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TINTINNABULUM

zondag 28 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 28 JANUARI

4de zondag
door het jaar
JAAR - B
van de advent
Deuteronomium 18, 15-20
JAAR 7,
-A
1 Korintiërs
32-35
Marcus 1, 21-28

THEMA: DURF JIJ
ECHT TE LUISTEREN?

VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 27-28 januari
Hulst
zo 28 januari 11.00 uur
eucharistie
wo 31 januari 18.30 uur rozenkrans
wo 31 januari 19.00 uur eucharistie
vr 2 februari 16.00 uur persoonlijke biecht
vr 2 februari 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
zo 28 januari 9.30 uur

eucharistie

Heikant
do 25 januari 10.30

w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
za 3 feb14.30 uur rozenkransgebed
Clinge
za 27 januari 19.00 uur

eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 30 januari 9.30 uur gebedsgroep
Nieuw-Namen
vr 26 januari 19.00 uur

w&c viering

Boschkapelle
za 27 januari 19.00 uur

eucharistie

Kloosterzande
zo 28 januari 9.30 uur

w&c viering

wzc Antonius
do 25 januari 10.30 uur w&c viering
do 25 januari 19.00 uur herdenkingsviering
De Blaauwe Hoeve
zo 28 januari 10.30 uur w&c viering
wo 31 januari weekviering
wzc De Lange Akkers
di 30 januari 10.30 uur

weekviering

God spreekt door mijn mond
Nadat Jezus begonnen was in het
openbaar op te treden kwam Hij ook
naar Galilea en het bericht dat Hij er
was, verbreidde zich in de hele
omgeving. Hij onderwees op allerlei
plaatsen en alle toehoorders vielen Hem
bij.
Zo kwam Hij ook in Nazareth, waar Hij
opgegroeid was en ging, op de Sabbat
naar de synagoge. Daar stond Hij op,
om voor te lezen. Ze gaven Hem het
boek van de profeet Jesaja en toen Hij
het open rolde, vond Hij de plaats waar
geschreven staat:
God spreekt door mijn mond.
Hij heeft Mij opdracht gegeven
de armen Gods liefde aan te zeggen.
Hij heeft Mij gezonden
om gevangenen de vrijheid te brengen,
blinden het licht in hun ogen,
verslagenen de verlossing
en om te zeggen: Dit is het uur van God
Hij rolde het boek op, gaf het aan de
bediende en ging zitten en alle ogen in
de synagoge waren op Hem gericht. En
Hij begon te spreken: “Vandaag is dit
allemaal in vervulling gegaan, doordat Ik
tegen jullie spreek.”
En ze spraken allen over Hem en
verbaasden zich, dat zij zulke sterke en
goede woorden uit zijn mond vernamen.
Maar er waren er ook die vroegen: “Is
dat niet de zoon van Jozef?” Maar Hij
vervolgde: “Jullie zullen Mij voor de
voeten werpen dat een arts zichzelf
moet kunnen helpen!” Wij hebben
gehoord dat je in Kafarnaüm grote,
wonderbaarlijke dingen gedaan hebt!

Laat ook in je vaderstad eens zien wat
je kunt.
Op een dag stond Hij bij het meer van
Gennesaret, terwijl het volk zich om
Hem heen verdrong om het woord van
God te horen. Toen zag Hij twee
schepen op het meer liggen; de vissers
waren aan wal gegaan en zaten daar
hun netten uit te wassen. Hij stapte op
het schip van een visser die Simon
heette, en vroeg deze of hij een eindje
uit de oever wilde varen. Hij ging zitten,
en onderwees de mensen van het schip
af. Toen Hij uitgesproken was, wendde
Hij zich tot Simon: “Vaar uit en werp je
netten uit, dan zullen jullie een goede
vangst doen!” Simon antwoordde:
“Rabbi, wij hebben de hele nacht
gewerkt en niets gevangen. Maar als U
het zegt, wil ik het net wel uitwerpen.”
Dat deden zij en vingen een zo grote
massa vissen, dat de netten begonnen
te scheuren. Zij gebaarden naar de
vissers op de andere boot, dat zij
moesten komen om hen te helpen
trekken. Ze kwamen, en ze haalden
beide schepen zo vol, dat ze dreigden
te zinken. Toen Simon Petrus dat zag,
wierp hij zich Jezus te voet en zei:
“Heer, wees zo goed van mijn schip af
te gaan! Want ik ben een schuldig
mens!” Hij en al zijn vrienden waren
namelijk
geschrokken
van
deze
visvangst. Maar Jezus zei tegen hem:
“Wees niet bang! Van nu af zul je
mensen vangen!” En ze brachten het
schip aan land, lieten alles achter en
gingen met Hem mee. (Lucas 5)

Huiszegen
Na afloop van de vieringen op de Openbaring en ook op de zondag
zondag van het Feest van de daarna, hebben we in verschillende
.
kerken, zowel in de parochie H. Maria
Sterre der Zee alsook in de Elisabethparochie kaartjes uitgedeeld met daarop
de Huiszegen zoals die vaker te zien is
in Duitsland en midden Europa.
Normaliter wordt deze zegen -de kernmet krijt geschreven boven de deur. Het
jaartal met daar tussen in de letters
C+M+B, letters die staan voor de Drie
Koningen. Voor dit jaar mag dit dus zijn:
20 Caspar + Melchior + Balthasar 18.
Onder deze zegen staat een zin uit het
gebed van Franciscus van Assisi: Heer,
maak mij een werktuig van uw vrede.
Deze zin mag verwijzen naar de
momenten in 2018 waarop wij met
medegelovigen in heel Nederland
samen bidden voor de vrede in de
wereld. Voor dit jaar hebben we alle
beschikbare huiszegens uitgedeeld.
Ook volgend jaar zullen we deze zegen
aanbieden. Een goede traditie!

Opvallend veel Bijbelse namen voor baby’s
Hebt u het deze week ook in de krant
gelezen! Namen als Noah, Sem, Levi,
Sara, Anna en Adam zijn al 2000 jaar oud.
Normaliter
hebben
namen
een
gemiddelde levensduur van 40 jaar, maar
deze namen hebben dus een langere
levensduur.
Hebt u enig idee waarom deze namen

gebruikt of - eerlijker gezegd - gegeven
worden aan hun kinderen? Oudtestamentische namen zijn favoriet en
toch wil dit niet zeggen dat het een
verwijzing naar de Bijbel is. Komen ze
dan voort vanuit onze cultuur? We weten
het niet.
Het is zomaar een bericht. Toch roept

het allerlei gedachten op. Is de naam
een toeval? Natuurlijk, de naam is een
keuze van de ouders, maar welke
gedachten hebben er meegespeeld. Is
het de mooie naam of zit er toch iets,
bewust of onbewust, een verwijzing
naar het geloof in?
Hoe zit het bij u?

Op weg naar
Israël en Jordanië
Enkele maanden geleden hebben we
u bericht een reis naar Israël te willen
maken met de parochie. Vanuit de
parochie betekent dan ook dat we de
weg die Jezus is gegaan zullen volgen
vanuit het christelijk geloof. Wat denkt
u van Nazareth, Cana, Tabor, Meer
van Galilea, de Golanhoogte, de Dode
Zee, de Olijfberg, Jericho, de Jordaan,
Bethlehem, Jerusalem, Petra en Aman.
Binnen no time was de reis meer dan
vol geboekt. In plaats van 20 personen
gaan we nu met 30 personen op reis.
De reizigers komen voornamelijk uit
Oost Zeeuws-Vlaanderen, maar ook
zijn er mensen uit Axel, Terneuzen,
Teteringen en Dronten.
Een reis betekent altijd een goede
voorbereiding, zowel praktisch als
inhoudelijk. Je kunt nog zo veel op
papier zetten, maar het contact met
elkaar betekent toch nog de beste
voorbereiding op de reis. Ook een
afvaardiging van Pelikaan-reizen was
er om vragen te kunnen beantwoorden.

Natuurlijk waren er veel vragen, maar
het viel op dat er heel geanimeerd
werd gesproken in kleinere groepen.
Een mooie start om een reis mee te
beginnen. Op naar 13 maart, de dag
dat we vertrekken. Nadien zullen we u
zeker informeren over de reis.
Bij het naar huis gaan was iedereen
blij geweest te zijn. Voor de mensen
die zich goed willen informeren, maar
er toch niet zo toe komen een boek te
lezen heeft Jos de Kreek een boekje
gemaakt met een beschrijving van alle
plaatsen, waar we heen gaan. Het
leest gemakkelijk, het is gemakkelijk
mee op reis te nemen en achteraf is
het ook een mooi naslagwerk.
Daarnaast heeft Jos op internet
gezocht. Wilt ook u een indruk krijgen
van onze reis naar Israël bekijk dan
de volgende links op uw computer:
 Sfeer impressie Israël:
https://www.youtube.com/watch?v=q
eVvuph2WAQ
 Rondleiding door de H. Grafkerk
Jeruzalem:
https://www.youtube.com/watch?v=
QyvavfIGyLs
 Antoine Bodar in Israël:
o https://npo.nl/bodar-in-het-heiligeland/21-03-2015/RKK_1668346
o https://npo.nl/bodar-in-het-heiligeland/28-03-2015/RKK_1668347
o https://npo.nl/bodar-in-het-heiligeland/04-04-2015/RKK_1668348
o https://npo.nl/bodar-in-het-heiligeland/11-04-2015/RKK_1668349

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 21-28 JANUARI
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is de
tweede collecte voor het onderhoud
van de verwarming.

HULST
H. WILLIBRORDUS
ZONDAG 28 JANUARI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
m.m.v. het Basiliekkoor
intenties: pastor Jo van der Heyden;
Corry van der Wielen-Aarts en
echtgenoot George van der Wielen;
familie
Baert-van
Gijsel;
Leonid
Gromyko en Ljoebov Pilinoga; Willy van
Mol en echtgenote Maria Roels; Alice
en Theo van Schoorisse; Theo
Mangnus en familie; Cyriel Buys
echtgenoot van Agnes Buys-Inghels en
André Buijs
WOENSDAG 31 JANUARI 18.30 UUR
rozenkrans voor de vrede
WOENSDAG 31 JANUARI 19.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz

intenties: overleden ouders StallaertElias en overleden kinderen; familie
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen;
VRIJDAG 2 FEBRUARI 16.00 UUR
persoonlijke biecht
VRIJDAG 2 FEBRUARI 19.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het Gregoriaans
koor uit Sint Jansteen
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

overleden:
Godeliva Angela Monica Borm, 91
jaar, weduwe van Aloijsius Pieters
KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
DONDERDAG 25 JANUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor Ch. van de Walle

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

ZATERDAG 3 FEBRUARI 14.30 UUR:
rozenkransgebed voor de vrede
Iedereen is van harte welkom en WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
uitgenodigd om dit gebed voor de vrede DONDERDAG 25 JANUARI 10.30 UUR:
woord en communieviering
te komen versterken.
intenties: August Freyser, dochter
Agnes en overleden familie; René de
CLINGE
Cock, overleden ouders en familie
H. HENRICUS
ZATERDAG 27 JANUARI 19.00 UUR:
woord en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet.
intenties: Fiel Merckx echtgenoot van
Annie Burm; Valentina Buysrogge en
echtgenoot
Aloys
Maenhout
en
overleden familie.

DONDERDAG 25 JANUARI 19.00 UUR
herdenkingsviering WZC Antonius
WZC DE LANGE AKKERS
KOEWACHT
DINSDAG 30 JANUARI 10.30 UUR:
weekviering
intenties:
Aimé
kleindochter Annet

de

Jaeger

en

overleden:
DINSDAG 30 JANUARI 9.30 UUR:
mw. Elza van Damme-Bracke
93 j.
in het kerkzaaltje aan de H.
Henricuskerk
bijeenkomst
van
Gehoord
gebedsgroep De Bron Iedereen is van
harte welkom.
Ik loop in het winkelcentrum in onze
wijk en zie dat er op een draaiNIEUW-NAMEN
molentje, zo'n ding voor kinderen, een
H. JOSEPH
jongetje van ongeveer 5 of 6 jaar zit.
Tegen iedere voorbijganger roept hij
VRIJDAG 26 JANUARI 19.00 UUR
iets: ”Mevrouw wat heeft u mooie
woord en communieviering met als
schoenen!” En tegen een heer die in
voorganger pastor Ch. Van de Walle
een scootmobiel zit: “Meneer wat een
mooie wielen!” Tegen mij zegt het
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
ventje: “Dag mevrouw, wat een mooie
H.H. PETRUS EN PAULUS
jas heeft u aan.” Ik wandel naar hem
toe en zeg: “Wat lief dat je iedereen
ZATERDAG 27 JANUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger een complimentje geeft.” Met een
stralende blik reageert hij: “Dat komt
pater J. Reurs
intenties: echtpaar Joos, Juliëtte omdat ik alles zo mooi vind”.
Everaert-Janssen en familie; Gerarda Een stukje ingestuurd door Carin van
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en de Ploeg voor de rubriek 'gehoord...'
familie; Judith Cappaert-Spuesens en In BNdeStem.
echtgenoot
Albertus
Cappaert; Is dat nou niet een stukje waar je
jaargetijde Josephus van der Veeken, vrolijk van wordt? Dank u wel
overleden echtgenote Maria de Waal en mevrouw Van de Ploeg, dat u ons in
overleden kinderen; Wies van den uw 'ontmoeting' laat delen.
Bergen, overleden dochter Anneke,
zoon Philip en overleden familie;
jaargetijde René van Dijk, Amelie van
Dijk Buijsrogge en overleden familie
HULST
H. WILLIBRORDUS
Postadres:
Steenstraat 22,
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
4561 AS Hulst
TER DUINEN
tel. 0114-312130
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
ZONDAG 28 JANUARI 9.30 UUR:
parochiekerncommissie
woord en communieviering met als
NL70 RABO 0150 7279 68
voorgangpastor K. Van de Wiele m.m.v. parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
parochiekoor
openingstijden parochiesecretariaat:
intenties: Ber Joos, overleden ouders, ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
zus Corrie en tante Maria Burm;
e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl

Pastoraal team:
Pastoor Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: 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

GEGEVENS

ZONDAG 28 JANUARI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorgangers
pater J.Reurs
lector: Anky Dey
intenties: Sylvia en Emma van Damme com. assistent: Lidwien Jansen
lector: Marlies Martinet-van Acker
mededeling:
Op uitnodiging Rouwzorg Regio 0114
komt op 23 januari spreken Sindy
Helsen. Zij is klinisch psychologe en
ervaren psycho-therapeute, o.a.bij Fara
te Leuven. De avond vindt plaats in de
Truffinozaal van WZC De Blaauwe
Hoeve, Truffinoweg 2 te Hulst:
aanvang: 20.00 uur. Iedereen is
welkom en deelname is gratis, maar
gelieve wel in te schrijven bij het
rouwzorgteam. Gegevens van het
rouwzorgteam vindt u achteraan in de
kerk op de folders van Rouwzorg Regio
0114 en op de uitnodiging voor de
lezing.

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

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
vervolg

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN

SINT JANSTEEN
contact
parochiekern

H. JOHANNES DE DOPER
tel. 0114-312187
NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
contact
tel. 0114-312187
parochiekern
NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres
Kerkplein 2
ZONDAG 28 JANUARI 10.30 UUR:
4576 AS Koewacht.
woord- en communieviering verzorgd parochiekern
NL32 RABO 0330 4083 48
door de werkgroep
H. HENRICUS
intenties: Jo Bruggeman; Wies en Leon CLINGE
contactpersoon
A. de Loos-Brijs
Antheunis-Verdurmen; jaargetijde Willy
tel. 0114-311332
Vermeulen, echtgenoot van Paula
parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
Vermeulen-de Keijzer; Eduard en Paula
NL37 RABO 0330 4032 14
Blommaert-Poppe; Guust Burm en
NL09 INGB 0000 1193 62
dochter Patricia; Ursula en Adriaan
Hoogesteger-van
der
Heyden; NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
jaargetijde George Buijsrogge en postadres
Hulsterloostraat 76
echtgenote Ina Stallaert en zoon George
4568 AG Nieuw-Namen
parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
WOENSDAG 31 JANUARI 11.00 UUR
GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART
weekviering
postadres
Dorpsstraat 50
overleden:
4569 AK Graauw
NL68 RABO 0322 6001
dhr. Krijn Versteeg
85 j parochiekern

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres
Kerkstraat 15,
4581 BV Vogelwaarde
parochiekern
NL34 RABO 0330 4064 69
HENGSTDIJK
postadres
parochiekern

H. CATHARINA
Hengstdijkse Kerkstraat 4,
4585 AB Hengstdijk
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
postadres
parochiekern

H. GERARDUS MAJELLA
Notendijk 7a
4583 SV Terhole
NL20 RABO 0150 7002 53

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:
postadres
Truffinoweg 2,
4561 NT Hulst
tel. 0114-381317

