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TINTINNABULUM

zondag 31 december 2017

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

LEZINGEN 27
31 NOVEMBER
DECEMBER
LEZINGEN

Feest van de H. Familie
JAAR - B
Genesis 15,1-6;21,1-3
Hebreeën 11,8.11-12.17-19
Lucas 2,22-40
THEMA: VERVULD VAN
WIJSHEID EN LICHT
LEZINGEN 7 JANUARI

Openbaring des Heren
JAAR - B
Jesaja 60, 1-6
Efesiers 3, 2-3a.5-6
Matteüs 2, 1-12
THEMA:
IN NAVOLGING
VAN HET LICHT

VIERINGEN IN DE PAROCHIE
vieringen rond het weekend
van 30 - 31 dec en 6 - 7 jan
Hulst
zo 31 dec 11.00 uur
eucharistie
ma 1 jan 11.00 uur
eucharistie
ma 1 jan 14.00 uur
gebedsviering
wo 3 jan 18.30 uur Rozenkransgebed
wo 3 jan 19.00 uur
eucharistie
vr 5 jan 18.00 uur persoonlijke biecht
vr 5 jan 19.00 uur
eucharistie
zo 7 jan 11.00 uur
eucharistie
wo 10 jan 18.30 uur Rozenkransgebed
wo 10 jan 19.00 uur
eucharistie
vr 12 jan 15.00 uur
Kruisweg
Koewacht
zo 31 dec 9.30 uur
eucharistie
zo 7 jan 9.30 uur
w&c viering
Sint Jansteen De Warande
do 11 jan 10.30 uur
w&c viering
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
za 6 jan 14.30 uur Rozenkransgebed
Clinge
za 30 dec 19.00 uur
eucharistie
za 6 jan 19.00 uur
w&c viering
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 2 jan 9.30 uur
w&c viering
di 9 jan 9.30 uur
gebedsgroep
Boschkapelle/Stoppeldijk
za 30 dec 19.00 uur
eucharistie
za 6 jan 19.00 uur
eucharistie
Hengstdijk
ma 8 jan 19.00 uur
w&c viering
Kloosterzande
zo 31 dec 9.30 uur
eucharistie
zo 7 jan 9.30 uur
eucharistie
wzc Antonius
do 28 dec 10.30 uur
w&c viering
do 4 jan 10.30 uur
w&c viering
De Blaauwe Hoeve
zo 31 dec 10.30 uur
w&c viering
wo 3 jan 11.00 uur
weekviering
zo 7 jan 10.30 uur
w&c viering
wo 10 jan 11.00 uur
weekviering
Korenmarkt/Bellingstraat
do 4 jan 14.00 uur
w&c viering
wzc De Lange Akkers
di 2 jan 10.30 uur
w&c viering
di 9 jan 10.30 uur
w&c viering

Diakenwijding Tom Kouijzer
D
Op zaterdag 9 december vond de
diakenwijding van Tom Kouijzer plaats
in de St. Theresakerk van de
maristenparochie
in
Dublin
door
aartsbisschop Diarmuid Martin. Het was
een indrukwekkende, mooie en warme
plechtigheid, waarbij de ouders van
Tom uit St. Jansteen aanwezig waren
met nog enkele familieleden, een groot
aantal paters maristen uit Europa,
waaronder ondergetekende met nog
twee paters uit Nederland en verder
heel wat parochianen.
Na de viering volgde er in de kerk een
receptie, waarbij je duidelijk kon merken
dat de mensen Tom in hun hart
gesloten
hadden
en
het
zeer
waardeerden dat hij in hun parochie
werkzaam is.
De zondag na de diakenwijding werd
Tom al serieus aan het werk gezet en
hield hij een preek die klonk als een
klok.
Met vreugde en dankbaarheid kijken we
op deze dagen terug en bidden we de
goede God dat Hij Tom rijkelijk zal
zegenen.
Was de diakenwijding in Ierland, de
priesterwijding
van
Tom
zal,

Een jaar komt tot een eind. Wat is er
gebeurd? Zo veel. Het is goed om het
allemaal door je heen te laten gaan.
Om daar even tijd voor te nemen. In
ieder geval wensen wij u en allen die u
lief zijn een zalig kerstfeest en een
gezegend nieuwjaar! Veel dank voor
alles in 2017 en óp naar 2018!
parochiebestuur en pastoraal team

Plaatsen van replica
in de basiliek

plaatsvinden in de basiliek van Hulst en
wel op zaterdag 16 juni 2018, waarna hij
in zijn eerste mis zal voorgaan op
zondag 17 juni. Maar daarover zullen wij
u tijdig informeren.
pater Joop Reurs

Driekoningen (Openbaring des Heren)
In onze rooms-katholieke Kerk staat op
deze dag (zondag 7 januari) vooral de
ontmoeting van de drie wijzen met de
pasgeboren Messias in het middelpunt
van het feest. De kerken van het oosten
vieren op deze dag minder het Kind in
de kribbe maar veel meer de Jezus, die
na de doop in de Jordaan aan zijn
openbaar leven begint.
Toch ziet de rooms-katholieke Kerk dit
belang van het openbare optreden van
de volwassen Jezus nadrukkelijk ook en
heeft het feest, verdeeld over drie
zondagen, in het kerkelijke rooster
opgenomen. Op de zondag na de
Openbaring wordt de doop van Jezus
gevierd. Een week later herinnert de
lezing van het evangelie aan het wonder
van Jezus in Kana.
Deze drie momenten samen doen ons
spreken van de Openbaring des Heren.

Allereerst leidt de wonderbaarlijke ster
de wijzen veilig naar Bethlehem. Bij de
doop in de Jordaan noemt de stem
vanuit de hemel Jezus de 'geliefde
Zoon'. Bij de bruiloft in Kana geeft Jezus
zelf door een wonder te kennen dat Hij
de gezonden Messias is.
Even nog met betrekking tot het feest
van Driekoningen. In de 9de eeuw
werden de drie koningen voor het eerst
met name genoemd. Caspar, Melchior
en Balthazar. Zij stonden voor de toen
bekende drie mensenrassen alsook
voor de toen bekende drie werelddelen.
De
relieken
(aan
de
wijzen
toegeschreven resten) van de Drie
Wijzen worden in Keulen bewaard in het
zogenaamde Driekoningenschrijn, dat
zijn plaats heeft gevonden in het
priesterkoor van de Dom van Keulen.

Nog een keer: Zuid-Afrika
Drie maanden lang heeft Niklas Wiertz
geschreven over zijn ervaringen in ZuidAfrika, waar hij vrijwilligerswerk deed
voor de Amy Foundation. Nu zijn stukjes
zijn afgelopen kwam er onderstaande
reactie binnen met het verzoek deze in
het Tintinnabulum op te nemen. Dat
doen we graag.

Goede wensen
voor alle mensen

Veel gegeven maar zeker ook veel mogen
ontvangen. Verschillen gezien tussen de
jeugd daar en met de onze hier. Genoten
van natuur, cultuur en levensomstandigheden en zoveel meer. Ongetwijfeld
een verrijking voor jezelf. Proficiat! Nu is
het ook weer fijn thuis te zijn met familie en
vrienden. De herinnering aan de lachende
Aan Niklas Wiertz,
en zingende kinderen moge je veel
Met veel belangstelling hebben we je voldoening geven. Succes en geluk op je
ervaringen in Zuid-Afrika via de levenspad met deze rijke ervaring. Wat
betreft:
hartelijk
dank!
wekelijkse inzendingen voor onze ons
Tintinnabulum gevolgd.
De doelstellingen van de Amy Een zalig kerstfeest voor jou en je familie.
Foundation hebben je hart geraakt. Een
drie maanden lange inzet voor de jeugd lezers van de parochie H. Maria Sterre der
is een persoonlijke inzet metterdaad. Zee

Enige jaren geleden werd er vanuit de
basiliek een Mariabeeld gestolen. Nu
is er door Miel Saman een prachtige
replica van dit beeld gemaakt. Hij
schenkt dit beeld, waar vele uren
liefdevolle arbeid in steken, aan de
parochie. Op tweede kerstdag
hebben we het voornemen dit beeld
te zegenen en het na afloop van de
viering terug te plaatsen op de plek in
de basiliek, waar het vroeger gestaan
heeft. Van harte nodigen wij u uit
aanwezig te zijn bij die viering, die
muzikaal verzorgd wordt door onze
harmonie. De viering begint op het
gewone tijdstip: 11.00 uur. Het is
bovendien de enige viering op deze
tweede
kerstdag
in
ZeeuwsVlaanderen.
pastoor Wiel Wiertz

Rozenkrans voor de vrede
Het gebed is een van de pijlers van
het geloof. In onze Kerk zijn er
verschillende vormen van gebed. Een
van die vormen is de rozenkrans.
Deze is alleen te bidden maar zeker
ook heel goed in de gemeenschap
van de gelovigen; samen.
De bisschoppen van Nederland
roepen ons allen op om in 2018 de
rozenkrans voor de vrede te bidden.
Ieder bisdom neemt daartoe een
speciale dag voor zijn rekening. Zo
wordt er, verdeeld over het jaar, elke
maand ergens voor de vrede
gebeden.
Ook ons bisdom doet hierin graag
mee. Onze bisschop vraagt ons om
de rozenkrans voor de vrede te
bidden vooral op de twee dagen, die
ons bisdom 'voor zijn rekening neemt'.
Dat zijn 31 mei en 15 augustus. De
'nadruk' ligt dan voor de 31ste mei in
de parochie van de Zegge, waar dan
de meimaand wordt afgesloten, die
altijd weer velen op bedevaart naar
O.L. Vrouw van 'de Zeg' trekt. Op 15
augustus is het de kathedraal in
Breda waar de nadruk op ligt. Let wel:
op die dagen zijn natuurlijk al onze
parochies van harte uitgenodigd om
ook de rozenkrans van de vrede te
bidden.
Vervolg op pagina 2

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 30-31 DECEMBER
en 6-7 JANUARI
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst, Clinge,
Boschkapelle en Kloosterzande is er
een extra caritascollecte. In Hulst is er
een extra collecte voor onderhoud van
het orgel.
HULST
H. WILLIBRORDUS
ZONDAG 31 DECEMBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz met samenzang
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en
echtgenoot George van der Wielen;
familie Baart-van Gijsel; jaargetijde
Frederic
Temmerman;
jaargetijde
Johanna de Smit echtgenote van
Bernardus
Temmerman;
Annie
Krieckaert en echtgenoot Wout Burm;
Theo de Koning; uit dankbaarheid voor
een 50-jarig huwelijk; Theo Mangnus en
familie
MAANDAG 1 JANUARI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het Basiliekkoor
MAANDAG 1 JANUARI 14.00 UUR:
gebedsviering in het kader ZeeuwsVlaanderen bidt
WOENSDAG 3 JANUARI 18.30 UUR:
Rozenkrans voor de Vrede
WOENSDAG 3 JANUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: overleden ouders StallaertElias en overleden kinderen; familie
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen
VRIJDAG 5 JANUARI 18.00 UUR:
persoonlijke biecht
VRIJDAG 5 JANUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: voor Marie de Theye en
echtgenoot Leon de Kock en overleden
familie;
Alphons
Blommaert
en
echtgenote Mathilde de Vos en
overleden ouders; overleden ouders
Brand-Wauters en overleden familie;
Wim Bruggeman echtgenoot van Roza
Verstraaten, wederzijdse ouders en
familie
ZONDAG 7 JANUARI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs met samenzang
intenties: voor Anita van de Berg-van
Winden; Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes; Corry van der
Wielen-Aarts en echtgenoot George van
der
Wielen;
familie
Bernardus
Temmerman en echtgenote Johanna de
Smit, overleden zoon en dochters;
familie Baert-van Gijsel; jaargetijde
Justina
Baert;
jaargetijde
Rob
Buijsrogge; Jo de Poorter echtgenoot
van Ireen van Waterschoot

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
ZONDAG 31 DECEMBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
lector: Ria van Daele-de Deckere
mededeling:
Vanaf 12 januari 2018 zal elke tweede
vrijdag van de maand (met uitzondering
van 11 mei) in de basiliek te Hulst om
15.00 uur de kruisweg overwogen
worden. Ook hier bent u van harte
welkom.
ZONDAG 7 JANUARI 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Denise Mannens, overleden
ouders en broer; jaargetijde voor Jozef
Drubbel en echtgenote Zulma Ferket en
overleden zoon George Drubbel; voor
overleden ouders Charel Wijnacker en
echtgenote
Paula
Boechling
en
kleindochters Anja en Levina; Joos
Sponselee en echtgenote Adrienne van
Pottelberghe
SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE
DONDERDAG 11 JANUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Johan de
Burger en
echtgenote Angela Weemaes en
overleden familie; Ed Borm en
echtgenote en overleden ouders; Alfred
Weemaes
en
echtgenote;
Silvia
Plasschaert;
René
Bauwens
en
echtgenote;
Theo
Beughels
en
echtgenote Rosa van Dorsselaer; Maria
en Agnes Bauwens overleden ouders
en Nelly Bauwens; overleden familie
IJsebaert
SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN
ZATERDAG 6 JANUARI 14.30 UUR:
Rozenkransgebed voor de Vrede!
Iedereen is van harte welkom en
uitgenodigd om dit gebed voor de Vrede
te komen versterken.
CLINGE
H. HENRICUS
ZATERDAG 30 DECEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het koor ‘Laudate
Dominum’ o.l.v. Bernadette LuijcksHemelsoet

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
H.H. PETRUS EN PAULUS
ZATERDAG 30 DECEMBER 19.00 UUR:
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; Wieske
Gelderland-de Rooij en overleden
echtgenoot Willy Gelderland; jaargetijde
Corrie van Vlieberghe echtgenote van
Piet de Cock en overleden familie
ZATERDAG 6 JANUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte
Everaert-Janssen en familie; overleden
familie Johannes Truijman-Vonk en
overleden
kinderen;
Gerarda
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en
familie; Judith Cappaert-Spuesens en
echtgenoot
Albertus
Cappaert;
overleden ouders Piet en Louise de
Rooij-de Schepper
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN
ZONDAG 31 DECEMBER 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
lector: Roos Hiel
com. assistent: Lea Kouijzer
gedoopt:
Op 16 december zijn gedoopt:
Noë en Liva van Meele dochters van
Barry van Meele en Anouk Broekaart,
Siem van Meele zoon van Marco van
Meele en Melanie de Poorter
ZONDAG 7 JANUARI 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;
Pieter van Kampen-Willems en
overleden
kinderen;
overleden
echtpaar Kees en Madeleine Rijk van
de Lavoir; jaargetijde Rie Maas,
overleden ouders, broer Jo, zus Roos
en overleden familie; familie Reynsde Kort, zoon Stanny, schoondochter
Meriam en familie; Miet MenuKerckhaert en familie; onze lieve
vrouw uit dankbaarheid; Jenny en
Piet de Bruijn-Lansu en overleden
familie

DINSDAG 2 JANUARI 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H.
Henricuskerk woord- en communieviering met als voorganger pastor R.
Grossert met aansluitend aanbidding Lezing rouwzorg regio 0114
van het Allerheiligste tijdens de
door Sindy Helsen
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron.
Iedereen is van harte welkom.
Op uitnodiging van rouwzorg regio
0114 komt op 23 januari Sindy Helsen
ZATERDAG 6 JANUARI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als spreken. Zij is klinisch psychologe en
voorganger pastor Ch. van de Walle ervaren psycho-therapeute, o.a. bij
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ Fara te Leuven.
De avond vindt plaats in de Truffinozaal
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet
intenties: Fiel Merckx echtgenoot van van WZC De Blaauwe Hoeve,
WOENSDAG 10 JANUARI 18.30 UUR: Annie Burm
Truffinoweg 2 te Hulst. Aanvang: 20.00
Rozenkrans voor de Vrede
uur.
DINSDAG 9 JANUARI 9.30 UUR:
Iedereen is welkom en deelname is
WOENSDAG 10 JANUARI 19.00 UUR: in het kerkzaaltje aan de H. gratis, maar gelieve wel in te schrijven
bijeenkomst
van bij het rouwzorgteam:
eucharistieviering met als voorganger Henricuskerk
gebedsgroep De Bron. Iedereen is van
pater J. Reurs
 Katrien V.d. Wiele
intenties: overleden ouders Stallaert- harte welkom.
06-41322776
Elias en overleden kinderen; familie
HENGSTDIJK
kvdwiele@zeelandnet.nl
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen
H. CATHARINA
 Fien Martinet
MAANDAG 8 JANUARI 19.00 UUR:
VRIJDAG 12 JANUARI 15.00 UUR:
0114-364050
woord- en communieviering met als
kruisweg
fmartinet@zeelandnet.nl
voorganger pastor R. Grossert
 Maggie Sandkuijl
intenties
René
Boeijkens
met
0114-315149
gedachtenis van overleden ouders en
msandkuijl@zeelandnet.nl
familie


DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 28 DECEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: August Freyser, dochter
Agnes en overleden familie
DONDERDAG 4 JANUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: voor overleden bewoners van
ons huis en overleden in eigen kring
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 31 DECEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. van Geloof
intenties: Augustinus en Petronella
Ferket-Poulussen en kleinzoon Auk de
Maat; Greetje Eeman-de Theye en
familie
mededeling:
Op Nieuwjaarsdag is er géén viering in
de kapel.
WOENSDAG 3 JANUARI 11.00 UUR:
weekviering m.m.v. het Blaauwe
Hoevekoor
DONDERDAG 4 JANUARI 14.00 UUR:
woord- en communieviering in de serre
van de Korenmarkt/Bellingstraat
ZONDAG 7 JANUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. van Geloof
intenties: Achiel Hermans echtgenoot
van Margriet Bryssinck; Els Janssen-de
Smit; Piet en Louisa de Boeij-Pauwels en
familie; Jo Baart; Theodorus en Maria de
Bruijn-de Meyer, zoon Henk en
jaargetijde dochter Marie Louise
WOENSDAG 10 JANUARI 11.00 UUR:
weekviering
overleden:
mevr. Lucie Van Overmeir-Verwer 85 jaar
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 2 JANUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter
Annet
DINSDAG 9 JANUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter
Annet

Vervolg: Rozenkrans
voor de vrede
Twee dagen zijn door de bisschoppen
aangewezen als gebedsmoment voor
alle bisdommen. Dat is allereerst 1
januari -in ons bisdom ligt dan de
nadruk op de basiliek in Hulst, waar we
om 14.00 uur samen komen om de
rozenkrans voor de vrede te bidden- en
1 november, Allerheiligen, wanneer de
nadruk zal liggen wederom bij de
kathedraal in Breda.
Van harte hopen we dat u naar
mogelijkheid mee gaat bidden. Het is
misschien nog wat vreemd. Samen
bidden voor de vrede. Maar de kracht
van het gebed is enorm. Door het
gebed (dat ook ons letterlijk bij elkaar
brengt) kunnen we met elkaar het
dichterbij brengen van de vrede in de
harten van de mensen en in de wereld
bewerkstelligen. Met hoe meer mensen
we bidden, hoe sterker die kracht is.

