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TINTINNABULUM
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 15 APRIL

God spreekt door mijn mond

3de zondag van Pasen
JAAR - B

'Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt
van de Heer, hier en nu”.
gelegd' blijft onverminderd het motto
Het gebed bij Roepingenzondag
van de roepingencampagne van ons
bisdom. Dit jaar is Roepingenzondag op
Heer Jezus Christus,
22 april (www.roeping.nu).
toen twee leerlingen van Johannes de
Doper
U achterna gingen,
keerde U zich naar hen om
en stelde U de vraag:
'Wat verlangt gij?'
Zij wilden weten wie U bent
en waar U verblijft.
Zij herkenden in U de Zoon van God
en zijn daarna niet meer van uw zijde
geweken.
Diep in het hart leeft bij ieder van ons
een verlangen naar eenheid en liefde,
Paus Franciscus schreef voor die dag uiteindelijk een diep verlangen naar U.
een begeleidende brief met daarin de Wij bidden U dat juist ook jonge mensen
bij dit diepe verlangen naar U mogen
volgende passage: “De vreugde van het
komen,
evangelie, die ons openstelt voor de
U
mogen
ontdekken
als de Weg,
ontmoeting met God en onze broeders
de Waarheid en het Leven;
en zusters, kan niet wachten op onze
dat
zij daar in geloof op mogen
traagheid en luiheid; zij raakt ons niet,
antwoorden
als wij aan het raam blijven staan met
door
met
U op weg te gaan.
het excuus dat wij nog altijd op gunstig
Amen.
weer wachten. Het wordt ook niet
vervuld, als wij zelf vandaag nog niet Tot slot: 21 april 2018, informatiedag
het risico nemen van een keuze. De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.
roeping is vandaag! De christelijke Meld je aan op www.PDOB.NL
zending is voor het heden! En ieder van
ons is geroepen om getuige te worden
pastoor Wiel Wiertz

Handelingen 3, 13-15.17-19
1 Johannes 2, 1-5a
Lucas 24, 35-48

THEMA: HERKEN JIJ HEM
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 14-15 april
Hulst
vr 13 apr. 15.00 uur
zo 15 apr. 11.00 uur
wo 18 apr. 18.30 uur
wo 18 apr. 19.00 uur
vr 20 apr. 19.00 uur

kruisweg
eucharistie
rozenkrans
eucharistie
stilteviering

Koewacht
zo 15 apr.. 9.30 uur

w&c viering

St. Jansteen gemeenschapshuis
do 12 apr. 10.30 uur
w&c viering
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 19 apr. 14.00 uur uur van gebed
Clinge
za 14 apr. 19.00 uur

eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 17 apr. 9.30 uur
gebedsgroep
Nieuw Namen
vr.13 apr. 19.00 uur

w&c viering

Graauw gemeenschapshuis
do 19 apr. 10.00 uur
w&c viering
Boschkapelle
za 14 apr. 19.00 uur

w&c viering

Kloosterzande
zo 15 apr. 9.30 uur

eucharistie

Lamswaarde
ma 16 apr. 19.00 uur

w&c viering

wzc Antonius
do 12 apr. 10.30 uur

eucharistie

De Blaauwe Hoeve
zo 15 apr. 10.30 uur
wo 18 apr. 11.00 uur

w&c viering
weekviering

wzc De Lange Akkers
di 17 apr. 10.30 uur

weekviering

Voorbereiding op de eerste heilige communie
Nu het feest van Pasen weer gevierd is
en we met zijn allen aan de paastijd
begonnen
zijn,
staan
ook
de
verschillende vieringen voor de deur
waarin onze jongens en meisjes de
eerste heilige communie 'doen'. Het is
nog steeds gebruikelijk, dat de jongens
en meisjes op dat moment worden
voorbereid. Daarvoor is een werkgroep
actief, om een en ander te coördineren
en te organiseren. In onze huidige,
grote, parochie gebeuren sommige
dingen per cluster, sommige dingen zijn
voor de hele parochie. Wat is dat, de
eerste
heilige
communie?
Drie
sacramenten noemen we samen de
initiatiesacramenten. De doop, het
vormsel en de eucharistie. Meestal
worden kinderen gedoopt kort na de
geboorte. Het vormsel wordt door de
bisschop of door zijn vervanger
toegediend aan het einde van de
basisschool. Oud genoeg om volledig
deel te nemen aan de viering van
eucharistie, oordelen wij kinderen vanaf
groep 4. De voorbereiding op dit
sacrament vertelt de kinderen over wat
de eucharistie is. De viering die terug
gaat op Jezus zelf, op de viering van het
Laatste Avondmaal. De eucharistie is
binnen de Kerk het belangrijkste
sacrament. Bron en hoogtepunt, zo
wordt het genoemd. In de eucharistie
komt
de
gelovige
gemeenschap
biddend samen. In verbondenheid met
elkaar. In verbondenheid met Christus
zelf, die ook uitnodigt. De gelovigen
ontvangen in de eucharistie Christus

zelf, die meteen ook tochtgenoot mag
zijn op de levensweg van de gelovigen.
Eigenlijk is de eucharistie ook het
sacrament van de vriendschap met
Christus. Daarom ook dat de pausen
oordeelden dat de communie al op
jonge leeftijd ontvangen mag worden.
Dán wanneer je kunt begrijpen wat een
vriend is en wie jouw vriend is of kan
zijn. Immers dat is wat Jezus wil, kan en
zal zijn, een vriend op de weg van jouw
leven. Overal worden nu de kinderen
voorbereid op het ontvangen van de
eucharistie. Binnenkort zullen de
jongens en meisjes de communie, het
Lichaam van Christus, voor het eerst
ontvangen tijdens de H. mis. Een
bijzonder moment dat hopelijk niet bij
die ene keer zal blijven. Maar dit is wel
een vraag die aandacht verdient: hoe
kunnen we zover komen dat kinderen,
jongeren en eigenlijk iedereen wekelijks
de uitnodiging horen en verstaan om
deel te nemen aan de H. mis en de
communie te ontvangen. Het aanbod
van Jezus om met ons de weg van ons
leven te gaan staat voor een leven lang.
We bereiden daar op voor, we proberen
het mogelijk te maken, maar eenieder is
vrij om op het aanbod in te gaan. Om de
levensweg daadwerkelijk met Jezus te
gaan. Laten we bidden voor een goede
voorbereiding.
Voor
een
intense
deelname
aan
dit
belangrijke
sacrament. Moge het de parochie
opbouwen! Het geloof van velen
versterken en verdiepen!
pastoor Wiel Wiertz

Hij leert ons
barmhartig te zijn

BARMHARTIGHEIDSZONDAG
Hulst - 8 april 2018 - 15 uur
H. WILLIBRORDUSBASILIEK
Viering Goddelijke Barmhartigheid
De tweede zondag van Pasen is het
de Zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid!
Op deze zondag is er om 15 uur
gelegenheid om de Barmhartigheid
van Onze-Lieve-Heer te vieren. We
bidden onder andere de rozenkrans
van de Goddelijke Barmhartigheid en
sluiten de viering af rond het beeld
van de Barmhartige Samaritaan,
waarna we elkaar bij een kopje koffie
nog
even
informeel
mogen
ontmoeten. U allen bent daarbij van
harte welkom!

Krakend Lichaam
In de basiliek hebben we sinds begin
dit jaar een nieuwe geluidsinstallatie.
Nieuwe technieken stellen ons in
staat met enkele microfoons en een
gering aantal luidsprekers de hele
kerk van perfect geluid te voorzien.
Via een tablet kan de installatie vanuit
de sacristie worden bediend. Pastor,
lector of cantor zijn prima verstaanbaar tot zelfs op het oksaal.
Alle geluiden vanaf het altaar worden
onbarmhartig opgepikt en doorgegeven. Zo zijn we met de nieuwe
installatie de paastijd door gegaan.
Hosanna en kruisig Hem hebben we
weer horen vertellen. Indringend
hebben de beelden van de kruisweg
ons netvlies geroerd. Bij wijze van
spreken hoorden wij de hamerslagen,
waarmee Hij op het kruis werd
genageld.
En dan vieren we de eucharistie. We
delen eerbiedig zijn Lichaam en
Bloed. En dan hoor je door de
luidsprekers duidelijk hoe aan het
altaar zijn Lichaam kraakt als de
hostie wordt ‘gegeten’. Hoe gruwelijk!
Het gaat mij door merg en been dat
zijn Lichaam gekraakt wordt.
Als ikzelf te communie ga, neem ik de
hostie en laat Hem voorzichtig
smelten op mijn tong. Dan heb ik
langer besef van de vrede, die hij
door zijn offer brengt. De Heer van de
schepping zal het ons hopelijk
vergeven, dat we zijn Zoon na 2000
jaar nog steeds ‘mondeling’ geweld
aan doen.
Nobel 03

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 14-15 APRIL
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap.
HULST
H. WILLIBRORDUS
VRIJDAG 13 APRIL 15.00 UUR:
kruisweg
ZONDAG 15 APRIL 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz met samenzang
intenties: Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes; Corrie van der
Wielen-Aarts en echtgenoot George van
der Wielen; familie Baart-van Gijsel;
Annie Krieckhaert en echtgenoot Wout
Burm; Eugène Heijens en overleden
familie Heijens-Lauwers; Joseph van
Gimst; Albert Boogaert en echtgenote
Elsa de Koning; Julien Baart en
Johanna Fassaert en overledenen van
de familie Baart en de familie Fassaert;
jaargetijde Irene de Witte, echtgenote
van Theo Dobbelaer en overleden
familie; Leonid Gromyko en Ljoebov
Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote
Maria Roels; jaargetijde voor Ceryllis
Roelands; jaargetijde Emelda de Theije
WOENSDAG 18 APRIL 18.30 UUR:
rozenkransgebed
WOENSDAG 18 APRIL 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J.Reurs
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias
en overleden kinderen; familie Baertvan Gijsel; familie Verdurmen; Adrie van
Dorsselaer en overleden vader
VRIJDAG 20 APRIL 19.00 uur
stilteviering

CLINGE
H. HENRICUS
ZATERDAG 14 APRIL 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet
intenties: : jaargetijde Luciënne Smet en
echtgenoot Richard de Loos; Cyriel
Casteels en echtgenote Anna Martens en
overleden familie; Richard Broekaart
echtgenoot van Maria Mattheijssen,
overleden ouders en familie; Tiny Jansen
en echtgenoot Omère Verstraten
DINSDAG 17 APRIL 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H.
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep
de Bron, iedereen is van harte welkom
mededelingen: opbrengst collecte: de
extra collecte op zondag 1 april (Pasen),
bestemd voor het onderhoud aan ons
kerkgebouw, heeft € 91 opgebracht. Met
dank namens de parochiekerncommissie.
vastenactie 2018: De totale opbrengst
van de vastenactie in onze parochiekern
is 518,41 euro; van dit bedrag is €
460,41 door de kinderen van de
plaatselijke basisschool opgehaald;
hartelijk dank aan allen die meegewerkt
hebben aan dit mooie resultaat

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
H.H. PETRUS EN PAULUS
ZATERDAG 14 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R.Grossert
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert
-Janssen en familie; Gerarda SchelfhoutVerdurmen, echtgenoot en familie; Judith
Cappaert-Spuesens
en
echtgenoot
Albertus Cappaert; jaargetijde Patrick
Marin; Lena van Vlieberghe-van Goethem
overleden: Tilly van der VeekenLambert, echtgenote van Alfred van der
KOEWACHT
Veeken in de leeftijd van 78 jaar; de
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
uitvaartdienst heeft plaatsgehad op
ZONDAG 15 APRIL 9.30 UUR:
dinsdag 3 april in Boschkapelle, gevolgd
woord en communieviering m.m.v. het door de crematie in Terneuzen
koor
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
intenties: Gerard van der Sijpt en
TER DUINEN
echtgenote Germaine van der Sijpt-van
ZONDAG 15 APRIL 9.30 UUR:
Goethem en overleden familie
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor
SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus
Corrie en tante Maria Burm; Ro van
DONDERDAG 12 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als Waterschoot, overleden ouders en familie;
jaargetijde Johannes Verdurmen; jaargetijde
voorganger pastor K. Van de Wiele
Piet Maas, overleden echtgenote, zoon,
dochters en familie; familie Reijns-de
SINT JANSTEEN
Kort, zoon Stanny, schoondochter
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN
Meriam en familie; jaargetijde Bertha
DONDERDAG 19 APRIL 14.00 UUR:
Bun-Bogaart, echtgenoot, kinderen en
een uur van gebed; Op de derde
kleinkinderen; familie van Sikkelerusdonderdag van de maand wordt er
Daalman, familie Kindt-Jacobs en
gebeden tot Maria voor de noden van
jaargetijde voor Ria van Dorsselaer
de Kerk en voor de noden van de
wereld. “De Vrouwe van alle Volkeren” lector: Anita van Puijvelde
zal onze Voorspreekster zijn! U bent com. assistent: Lidwien Jansen
allen van harte welkom.
LAMSWAARDE
H. CORNELIUS
GRAAUW
MAANDAG 16 APRIL 19.00 UUR:
GEMEENSCHAPSHUIS
woord- en communieviering met als
DONDERDAG 19 APRIL 10.00 UUR:
voorganger pastor K. Van de Wiele
woord- en communieviering met als intenties: Rosa Josepha Wentzler en
voorganger pastor K. Van de Wiele
echtgenoot Willy Joseph van Esbroek
intenties: jaargetijde voor Trees Buijs, en hun overleden ouders; jaargetijde
echtgenote van Willy Hofman, overleden voor Jan de Schepper, echtgenote van
ouders en familie; Johannes Stallaert en Yvonne Sponselee, zoon Pascal, Michel,
overleden familie; Petrus Boënne-van dochter Karin, schoonzoon John, ouders
Meegroot
en
overleden
kinderen; en schoonouders; Petrus de Klippelaar en
jaargetijde voor Maria Verbist; Marie echtgenote Angela Compiet en wederzijdse
Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en ouders; Rene de Waal en echtgenote
wederzijdse ouders; Jozef van de Vijvere Madelijn Heijman en dochter Christina
en
echtgenote
Alma
Mahu
en lector: Marita van Driessche
wederzijdse ouders; Frans, Hypoliet en communie: Greet Hiel
Maria Buys; Albert Gordijn, overleden koster: Greet Hiel
ouders en familie; Jules van den mededelingen: Maandag 14 mei 2018
Eeckhout en echtgenote Malphina is het Sam’s kledinginzamelingsactie, u
Daalman; Jo Willems en echtgenote kunt uw kleding in een gesloten plastic
Emelda Weemaes
zak afleveren aan de kerk te
Lamswaarde tussen 9.00 tot 17.00 uur.
lector: J. de Baar

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH
VRIJDAG 13 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd
door de werkgroep en
m.m.v. het
zangkoor
intenties: gezusters Coenen overleden
ouders en familie; Joseph Burm en
echtgenote Klazina Vermue en familie;
Juliana Lockefeer en echtgenoot Alois
Werrens
lector: A.de Maeyer -de Deckere
DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 12 APRIL 10.30 UUR:
eucharistieviering
intenties: voor overleden bewoners in
ons huis en overledenen in eigen kring
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 15 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger diaken K. van Geloof
intenties: Jo en Annie Mannaert-de
Brouwer
WOENSDAG 18 APRIL 11.00 UUR:
woord- en communieviering
overleden:
mw. Paula de Burger-v. Remoortere
mw. Jo Bouman-Rijsdijk
mw. Maria Kegelaer-Buijsrogge
mw. Tilly Verstraeten-Bracke

73 j.
80 j.
87 j.
77 j.

WZC DE LANGE AKKERS
KOEWACHT
DINSDAG 17 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties:
Aimé
de
Jaeger
kleindochter Annet
overleden:
mw. Maria Leonia de Smit

en

100 j.

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
Secretariaat parochie:
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.nl
tel secretariaat 0114-745000
openingstijden secretariaat:
ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
website: www.rk-kerk-ozvl.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
HULST
Postadres:

H. WILLIBRORDUS
Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
tel. 0114-745000
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
openingstijden secretariaat:
ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
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
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
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
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

