
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesaja 63, 16b.-17.19b; 64, 3b-8 

1 Korintiërs 1, 3-9 

Marcus 13, 33-37 
 

THEMA: WANNEER HIJ 
KOMT, WEES GEREED 

LEZINGEN 3 DECEMBER 

1
ste 

 zondag 

 van de advent 

JAAR - B 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 26-27 november 

 

Hulst 
 vr 24 nov 15.00 uur kruisweg 
 vr 1 dec 18.00 uur persoonlijke biecht 
 vr 1 dec 19.00 uur eucharistie 
 zo 3 dec 11.00 uur  eucharistie 
 wo 6 dec 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 za 2 dec 19.00 uur Poolse viering 
 zo 3 dec 9.30 uur  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 2 dec 14.30 uur  rozenkransgebed 
 vr 8 dec 19.00 uur w&c viering 

 

Clinge 
 za 2 dec 19.00 uur  eucharistie 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 5 dec 9.30 uur w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

 

Nieuw-Namen 
 vr 8 december 19.00 uur w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 2 dec 19.00 uur eucharistie 

 

Hengstdijk 
 do 7 dec 19.30 uur Taizéviering 

 

Kloosterzande 
 zo 3 dec 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 30 nov 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 3 dec 10.30 uur  eucharistie 
 wo 6 dec 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 7 dec 14.00 uur viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 5 dec 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 Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

 

 
 

 

81e jaargang nr. 5 

 

zondag 3 december 2017 

TINTINNABULUM 

Hallo allemaal! Zoals jullie in de 
afgelopen blogs hebben kunnen lezen, 
heb ik in mijn laatste weken in Kaapstad 
erg veel bezoek. Het is geweldig om 
mijn vrienden en familie mijn werk bij de 
Amy Foundation en het prachtige Zuid-
Afrika te kunnen laten zien. Afgelopen 
week ben ik veel bezig geweest met het 
organiseren van mijn laatste uitje voor 
de kinderen voordat ik weer naar 
Nederland vertrek. Afgelopen zaterdag 
ben ik, samen met drie Limburgse 
vrienden en enkele andere begeleiders, 
met mijn Greening en Environment klas 
op pad geweest. We hebben een Zuid-
Afrikaanse kinderboerderij bezocht 
waarbij de kinderen dieren als giraffen 
en struisvogels mochten voeren. Het is  

 

voor de kinderen uit de townships een 
heel unieke ervaring om de dieren 
waarover ze normaal alleen in de 
boeken lezen, een keer in het echt te 
kunnen bewonderen. Vervolgens hebben 
we pizza's gegeten waarbij het opviel dat 
de kinderen het helemaal niet gewend 
zijn om met bestek te eten. Vreemd om 
iets wat voor ons zo normaal is aan hen 
te moeten uitleggen. Na het eten hebben 
we een aardbeien-boerderij bezocht 
waarbij de kinderen een beker vol met 
aardbeien mochten plukken om die 
vervolgens mee naar huis te nemen en 
met hun families te delen. De kinderen 
hebben genoten, het was een erg 
bijzondere dag!  
 

Niklas Wiertz 

is de parochie volledig afhankelijk van 
wat wij samen bijdragen aan middelen. 
Uit ons aller bijdragen wordt het 
onderhoud van de gebouwen bekostigd, 
wordt het pastorale team betaald, 
worden alle kosten, die gemaakt worden 
om een vitale parochie te kunnen zijn 
betaald en wordt ook afgedragen aan 
bisdom en vicariaat, ten einde ook de 
bisdommelijke overhead met elkaar te 
kunnen financieren. Het is ieder jaar 
opnieuw ons streven om uit de jaarlijkse 
inkomsten alle uitgaven te bekostigen. 
Dat wordt steeds moeilijker en lukt de 
laatste jaren eigenlijk niet meer. We 
proberen het tekort zo klein mogelijk te 
houden! Sommigen denken nog steeds 
dat de overheid bijdraagt aan kerk-zijn. 
Dat de kerkgebouwen door de overheid 
worden gefinancierd en gerestaureerd. 
Dat alles is niet het geval. Wel is het zo 
dat wanneer het monumenten betreft er 
regelingen bestaan, die er in voorzien 
dat een percentage van de te maken 
kosten uit externe middelen wordt 
gefinancierd. Blijft staan dat nog steeds 
een aanzienlijk gedeelte van het bedrag 
uit de eigen middelen moet komen 
Natuurlijk moet en mag het in de kerk 
 

wijze Kerk te kunnen zijn. Gelukkig zijn 
we nog steeds in staat om flexibel te 
zijn. Om ons op vele fronten aan te 
passen aan de mogelijkheden, ons als 
het ware te modelleren naar wat we 
kunnen.  
Van harte hoop ik dat u met fierheid 
over onze parochie spreekt. Dat u durft 
zeggen dat er veel gebeurt. Dat we met 
elkaar proberen verantwoorde keuzes te 
maken. Dat we bezig zijn om ons goed 
te organiseren met het oog op de 
toekomst. Van harte hoop ik dat u durft 
zeggen dat we er alles aan doen om het 
geloof in Jezus Christus vorm en inhoud 
te geven. Mede ook door uw financieel 
support en ondersteunen moge het ons 
lukken Jezus te verbinden met de 
levens van velen!  
Dus: alle financiële middelen komen 
vanuit u allen, de gelovigen. U bepaalt 
hoe sterk uw parochie is. U bepaalt wat 
de parochie kan en niet kan. Dank voor 
uw bijdrage. En mocht u in de 
gelegenheid zijn uw bijdrage nog te 
verhogen. Ik hoop dat u dat dan niet 
nalaat! Hartelijke dank!  
 
pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 

 

 

Schooluitje – 20-11-2017 
 

Jubilerend koor zet 3 dames 
speciaal in het zonnetje 

 

Zaterdag 18 november werd in de kerk 
van Clinge gevierd dat het parochiekoor 
50 jaar actief is. Heel speciaal is dat er 3 
dames, onafgebroken, ook 50 jaar lid 
van dat koor zijn. Zij kregen door pastoor 
Wiertz een insigne met het cijfer 50 op 
hun gouden Gregorius medaille 
opgespeld. Uiteraard mocht een boeket 
bloemen en een welverdiend applaus 
niet ontbreken. Na afloop werden zij, 
onder het genot van een kopje koffie 
door heel wat kerkgangers gefeliciteerd.  
 

 
 

Annie Lambrechts - van Overmeir, 
Marcella van Geertruy-van Huffel en 
Julia Weemaes - de Kerf: hartelijk 
gefeliciteerd met dit jubileum en oprecht 
dankjewel voor jullie jarenlange inzet.  
 

parochiekerncommissie Clinge 
 

Amnesty International 

 
 

eerlijke processen voor alle politieke 
gevangenen, afschaffing van de dood-
straf en beëindiging van martelingen, 
politieke moorden en verdwijningen. 
 

Op zondagmorgen 10 december a.s. 
is er na de eucharistieviering aan de 
uitgang van de basiliek gelegenheid 
kaarsen en kerstkaarten te kopen ten 
bate van Amnesty International. 
 

Amnesty International is een 
wereldwijde mensenrechten-
organisatie, die zich inzet voor  
vrijlating van gewetensgevangenen 
 
de 

Bericht van het 
oecumenisch overlegorgaan 

 

Over de Provinciale Raad van kerken in 
Zeeland kunnen we kort melden dat dit 
platform voor oecumenische samen-
werking weer een doorstart heeft 
gemaakt. Op de website van de RvK in 
Zeeland (www.raadvankerkenzeeland.nl) 
kunt u de laatste nieuwtjes hieromtrent 
raadplegen. Het is goed dat we ook 
vanuit Zeeuws-Vlaanderen en onze 
regio onze inbreng hebben tijdens de 
twee jaarvergaderingen, die worden 
georganiseerd.  
 

Komende Taizévieringen  
Het eerstkomende avondgebed vindt 
plaats in de advent op donderdag 7 
december. Op donderdag 25 januari 
2018 willen we aansluiten bij het thema 
‘Recht door zee’ met het gebed voor de 
eenheid der christenen. Dat jaar hebben 
de kerken uit het Caribisch gebied het 
materiaal voorbereid.  
 

De gebedsviering voor de eenheid 
der christenen zal evenals vorig jaar op 
zondag 21 januari opnieuw in de 
basiliek plaatsvinden. Aanvang 11.00 
uur. In deze viering gaan naast pastor 
Wiertz en ds. Overduin ook enkele 
pastorale werkers voor. Medewerking 
wordt verleend door een kerkkoor. Er is 
een orde van dienst beschikbaar. 
 

Filmactiviteit en Kloosterdag 
Ten slotte kunnen we in het vooruitzicht 
stellen dat er eind januari 2018 een film 
zal worden vertoond, die aansluit bij de 
eerder gehouden avond met en door 
vluchtelingen, die op 15 november 
plaatsvond. Nadere informatie zal nog 
volgen. Daarnaast is het de bedoeling 
om een Kloosterdag te organiseren in 
de 40 dagentijd. Daar kunt u zich al voor 
opgeven bij leden van het oecumenisch 
overlegorgaan.  
 

Contactpersonen:  
pastor Ralf Grossert, tel. 06-13705137 
en ds. Pieter Overduin (0114- 68 33 60). 
 

P.J.H.J. Overduin 
 
 

Kerkbalans 

en in onze parochie niet alleen 
om geld . gaan. Gelukkig is dat 
ook niet zo. Andere dingen 
hebben de eerste aandacht! 
Maar feit is wel dat zonder de 
geldelijke mogelijkheden het 
steeds moeilijker wordt en zal 
zijn om op een vitale 

 
 

 

 

 

 

Beste mensen, het blijft 
onverminderd van essentieel 
belang u allen te wijzen op uw 
deelname aan de actie 
Kerkbalans teneinde het 
financiële fundament onder ons 
samen-kerk-zijn stevig te 
houden. Zoals u wellicht weet 

 

 

 

 

 
Nadat in november 2016 het r.-k. 

Bijzonder jaar van Barmhartigheid werd 

afgesloten deed het jubileumjaar 500 

jaar reformatie zijn intrede. In de kerk 

van Hengstdijk wordt daarom een 

tweetal lezingen gehouden. Beide 

lezingen beginnen om 19.30 uur. De 

eerste lezing met thema “Wat 500 jaar 

reformatie voor ons nu kan betekenen!” 

wordt gehouden op dinsdag 28 

november door ds. P. Overduin. De 

tweede lezing met thema “De invloed 

van de reformatie op de katholieke 

Kerk, toen en nu” wordt gehouden op 

dinsdag 12 december door drs. Ben  

 

Hartman, secretaris generaal van het 
bisdom Breda en historicus. Hij zal 
vanuit katholiek perspectief naar de 
reformatie kijken en naar de 
doorwerking in deze tijd. Welke 
geloofsvisies op God en mens heeft de 
katholieke Kerk in antwoord op de 
reformatie willen verdedigen? Welke 
kernwaarden binden ons en geven ons 
handvatten voor het heden? 
 

De toegang is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage is van harte welkom. 
 

Inschrijven is gewenst, maar niet 
noodzakelijk. Inschrijven kan via 
pastoriehulst@zeelandnet.nl of door te 
bellen naar 06-53855975. 
 

Lezingen 500 jaar reformatie 

http://www.raadvankerkenzeeland.nl/
mailto:pastoriehulst@zeelandnet.nl


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 24 NOVEMBER 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

VRIJDAG 1 DECEMBER 18.00 UUR: 
persoonlijke biecht 

 

VRIJDAG 1 DECEMBER 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 
Gerardina Kindt; voor Marie de Theye 
en echtgenoot Leon de Kock en 
overleden familie 

 

ZONDAG 3 DECEMBER 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 Bernardus Temmerman en 
echtgenote Johanna de Smit, overleden 
zoon en dochters; familie Baart-van 
Gijsel; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Theo de Koning 

 

WOENSDAG 6 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
voor Corry kerckhaert-de Bont 
echtgenote van Jo Kerckhaert; Ria 
Borm-van de Walle; Huub de Maat en 
overleden familie; Joop Bruggeman  

 

overleden: 
Magdalena Maria de Block, 84 jaar, 
weduwe van Johannes Gerardus 
Serrarens 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZATERDAG 2 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering in de Poolse taal met 
als voorganger pastoor Slawomir Klim 

 

ZONDAG 3 DECEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Silvia en Emma van Damme 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

mededeling:  
Op zondag 10 december a.s. worden er 
na de eucharistie viering van 11.00 uur 
kaarsen en kerstkaarten te koop 
aangeboden ten bate van Amnesty 
International. U kunt de kaarsen en / of 
kerstkaarten kopen bij de ingang van de 
basiliek. 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

ZATERDAG 2 DECEMBER 14.30 UUR:  
rozenkransgebed voor de Vrede! 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de Vrede 
te komen versterken. 

 

VRIJDAG 8 DECEMBER 19.00 UUR: 
Maria Onbevlekte ontvangenis, woord- en 
communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert m.m.v. het Gregorius 
koor 

 

COLLECTE 2-3 DECEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle, 
Clinge, Hulst, Kloosterzande en Nieuw-
Namen is er een extra caritascollecte 
voor Simavi. 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 2 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Mariëtte Praet en echtgenoot 
Albert de Moor; Anna Maes en 
echtgenoot Jan Brijs. 

 

DINSDAG 5 DECEMBER 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk woord- en communie-
viering met aansluitend aanbidding van 
het Allerheiligste tijdens de bijeenkomst 
van gebedsgroep de Bron met als 
voorganger pastor R. Grossert 

 

overleden: 
Tiny Jansen weduwe van Omère 
Verstraten, overleden in Hulst op zondag 
19 november in de leeftijd van 77 jaar. 
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden 
op vrijdag 24 november in de kerk van 
Clinge gevolgd door de crematie in 
Terneuzen. 

 

agenda: 

Vrijdag 1 december wordt de H. 
communie aan huis gebracht bij zieken, 
ouderen en gehandicapten die hiervoor 
zijn aangemeld. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 8 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. het zangkoor 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Germaine Thieleman 
en echtgenoot Henri Robbrecht; Juliana 
de Weijn en echtgenoot Petrus ven der 
Heijden 

 

lector: G. Leenknecht van Dorsselaer 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 2 DECEMBER 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

DONDERDAG 7 DECEMBER 19.30 UUR:  
Taizé viering 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 3 DECEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 

overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; jaargetijde Prudentia 
Menu en overleden echtgenoot Desiré 
van Kampen; Eugène Hiel en familie; 
Eugénie de Waal-van Waterschoot, 
overleden echtgenoot en verdere 
familie; Miet Menu-Kerckhaert en 
familie; overleden familie Hiel-Truyman; 

Onze lieve Vrouw uit dankbaarheid 
 

lector: Roos Hiel 
com. assistent: : Lea Kouijzer 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 30 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 3 DECEMBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering  
intenties: overleden echtgenote, moeder 
en oma; Angela Maria Hypolitha Borm; 
Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Lena Riemens-
Elias; Ward en Elsa Vink-Mel; 
jaargetijde Harry Nijskens, echtgenoot 
van Tiele d’Haens 

 

WOENSDAG 6 DECEMBER 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor 

 

overleden:  
dhr. A. Kerckhaert 87 j. 
mw. M. Serrarens-de Block 84 j. 
mw. C. Verstraten-Jansen 77 j. 
mw. J. van Ombergen-Melsen 100 j. 

 

DONDERDAG 7 DECEMBER 14.00 UUR: 
viering in de serre van de Korenmarkt / 
Bellingstraat voor bewoners en omwonenden 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 5 DECEMBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering 
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 
Pastoraal werkers: 
Chantal van de Walle 
Ralf Grossert 
Katrien Van de Wiele 

 

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
Pastoraal werkster Henny de Koning 
Diaken Kees van Geloof 
 
 
 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

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 

Nightfever en XMAS 
Shopping night Hulst 

 

 
 

Zoals u al eerder in het 

Tintinnabulum hebt gelezen is het 15 

december 2017 weer zo ver. De 

winkeliers houden hun winkel open in 

kerststemming en wij, de basiliek in 

Hulst, doen ook weer mee met 

nightfever. De basiliek is die avond 

vanaf 17.00 uur open tot ongeveer 

22.00 uur. Evenals vorig jaar kunt u 

in een oase van rust de basiliek 

bezoeken, u kunt een kaarsje 

opsteken, u kunt uw gedachten weer 

eens oppoetsen, maar u kunt ook 
koffie of chocomelk drinken. U komt 

toch ook????? 
 

 
 

Pastoraal werker Ralf Grossert zal 

deze avond aanwezig zijn, het koor 

van Bernadette Willaert uit Clinge 

zingt, afwisselend met muziek van 

Anita van Puyvelde met haar 

mensen en nog onze muzikanten uit 

Terneuzen o.l.v. Esther Baeten. Dit 

jaar mogen we ook de Wal-Noten 

begroeten. Zij zullen zingen tussen 
19.00 uur en 20.30 uur. Met het koor 

de Stemmige Maatjes uit Biervliet 

zijn we nog in gesprek. Uiteindelijk 

sluiten we om 22.00 uur de avond af 

met een gebed en zegening. 


