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TINTINNABULUM

zondag 14 januari 2018

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

LEZINGEN 27 NOVEMBER
LEZINGEN 14 JANUARI

2de zondag door het jaar
JAAR - B
1 Samuël 3, 3b-10.19
1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-20
Johannes 1, 35-4

THEMA: LUISTER EN ZIE

VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 13-14 januari
Hulst
vr 12 jan 19.00 uur
kruisweg
zo 14 jan 11.00 uur
eucharistie
wo 17 jan 18.30
rozenkransgebed
wo 17 jan 19.00 uur
eucharistie
vr 19 jan 19.00 uur
stilteviering
Koewacht
zo 14 jan 9.30 uur

eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 18 jan 14.00 uur
Uur van gebed
Clinge
za 13 jan 19.00 uur

eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 16 jan 9.30 uur
gebedsgroep
Graauw gemeenschapshuis
do 18 jan 10.00 uur
w&c viering
Boschkapelle
za 13 jan 19.00 uur

w&c viering

Hengstdijk
do 18 jan 19.30 uur

Taizé viering

Kloosterzande
zo 14 jan 9.30 uur

w&c viering

Lamswaarde
ma 15 jan19.00 uur

w&c viering

wzc Antonius
do 11 jan 10.30 uur

w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 14 jan 10.30 uur
wo 17 jan 11.00 uur

eucharistie
weekviering

wzc De Lange Akkers
di 16 jan 10.30 uur

eucharistie

Herders en Wijzen
Soms moet ik toch echt glimlachen.
Wanneer zoals onlangs in een krant
weer met aan de ene kant een waas
van wetenschappelijkheid en aan de
andere kant een houding van 'zie je nou
wel' aan ons allen 'geopenbaard wordt'
dat we echt niet moeten denken dat in
die nacht de herders op de velden
waren en door de engelen geroepen
werden om naar de stal te gaan. En we
moeten niet denken aan een stal waar
Jezus werd geboren, maar veel meer
aan een oud, afgelegen huisje, waar in
die nacht de geboorte plaats vond. En
de wijzen, koningen zoals zo vaak ook
gezegd, waren vooral mannen die de
stand van de sterren volgden. En
tenslotte: het was allemaal veel eerder
lente dan winter. Ach ja, zo denk ik dan,
wat een nieuws allemaal. Zit niet de
kracht van het verhaal op een dieper
niveau? Jezus is geboren, de Redder,
de Messias. In Hem kreeg God gezicht.
God
raakte
rakelings
aan
de
geschiedenis van de mensen. Dat is wat
gebeurde. Dat is het grote nieuws van
die nacht. Engelen zingen ervan.
Herders trekken op. Wijzen volgen de
ster. Heel de schepping getuigt ervan: in
Jezus gebeurt iets heel bijzonders.

Een verhaal van mij 'achteropkomend'.
Maar niet onbelangrijk. Hoe het allemaal
was, precies?
Een geloofsverhaal werd geschreven.
Zo mogen we het lezen. In Jezus is iets
nieuws begonnen. Dat dit ons mag
doordringen. Dáár gaat het om.
pastoor Wiel Wiertz

Nieuwjaar
Rond deze dagen kijken we als
parochie vooruit. Maar zoals steeds,
hoe het precies zal verlopen, en wat er
gaat gebeuren, we weten het niet.
Vanuit kerkelijk oogpunt denk ik dat we
'rustig voortgaan'. We proberen overal
tot bestendigheid te komen. Voorlopig
blijft het zoals het is. Een patroon van
vieren is ontstaan en ook hoe we onze
kapellen
inzetten
is
duidelijker
geworden.
In
de
verschillende
geloofsgemeenschappen is er nog
steeds de uitdaging om mensen met
elkaar te verbinden, in het licht van de
parochie. Enerzijds zullen er ter plekke
activiteiten zijn, anderzijds is het ook
wezenlijk dat steeds meer mensen van
harte deelnemen aan parochiële
gebeurtenissen en vieringen. Over het
algemeen mogen we zeggen dat de
betrokkenheid overal heel behoorlijk is.
Het is tegelijkertijd ook een heerlijk
gegeven, dat iedereen zich vrij voelt om
wel of niet deel te nemen, om wel of niet
betrokken te zijn. Feit is ook dat we om
onze parochie in de volle breedte en op
al haar plekken te continueren en uit te
bouwen, mensen nodig hebben. Van
harte hopen we dat in u in dit jaar een
stem mag klinken en u antwoord geeft.
Steeds ook onderzoeken we nieuwe
mogelijkheden. Zo zal dit jaar het
parochiefeest op de eerste zondag van
juli duidelijk worden 'neergezet' en met
en voor de hele parochie gevierd
worden.
Het project voor de vastenactie is ook
dit jaar wederom een 'eigen' project. Het
getuigt van kracht en van 'willen' om dit
wederom aan ons allen aan te bieden.
Hopelijk dat het u allen er toe aanzet
zich te verbinden met het doel van het
Vastenactieproject.
De nieuwsvoorziening is nu vooral per

mailing te verkrijgen. We hebben ons
best gedaan en we doen ons best om
zoveel als mogelijk email adressen te
verzamelen voor de wekelijkse directe
mailing van het Tintin. Daarnaast
kennen we ook in 2018 het periodiek 'de
Kerkkoerier' dat bij ons allen een aantal
malen in de brievenbus zal vallen.
In onze parochie alsook in heel ZeeuwsVlaanderen zijn er ook in 2018
gebedsmomenten gepland onder de titel
'Zeeuws
Vlaanderen
bidt'.
Het
gezamenlijke gebed is een van de
peilers onder kerk-zijn. Dit jaar bidden
we samen met de andere Nederlandse
bisdommen heel speciaal voor de vrede.
Op zaterdag 16 juni wordt Tom Kouijzer
tot priester gewijd in onze basiliek. Een
prachtig moment voor Tom, zijn ouders
en familie, voor de Maristen, en voor
ons allen. Op 17 juni zal, ook in de
basiliek, zijn 'eerste mis' worden
opgedragen. Het stemt ons allen tot
grote dankbaarheid!
Op 23 september zal vanuit de basiliek
de eucharistieviering op zondagochtend,
door de KRO, worden uitgezonden.
Tijdens de viering zullen de gezangen
verzorgd worden door de dameskoren
van Hulst, Terneuzen en Oostburg,
alsook door onze Cantorij.
Op 16 september komt de eucharistieviering die Radio Maria uitzendt uit de
basiliek. Het Basiliekkoor zal dan de
gezangen verzorgen.
Vooruitkijkend is dit wat in ieder geval
gedeeld kan worden. Beslist is er nog
veel meer dat gaat gebeuren. En, mocht
u het nog niet weten, als u als betrokken
parochiaan een idee hebt, dan bent u
altijd welkom om hierover te overleggen.
Tot slot: ik hoop dat we met elkaar nooit
vergeten dat het financiële fundament
onder kerk-zijn onontbeerlijk is. Er is

Durf
Soms kom ik iets tegen waarvan ik
denk: knap. Chapeau. Je moet het
maar doen. Zoals het verhaal van de
succesvolle zelf-made zakenvrouw,
die ook echtgenote was en moeder
van een dochter van 7. Ze
combineerde het allemaal prachtig met
elkaar. Ze had het goed voor mekaar.
Jaren
geleden,
vlak
voor de
feestdagen, werd ze gebeld door een
vriendin die bij Jeugdzorg werkte.
Waarom zij....? Ze zat met 'een
probleem' dat om een onmiddellijke
oplossing vroeg. Drie jonge kinderen
van 6 en 7 jaar, uit één gezin, zochten
een pleeggezin. Na afstemming met
haar man en na goed met de vriendin
te hebben gesproken zei ze 'ja'.
Plotseling waren er vier jonge kinderen
in huis. Samen met haar echtgenoot
zorgde
ze.
Wat
bleek:
de
uithuisplaatsing
vroeg
om
bestendiging. Drie kinderen samen in
een nieuwe omgeving plaatsen leek
onmogelijk. Voor iedereen een te grote
opgave. Inmiddels ging bij haar alles
zijn gang. Het was aanpoten.
Tegelijkertijd moest er nagedacht
worden en moesten er bakens worden
verzet. Want hoe ging ze verder?
Succesvol zakenvrouw zijn en de zorg
voor vier jonge kinderen zag ze op
termijn niet zitten. De kinderen elders
en uit elkaar gehaald, ze wilde er niet
aan denken. En na weer grondig
overleg met haar man besloot ze haar
bedrijf te verkopen en er full-time voor
de kinderen te zijn. Een hele stap, die
in het begin veel moeite kostte en
verdriet deed. Maar ze groeide in haar
keuze en ze wist steeds zekerder dat
ze de goede keuze had gemaakt.
Inmiddels werd ze actief op het gebied
van voorlichting en coaching van
pleeggezinnen. Ze zette haar talenten
ten volle in op een nieuw gebied van
aandacht. Uiteindelijk heeft ze deze
taak van pleegouders zijn samen met
haar man voor de drie kinderen, -en
voor hun eigen dochter- tot een goed
einde gebracht. De kinderen zijn 'goed
terecht gekomen'.
Een prachtig voorbeeld van 'durven
aan te pakken wat op je pad komt'. Je
hart laten spreken, er naar luisteren,
alles goed overwegen, en je hart
volgen.
pastoor Wiel Wiertz
heel veel dat gebeurt en gebeuren mag.
En dat kost geld. Dat is nou eenmaal
niet anders. Gelukkig zijn velen nog
steeds financieel betrokken. Mocht
iemand ook op dit specifieke terrein van
kerkelijke aandacht een idee hebben of
mee willen denken: welkom.
Dank voor uw aandacht. Beslist tot
'ergens' in dit nieuwe jaar. Altijd van
harte welkom in onze kerken. En mocht
u ergens over willen spreken, graag
bezoek vanuit het pastorale team
ontvangen, laat het ons weten.
Een goed en gezegend 2018 gewenst!
pastoor Wiel Wiertz

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 13-14 JANUARI
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 verwarming.

GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS

DONDERDAG 18 JANUARI 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Mina Rijk, echtgenoot Piet de
Baar, hun dochter Tinie en overleden
HULST
familie; Maria Verbist en overleden
H. WILLIBRORDUS
ouders;
Marie
Verdurmen
en
VRIJDAG 12 JANUARI 15.00 UUR:
echtgenoot Piet Totté en wederzijdse
kruisweg
ouders;
Jozef
van
de
Vijvere,
echtgenoot
van
Alma
Mahu
als
ZONDAG 14 JANUARI 11.00 UUR:
jaargetijde;
Albert
Gordijn,
overleden
eucharistieviering met als voorganger
ouders en familie; Jules van den
pastoor W. Wiertz
Eeckhout en echtgenote Malphina
m.m.v. het Dameskoor
intenties: Jo Willems en echtgenote Daalman; Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes; Corry van der Emelda Weemaes
Wielen-Aarts en echtgenoot George van
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
der Wielen; familie Baert-van Gijsel;
H.H. PETRUS EN PAULUS
jaargetijde
Norbertus
Verdurmen;
Madeleine Maria Baart; Prosper van ZATERDAG 13 JANUARI 19.00 UUR:
Walle en echtrgenote Anna Verplancke woord- en communieviering met als
en schoonzoon Albert; Voor Leonid voorganger pastor R. Grossert
Gromyko en Ljoebov Pilinoga en Willy intenties: echtpaar Joos en Juliëtte
van Mol en echtgenote Maria Roels; Everaert-Janssen en familie; Gerarda
voor Prosper van Walle en echtgenote Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en
Anna Verplancke en schoonzoon Albert; familie; Judith Cappaert-Spuesens en
overleden ouders Theo Hiel een Lies echtgenoot Albertus Cappaert; Anna
Heijens en overleden familie; César
Kerckhaert en overleden familie
WOENSDAG 17 JANUARI 18.30 UUR: Verbist en overleden familie VerbistVerrassel; jaargetijde Liet Erpelinck en
rozenkrans voor de vrede
overleden dochter Ria en overleden
WOENSDAG 17 JANUARI 19.00 UUR: familie Erpelinck-Wullems
eucharistieviering met als voorganger
Opbrengst collecte:
pastoor W. Wiertz
intenties: overleden ouders Stallaert- De collecte van eerste kerstdag voor de
Elias en overleden kinderen; familie verwarming van de kerk heeft € 200,-opgebracht. Hartelijk dank hiervoor !!
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen
VRIJDAG 19 JANUARI 19.00 UUR:
HENGSTDIJK
stilteviering
H. CATHARINA
KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

DONDERDAG 18 JANUARI 19.30 UUR:
Taizé viering

ZONDAG 14 JANUARI 9.30 UUR:
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
eucharistieviering met als voorganger
TER DUINEN
pastoor W. Wiertz
intenties: Alice Dierick en overleden ZONDAG 14 JANUARI 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als
familie
voorganger pastor R. Grossert
SINT JANSTEEN
m.m.v. parochiekoor
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN
intenties: Ber Joos, overleden ouders,
DONDERDAG 18 JANUARI 14.00 UUR: zus Corrie en tante Maria Burm; Elsa de
Bruijn-Neve echtgenote van Petrus de
uur van gebed
Op de derde donderdag van de maand Bruijn; jaargetijde Theo Scheerders
wordt er gebeden tot Maria voor de lector: Ynske Taelman
Noden van de Kerk en voor de Noden com. assistent: Gino Sloot
van de Wereld. “De Vrouwe van Alle
LAMSWAARDE
Volkeren” zal onze Voorspreekster zijn!
H. CORNELIUS
U bent allen van harte welkom.
CLINGE
H. HENRICUS
ZATERDAG 13 JANUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet.
Intenties: Thilda van Hauten echtgenote
van Joos van Putte; Mariëtte Praet en
echtgenoot Albert de Moor; Yvonne Mahu
en echtgenoot Ferdinand Schelfhout en
overleden zoon Peter; Dorthy Ivens
echtgenote van Wies van Bunder
DINSDAG 16 JANUARI 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H.
Henricuskerk
bijeenkomst
van
gebedsgroep De Bron
Iedereen is van harte welkom.
Agenda:
Dinsdag 16 januari om 20.00 uur in de
vergaderzaal: ouderavond voor de
ouders/verzorgers van de aanstaande
eerste communicantjes uit Clinge,
Graauw en Nieuw-Namen.
Opbrengst collecte:
De extra collecte tijdens de kerstviering,
die bestemd was voor de verwarming
en het onderhoud van ons kerkgebouw,
heeft €124 opgebracht. Met dank
namens de parochiekerncommissie.

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 14 JANUARI 10.30 UUR:
eucharistieviering
intenties: Marie en Theo Vereecken en
familie; uit dankbaarheid voor de
verbondenheid binnen de familie
Weemaes en met anderen
WOENSDAG 17 JANUARI 11.00 UUR:
weekviering
overleden:
dhr. W. de Block
88 j.
mw. M. van de Walle-Neyt
86 j.
dhr. T. Dobbelaar
76 j.
dhr. G. van Eeden
85 j.
dhr. J. de Dijcker
88 j.
mw. I. Burm-Rodrigo
77 j.
mw. J. de Vilder-van Acker
87 j.
dhr. A. Jansen
80 j.

Bericht van het
oecumenisch
overlegorgaan
Over de Provinciale Raad van kerken in
Zeeland kunnen we kort melden dat dit
platform
voor
oecumenische
samenwerking 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 Oost onze inbreng kunnen hebben
tijdens de twee jaarvergaderingen die
worden georganiseerd.
Komende Taizédiensten
Op donderdag 18 januari willen we met
enkele onderdelen aansluiten bij het
thema Recht door zee met het gebed
voor de eenheid der christenen. Dit jaar
hebben de kerken uit het Caribisch
gebied het materiaal voorbereid.

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
website: www.rk-kerk-ozvl.nl
Pastoraal team:
Pastoor Wiel Wiertz
tel. 06-42506424
wwiertz@live.nl
Pastoraal werkster
Chantal van de Walle
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl
Pastoraal werker Ralf Grossert
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl
Pastoraal werkster
Katrien Van de Wiele
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl
Dienst geestelijke zorg Zorgzaam
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:
tel.: 0114-381317

GEGEVENS
HULST
Postadres:

H. WILLIBRORDUS
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

c

De gebedsdienst voor de eenheid der
christenen op zondag 21 januari zal
evenals vorig jaar opnieuw in de basiliek
plaatsvinden. Aanvang 11.00 uur. In
deze dienst gaan pastoor Wiertz en ds.
Overduin voor. Medewerking wordt
verleend door de Cantorij der Basiliek
o.l.v. dhr. Anton de Kort en organist
Marcel Magnus. Er is een volledige orde
van dienst beschikbaar.
De inzameling der gaven is voor het
landelijke en plaatselijke werk van de
MAANDAG 15 JANUARI 19.00 UUR:
oecumene. Na afloop is er gelegenheid
woord- en communieviering met als elkaar te ontmoeten onder het genot
voorganger pastor K. Van de Wiele
van een kopje koffie. Ook is er een
intenties: Fred de Kock echtgenoot van informatietafel aanwezig.
Maria Nachtegael en hun overleden
familie; Lies van Damme; Catharina de Filmactiviteit en Kloosterdag:
Nijs; familie Joossen; Petrus de Ten slotte kunnen we in het vooruitzicht
Klippelaar en echtgenote Angela stellen dat er op dinsdag 30 januari
2018 een film zal worden vertoond.
Compiet en wederzijdse ouders
Locatie: protestantse kerk te Hulst,
lector: Marie Louise Colpaart
Houtmarkt 11, aanvang 19.30 uur. Na
communie: Arnold van Leemput
de voorstelling is er gelegenheid tot het
koster: Lia van Kessel
delen van reacties over de getoonde film.
DIENST GEESTELIJKE ZORG
Kloosterdag
ZORGSAAM ZORGGROEP
Daarnaast is het de bedoeling om een
ZEEUWS-VLAANDEREN
Kloosterdag te organiseren in de 40
dagentijd en wel op zaterdag 24 maart,
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
de dag voor Palmzondag. We zijn
DONDERDAG 11 JANUARI 10.30 UUR: welkom bij de zusters benedictinessen
woord- en communieviering
te Oosterhout. U kunt zich hiervoor
intenties: voor overleden bewoners van opgeven tijdens het Taizé avondgebed
of bij onderstaande leden van het
ons huis en overleden in eigen kring
oecumenisch overlegorgaan. Er is nog
WZC DE LANGE AKKERS
een beperkt aantal plaatsen vrij.
KOEWACHT
Afspraken over vervoer kunnen worden
gemaakt. De kosten zullen rond de
DINSDAG 16 JANUARI 10.30 UUR:
€ 17,50 bedragen.
eucharistieviering
intenties: Aimé de Jaeger en
Contactpersonen: pastoraal werker
kleindochter Annet
Ralf Grossert, tel. 06 137 05 137 en
ds. Pieter Overduin, 0114- 68 33 60
overleden:
mw. I. Janssens-Verschraegen
90 j.

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
postadres
parochiekern

H. MARIA HEMELVAART
Dorpsstraat 50
4569 AK Graauw
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
parochiekern

H. GERARDUS MAJELLA
NL20 RABO 0150 7002 53

