  eucharistie 

 

Lamswaarde 
 ma 16 okt 19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 12 okt 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 15 okt 10.30 uur  w&c viering 
 wo 18 okt 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 17 okt 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 Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
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zondag 15 oktober 2017 

TINTINNABULUM 

Hoi allemaal! Terwijl het hier in 

Kaapstad elke dag beter weer wordt 

met temperaturen van 25 graden en 

hoger, heb ik afgelopen week een 

aantal goede gesprekken gevoerd. Zo 

sprak ik met de coördinator van het 

Youth Skills Developmentprogramma 

van de Amy Foundation dat zich inzet 

voor het ontwikkelen van 18 tot 25-

jarige Zuid-Afrikanen die moeilijk aan 

een baan komen. Het schijnt dat in die 

groep Zuid-Afrikanen zo’n 50% 

werkloos is en daar wil de Amy 

Foundation iets aan doen. De 

belangrijkste reden voor deze hoge 

werkloosheid is het feit dat de Zuid-

Afrikaanse economie heel erg 

afhankelijk is van het toerisme. Te 

weinig toerisme betekent te weinig 

banen. Leerlingen die dit programma 

volgen, krijgen bijvoorbeeld 

(eenvoudige) kooklessen om zo met 

enige ervaring aan de slag te kunnen in 

een van de hotels en restaurants 

waarmee de stichting samenwerkt. 

Daarnaast sprak ik met de bewaker van 

mijn studentenhuis, die twee jaar 

geleden helemaal alleen vanuit Congo 

in Kaapstad is komen wonen om hier te 

studeren en een toekomst op te  

 

 

Kaapstad 

bouwen. Helaas liep alles anders dan 

gepland en overleed zijn vader toen hij 

hier net een aantal maanden aan de 

slag was. De bewaker, een 28-jarige 

jongen, moest zijn studie beëindigen om 

te gaan werken en zo zijn moeder, die 

nog altijd in Congo woont, financieel te 

kunnen ondersteunen. De bewaker 

heeft het niet makkelijk hier in 

Kaapstad, maar is wel altijd vrolijk, 

positief ingesteld en in voor een praatje. 

Wanneer ik ’s avonds weer eens te veel 

eten gemaakt heb, kan ik hem daar dan 

ook heel erg blij mee maken; hij moet 

immers nog de hele nacht wakker 

blijven en werken. Tot volgende week! 
 

Niklas Wiertz 

De Stichting Kerkbelang Koewacht heeft 

vooral tot doel het plaatselijke kerkgebouw 

te behouden en te onderhouden.  

Dringend noodzakelijk zijn nu de 

onderhoudswerkzaamheden aan toren 

en dak. De begrote kosten overstijgen 

de beschikbare financiële middelen. Er 

is, om deze kosten te dekken, een 

begroot tekort van €116.000. Bijdragen 

vanuit u allen zijn essentieel!  

 

'Samen sterk voor de kerk' nodigt u uit 

tot deelname aan de actie 'Draag je 

steentje bij tot herstel van de kerktoren 

en het kerkdak'. Donaties, legaten, 

obligatie leningen; allemaal 

mogelijkheden om extra geldelijke 

middelen te verwerven. Bovendien is 

het mogelijk om als 'crowdfunder' een 

 

deelproject voor eigen rekening te 

nemen.  

 

Let op: uw deelname geldt niet als 

bijdrage aan de actie Kerkbalans. 

Zoals u weet is kerkbalans onontbeerlijk 

om het samen kerk- en parochie zijn te 

bekostigen. Zonder voldoende 

inkomsten voor Kerkbalans is er 

uiteindelijk geen parochie!  

 

Verdere info: kerkbelang@zeelandnet.nl 

of T 06-22499601. Rekeningnr. 

Stichting Kerkbelang Koewacht: NL 12 

RABO 0157 5451 05. Giften hebben het 

ANBI keurmerk.  

 

Dank voor de aandacht.  

Dank voor uw bijdrage.  

 

 

 

 
 

Werkloosheid – 2 oktober 20172017 

  

Jesaja 25, 6-10a 
Filippi 4, 12-14.19-20 

Matteüs 22, 1-14 
 
 
 

THEMA: NEEM JIJ DE 
UITNODIGING AAN? 

 
 

LEZINGEN 15 OKTOBER 

28ste zondag 
door het jaar 

JAAR – A 
 

 

Verslag lezing  
Rouwzorg Regio 0114 

 

Op 5 september verzorgde Manu 
Keirse voor 88 mensen de lezing met 
als thema “Op de pechstrook van het 
leven”. Manu is al jaren toonaangevend 
inzake rouw. Onlangs herschreef hij 
zijn eerste boek, want er is veel 
veranderd in de inzichten rond verlies 
en rouw. 50 jaar luisteren naar 
rouwenden, doet beseffen dat ‘zij die 
de schoenen dragen, weten waar ze 
knellen’!  
 

De sleutelwoorden om te helpen bij 
rouw, zijn : 

 luisteren naar rouwenden, steeds 
opnieuw 

 correcte info geven – ook aan 
kinderen 

 met warmte en genegenheid 

 herinneringen levendig bewaren. 
 

Uitspraken om niet te vergeten : 

 Rouw, verdriet, zich schuldig voelen 
heeft te maken met liefde en 
verantwoordelijkheid. 

 Mensen die overlijden, verhuizen 
van de buitenwereld naar het hart 
van de mensen. 

 Ik spreek niet meer over rouw verwer-
ken maar over ‘verlies overleven’. 

 Rouw is niet te wegen of te meten. 
Er is ook veel niet erkend verdriet. 

 De relatie met de overledene 
verandert, maar eindigt niet!  

 Daarom is het her-inneren (het 
opslaan in je binnenste) belangrijk. 

 Rouwen is niet loslaten maar 
‘anders leren vasthouden’. 

 Het verlies gaat met je mee als een 
schaduw – soms onopvallend, soms 
ineens levensgroot voor je voeten. 

 Je kan iemand die rouwt, helpen of 
voor de voeten lopen. Daarom is het 
belangrijk, dat mensen weet hebben 
van rouw en hoe ermee om te gaan. 

 Als ouders van een overleden kind 
vragen: is het normaal dat we na 11 jaar 
nog verdriet hebben, kunnen we ons de 
vraag stellen: is het normaal dat je na 
11 jaar nog altijd houdt van je kind?! 

 Rouw is een normale reactie van 
normale, stabiele mensen op een 
groot verlies. 

 

Manu Keirse pleit ervoor om 
herinneringen op te bouwen als je nog 
leeft en om kinderen al vroeg te 
betrekken bij het afscheid. Zij hebben 
recht op correcte info, hoe moeilijk ook. 
Daarom pleit hij er ook voor om het te 
integreren in het onderwijs, om het een 
plaats te geven in het werkmilieu en 
om medicatie te vermijden.  
Dokters in opleiding confronteert hij 
met de vraag waarom er bij moeilijk 
nieuws geen 2de consult wordt 
afgesproken met de kinderen erbij. Wat 
je als kind hebt geleerd, leer je immers 
voor het leven! 
 

Uit het vrij jonge publiek kwam een 
dankwoord voor de gedegen en 
sprekende manier waarop Manu deze 
lezing verzorgde: “Ik kwam met het 
idee dat het een zware avond zou 
worden, maar ik ga met een opgelucht, 
warm gevoel naar huis”. 
 

(Verslag rouwzorgteam) 

Draag je steentje bij tot herstel van  
de kerktoren en van het kerkdak 

 

 

 
 

met regelmaat collecten voor allerlei 

doelen. Kerk-zijn heeft nu eenmaal 

aandacht voor de eigen groep alsook 

voor de noden in de wereld om ons 

heen. Met deze snelle aandacht voor de 

nood op Sint Maarten hebben we laten 

zien ook op korte termijn in actie te 

kunnen komen. 

U allen die vanuit onze Zeeuws-

Vlaamse kerken hebt bijgedragen: veel 

dank. Ook veel dank aan u allen die 

anderszins hebt bijgedragen om op Sint 

Maarten de nood te verlichten! 

 

pastoor Wiel Wiertz 

De orkaan die Sint Maarten getroffen 

heeft en zo'n 95% van de gebouwen 

heeft verwoest en heel het eiland in 

shock heeft gebracht, heeft ook in onze 

parochies ons ertoe gebracht om een 

volledige collecte te bestemmen voor dit 

rampgebied. Het door collecten 

verkregen bedrag is iets meer dan 

€3000. Bovendien hebben verschillende 

Parochiële Caritas Instellingen spontaan 

aangeboden dit bedrag nog te verhogen 

met een bijdrage vanuit hun middelen. 

We hebben als katholieke parochies 

laten zien dat we oog hebben voor de 

noden in onze wereld. Natuurlijk zijn er  

 

Katholieke parochies van Zeeuws Vlaanderen 

collecteren voor Sint Maarten 

Katholiek leven vandaag 
Geloof, hoop en liefde 
in de katholieke Kerk 

 

Katholiekleven.nl geeft je inspiratie 
voor je dagelijkse leven. Bekijk de 
video’s en volg ons via Facebook en 
YouTube. Katholiekleven.nl is een 
initiatief van de Nederlandse 
bisschoppen. Het is een maandelijkse 
uitgave. U kunt zich erop abonneren. 
 

mailto:kerkbelang@zeelandnet.nl


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 13 OKTOBER 14.15 UUR: 
gebedsviering met als voorganger 
pastor S. Steijaert  

 

ZONDAG 15 OKTOBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastor S. Steijaert 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; Marie 
Cornelissens en echtgenoot Piet 
d’Haens, overleden zoons, 
schoonzoons en kleindochter; Leo 
Fermont en overleden familie Fermont-
Sinack; Edwien van Doorsselaer; voor 
Richard Vereecken 

 

WOENSDAG 18 OKTOBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Riet Schillemans en overleden familie 

 

VRIJDAG 20 OKTOBER 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 15 OKTOBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater P. Swinne 
intenties: Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en overleden familie; Mia van 
Nieulande-Belaert en echtgenoot Gerard 
van Nieulande, overleden ouders 
Belaert-Sturms en familie van Nieulande; 
jaargetijde voor Judith Cerpentier 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

overleden: 
Op 24 september 2017 is op 92-jarige 
leeftijd overleden Juliette Elise 
Verbraeken, weduwe van Maurice 
Johannes van Hove. De uitvaart vond 
plaats op vrijdag 29 september 2017. 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 12 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
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; Stif Inghels en echtgenoot 
Cyrillus Vael; overleden familie 
IJsebaert; Firmin van Remortel en 
overleden zoon Peter; Margaretha 
Danckaert en echtgenoten Frans Thijs 
en Joos de Wit, zonen Freddy en 
Francky en overleden familie 

 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

MAANDAG 16 OKTOBER 19.00 UUR: 
kermisviering met als voorganger pastor 
R. Grossert m.m.v. Sint Gregorius koor. 
Dit is de laatste viering van dit seizoen. 
intenties: pastor Claessens; Marie, 
Eugenie en Louis Borm en overleden 
familie; René Bauwens en echtgenote; 
Theo Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; Maria de Rechter en 
echtgenoot Marien Vermue 

 

COLLECTE 14-15 OKTOBER 
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. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 
ZATERDAG 14 OKTOBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor S. Steijaert m.m.v. 
het parochiekoor 
intenties: jaargetijde Henricus van 
Boven en echtgenote Maria Martens en 
overleden familie; overleden ouders en 
familie d’Haens-Serrarens; Piet Inghels 
echtgenoot van Madeleine Bruggeman 
en overleden familie 

 
DINSDAG 17 OKTOBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron. Iedereen is van 
harte welkom. 

 
agenda: 
Dinsdag 17 oktober om 20.00 uur 
bijeenkomst van de parochiekern-
commissie in de vergaderzaal. 

 
GRAAUW 

GEMEENSCHAPSHUIS 
 

DONDERDAG 19 OKTOBER 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Johannes Stallaert en overleden 
familie; Trees Buys echtgenote van Willy 
Hofman, wederzijdse ouders en familie; 
Mina Rijk, echtgenoot Piet de Baar, hun 
dochter Tinie en overleden familie; 
Elisabeth Smulders-Durinck en overleden 
familie; Maria Verbist en overleden 
ouders; Marie Verdurmen en echtgenoot 
Piet Totté en wederzijdse ouders; Alma 
Mahu echtgenote van Jozef van de 
Vijvere als jaargetijde; Albert Gordijn, 
overleden ouders en familie; Jules van 
den Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 
ZATERDAG 14 OKTOBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
jaargetijde  Bert van der Meijden; 
jaargetijde Jo van Stevendaal; Joseph 
Hamelink, echtgenote, dochter Annie en 
zoon Leo 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 16 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: Andre Remorie echtgenoot 
van Marjet van Leemput, overleden 
ouders en broers; jaargetijde voor 
Celina Ivens en echtgenoot Aloysius de 
Bruijn en overleden familie; jaargetijde 
voor Sjors de Waal echtgenoot van Ria 
Weemes, overleden ouders en familie; 
Petrus de Klippelaar en echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders 

 

lector: Marita van Driessche 
communie: Marieke Pardon 
koster: Marieke Pardon 

 

overleden:  
Wies de Poorter echtgenoot van Jeanne 
Eijsackers, overleden op 16 september 
2017 te Terneuzen. De uitvaartdienst en 
aansluitend de crematie heeft 
plaatsgevonden in het crematorium te 
Terneuzen op 22 september 2017. 
 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 15 OKTOBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorgangers 
pastor S. Steijaert en pastor K. Van de 
Wiele m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden ouders Aloïs en Rozalia de 
Maat-van Kampen; Aloïs Verdurmen en 
overleden familie; Ro van Waterschoot, 
overleden ouders en familie; overleden 
ouders Aloïs en Rozalia de Maat-van 
Kampen; René van Goethem en 
echtgenote Maria van Goethem van 
Troost 

 

lector: Ankie Dey 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 

overleden:  
Agnes Mahu weduwe van Petrus 
Asselman op de leeftijd van 82 jaar 

 
 

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 

INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 12 OKTOBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 15 OKTOBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Wies Antheunis-Verdurmen; 
Willy van Vliembergen echtgenoot van 
Mathilda van Goethem; Eugène Hiel en 
familie; Bert en Roza Kroes-van 
Bastelaar, Lodewijk en Jeanne Colsen-
de Maat; jaargetijde Arthur Bonte en 
echtgenote Anna Nelen, kinderen en 
kleindochter 

 

WOENSDAG 18 OKTOBER 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden: 
dhr. Richard Verhagen 96 j. 
mw. Elsa de Letter-de Jonghe 90 j. 
mw. Magdalena Anthonisse-van Waarde  88 j. 

 

extra collecte: 
Op zondag 22 oktober a.s. is er een 
extra collecte in het kader van Wereld-
missiedag. We vragen uw bijdrage voor 
enkele projecten in Burkina Faso, in 
West-Afrika. 

 
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 

 

DINSDAG 17 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: Aimé de Jaeger en klein-
dochter Annet 

 
 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl 

 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl 
wwiertz@live.nl 

 

Pastoraal werkster 
Chantal van de Walle 
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl 

 

Pastoraal werker Ralf Grossert 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 

 

Pastoraal werkster 
Katrien Van de Wiele 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

