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TINTINNABULUM

zondag 22 april 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 22 APRIL

2de zondag van Pasen
Roepingenzondag
Zondag van de Goede Herder

JAAR - B
Handelingen 4, 8-12
1 Johannes 3, 1-2
Johannes 10, 11-18

THEMA: IK KEN DE MIJNEN
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 21-22 april
Hulst
vr 20 apr 19.00 uur
zo 22 apr 11.00 uur

stilteviering
eerste heilige
communie
wo 25 apr 18.30 uur rozenkransgebed
wo 25 apr 19.00 uur
eucharistie

Koewacht
zo 22 apr 9.30 uur

w&c viering

Heikant
do 26 apr 10.30 uur

w&c viering

Clinge
za 21 apr 19.00 uur

w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 24 apr 9.30 uur
gebedsgroep
Boschkapelle
za 21 apr 19.00 uur

eucharistie

Hengstdijk
ma 23 apr 19.00 uur

w&c viering

Kloosterzande/Ossenisse
zo 22 apr 9.30 uur
eucharistie
wzc Antonius
do 19 apr 10.30 uur

w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 22 apr 10.30 uur
wo 25 apr 11.00 uur

w&c viering
weekviering

wzc De Lange Akkers
di 24 apr 10.30 uur

weekviering

Het bruist
Hoe gaan we dat doen? Er leeft een
vraag bij mensen: is er iets te doen voor
mij? Waaraan zouden wij kunnen
deelnemen? Er gebeurt niets in de
parochie, in de kerk. Anderzijds is er
een aanbod. In de parochie, in de
parochiekernen, vanuit het bisdom.
Vervolgens stoten we erop: hoe
brengen we de levende vragen bij het
georganiseerde antwoord? Vaak blijkt
het een niet bij het ander te passen. Of
het wordt niet opgemerkt. Niet geweten.
Een voortdurend probleem. Wat doe je
daaraan? Hoe lossen we dat op? Ik
herinner mij bevoordeeld uit mijn
werkzame verleden dat ouders tijdens
een ouderavond zeer enthousiast waren
om over hun geloven met elkaar te
spreken. Dat zouden we wel meer willen
doen, was wat heel wat ouders mij toen
lieten weten. Oké, dacht ik toen,
dachten mijn collega's, dan zetten we
iets op om wat structureler met
catechese bezig te zijn. En wat bleek:
geen enkele ouder deed mee. Ook niet
als ik ze belde. Nee, inderdaad, ze
hadden het gezegd, dat is waar, maar
dat was toen en nu is er weer zoveel te
doen. Kortom, zo zijn er zovele 'dingen'
waar we met elkaar tegen aan lopen.
Feit is dat we gewoon maar door
moeten
gaan
om
steeds
de
belangrijkste activiteiten goed voor te
bereiden en te organiseren en bekend
te maken.
Graag wil ik hier gelijk enkele
activiteiten noemen, die georganiseerd
worden vanuit het bisdom. Voor de
jongeren is er ieder jaar een activiteit
onder de titel: Theater in de kerk. Dit
jaar vindt dit plaats op zaterdag 14 april
in de parochie van Lepelstraat, tussen
Halsteren en Steenbergen. Daar komen
jongeren samen vanuit het hele bisdom,
die de hele dag in de weer zijn om een
bijbelverhaal uit te beelden. En dat is
heel breed bedoeld. In woord, maar ook
met decors, licht, geluid, grime, kleding,
liederen. Kortom een hele volle dag, die
uiteindelijk resulteert, om 19.00 uur in
een uitvoering in de kerk voor iedereen.
De moeite waard.
Op 30 juni vindt er een geloofsfeest
plaats voor alle kinderen tussen 7 en 12

jaar, rond het thema van de Verloren
Zoon, in de Onze Lieve Vrouwe kerk
aan de Kade 23 in Roosendaal. Het is
een dag voor kinderen én ouders.
Misschien ook iets voor u? Noteer de
dag in uw agenda, spreek af met andere
gezinnen om er samen naar toe te
gaan. Probeer het eens.
In de nacht van zaterdag 12 op zondag
13 mei gaat men vanuit de parochiekern
van Westdorpe voor de 12e keer naar
Oostakker. Te voet, per fiets of met de
auto. De voetgangers vertrekken om
00.45 uur, de fietsers om 4.30 uur en de
auto's om 6.00 uur. Om 7.00 uur is er
de viering van de eucharistie in de
basiliek van Oostakker. Na een bezoek
aan de grot en een gezamenlijk ontbijt
keert men weer terug naar Westdorpe.
Het is wel vanuit een andere parochie,
maar het is wel een activiteit vanuit
Zeeuws-Vlaanderen. Denk er eens over
na!
Inlichtingen
en
opgave:
cdehulsters@zeelandnet.nl

Ik geloof in de kracht van de liefde
liefde die een weerloos mens
waardeert
die onvoorwaardelijk is
ik geloof in de kracht van de liefde
liefde die een mens vertrouwt
die een mens verandert
ik geloof in de kracht van de liefde
liefde die mensen samenbrengt
die vreemden tot naasten maakt
ik geloof in de kracht van de liefde
liefde die gastvrijheid hooghoudt
die om niet gegeven wordt
ik geloof in de kracht van de liefde
liefde die de Ander in de ander ziet
liefde die hoop aan wanhopigen geeft
ik geloof in de kracht van de liefde
liefde die geen tijd kent
die een last verlicht
ik geloof in de kracht van de liefde
liefde die niet zal doven
die kille harten verwarmt.
Marinus van den Berg

En tot slot een activiteit, die plaats vindt
in Aardenburg, nog verder weg, maar
ook in Zeeuws-Vlaanderen. Daar is op
23 mei de jaarlijkse Bedevaartsdienst.
Om 10.00 uur is de plechtige
eucharistieviering met aansluitend de
processie langs Onze Lieve Vrouw van
Aardenburg. Vervolgens volgt een dag
in verbondenheid. Graag aanmelden bij
Marc Moens: marcmoens@zeelandnet.nl
Vraag en aanbod. Wat leeft er bij en in
ons allen? Hoe kunnen we wat ons
bezig houdt delen met elkaar. Hoe
kunnen we ons geloof een goede plaats
geven. Hoe houden we ons geloof vitaal
en levend. Misschien toch iets om eens
goed over na te denken.
pastoor Wiel Wiertz

Van buiten naar binnen
Zondag 8 april 2018,een zonovergoten
zondag. Op de markt speelt een
dweilband, de terrasjes stromen vol. We
gaan naar binnen, de basiliek in. Op
deze eerste prachtige lentedag, waarin
het zonlicht de basiliek kleurt in warme
schakeringen van blauw, geel en
vlammend
rood,
vieren
we
Barmhartigheidszondag. Er heerst een
stille rust in de basiliek, die versterkt
wordt aan de gedachte van het
hoogfeest van Pasen, dat nog maar net
achter ons ligt en daaraan voorafgaand
de Goede Week door het gezamenlijk
uitspreken en uitzingen van het gebed
van de rozenkrans. Stil worden voor het
Allerheiligste Sacrament. Tere klanken
van muziek, op orgel en gitaar. Ieder
met zijn eigen gedachten, zijn eigen
geloof en misschien ook zijn eigen
vragen hierover. Stilstaan bij de werken
van barmhartigheid. Werken waar we

De kracht van de liefde

soms in slagen en soms wat minder.
Rust en bezinning binnen in de basiliek,
in onszelf, met elkaar.
Van buiten dringen de geluiden door
van de straat, de stem van een
nietsvermoedende bezoeker; het komt

allemaal binnen en het is goed. Na de
processie naar het tuinbeeld van de
barmhartige Samaritaan en een kort
gebed keren we terug naar binnen voor
een kop koffie en barmhartigheidskoek.
Een ‘zon’dag in alle opzichten, zowel
buiten als binnen.

uit: Bruggen naar morgen. Een
inspiratieboek over aandacht en zorg,
2012

De Stichting Kerkbelang organiseert
op zaterdag 28 april as. kerktheater
met als titel ‘Wanhoop is toegestaan’,
waarin de acteur Sander Van den
Broeck het personage ‘Alexander’
vertolkt, een man die al 300 jaar op
deze aardbol ronddoolt en steeds
opnieuw op zoek gaat naar zijn
geliefde. Het is een hunkerend
liefdesverhaal vol vreugde, wanhoop,
herinneringen en verlangen.
De
voorstelling
wordt
mede
opgeluisterd met enkele prachtige
jazz-liedjes van o.a. de memorabele
zangeressen Ella Fitzgerald en Nina
Simone.
De voorstelling duurt 2 x 40 min met
een pauze en iedereen is vanaf 18.30
uur welkom, Het begint om 19 uur. De
entree bedraagt € 10 ten bate van
behoud en onderhoud van de kerk..

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 21-22 APRIL
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is er
een extra collecte voor onderhoud en
behoud van de basiliek.
HULST
H. WILLIBRORDUS HULST
H. WILLIBRORDUS
VRIJDAG 20 APRIL 19.00 UUR:
stilteviering
ZONDAG 22 APRIL 11.00 UUR:
eerste heilige communie, eucharistieviering met als voorgangers pastoor W.
Wiertz en pastor Ch. van de Walle
m.m.v. de Wal-Noten
intenties: pastor Jo van der Heyden;
Corrie van der Wielen-Aarts en
echtgenoot George van der Wielen;
familie Baert-van Gijsel; opa en bompa
van Daimy; Jo de Poorter en echtgenote
Ireen van Waterschoot, opa en oma van
Britt van Kerkhoven; Marie-Rose
Beaubernard; Michel Beaubernard; wij
willen bidden voor de opa van Siem van
der Meer; jaargetijde voor Joos van
Waterschoot echtgenoot van Marja van
Denderen; voor Jo de Deckere opa van
Lies de Deckere

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
H.H. PETRUS EN PAULUS
ZATERDAG 21 APRIL 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
Cappaert;
Josephus de Meijer en echtgenote
Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna
Heijens en overleden familie; jaargetijde
Joos Coolsen met gedachtenis van
overleden echtgenote Juliëtte Coolsenvan Bunderen en overleden familie;
jaargetijde overleden ouders Constant
Haijette en Maria Haijette-Kox met
gedachtenis van overleden zoon
George; Lucien Ducheine en overleden
familie; jaargetijde Ria van Dorsselaer
met gedachtenis van overleden ouders
en familie Kindt-de Bruijn
mededelingen:
De collecte voor de verwarming van de
kerk gehouden met Pasen heeft € 150,opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!
Maandag 14 mei wordt in de sacristie
van
Stoppeldijk
een
KLEDINGINZAMELING gehouden voor
MENSEN IN NOOD. U kunt daar uw
kleding afgeven van 13.00 tot 19.00 uur.

WOENSDAG 25 APRIL 18.30 UUR:
rozenkransgebed voor de vrede

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
vervolg
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 22 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger diaken K. van Geloof
intenties: Marie-José Polfliet-Asselman;
Jo en Maria Maerman-Borm; Guust
Burm en dochter Patricia; Joséa De
Vilder-Van Acker; Achiel en Tilly van
Looij-Weemaes;
Adrie
Jansen
echtgenoot van Lidwien Boeding en
familie;
Gerarda
van
Driessche
echtgenote van Jo van der Poel; Emmie
Jessoirens echtgenote van Gustaaf van
Nieulande
WOENSDAG 25 APRIL 11.00 UUR:
weekviering
overleden:
mw. Gaby Bruggeman-Vereecken
dhr. Willy Lambert

95 j.
89 j.

(Her)kennen
Het is iets dat je eigenlijk nooit kunt
begrijpen. Iemand die altijd actief was,
hard heeft gewerkt, ook in de
weekenden nooit stil zat, is in korte tijd
veranderd in iemand die zichzelf niet
meer kent, laat staan zijn omgeving.
Zijn echtgenote is een vreemde
geworden, kinderen herkent hij soms,
kleinkinderen niet meer. In een
dierbaar schilderijtje van Maria, een
schilderijtje dat een leven lang om hem
heen was, herkent hij zijn eigen
moeder. 'Dat is mijn moeder', zegt hij
met lieve trots. 'Aan haar heb ik veel te
danken'. Ik zie een traan in zijn ogen.

overleden:
Op 6 april is overleden in de Blaauwe
Hoeve te Hulst:
WOENSDAG 25 APRIL 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger Willy Lambert echtgenoot van Tilly
Lambert-de Boeij in de leeftijd van 89
pater J. Reurs
De
uitvaartdienst
heeft
intenties: overleden ouders Stallaert- jaar.
plaatsgehad
in
Boschkapelle
op
Elias en overleden kinderen; familie
donderdag 12 april, waarna de
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen
begrafenis is gevolgd in Hulst.
KOEWACHT
HENGSTDIJK
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
H. CATHARINA
ZONDAG 22 APRIL 9.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd MAANDAG 23 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd pastoor Wiel Wiertz
door de werkgroep m.m.v. het koor
door de werkgroep
intenties: Sylvia en Emma van Damme
intenties: Maria van den Bulck-van
lector: Gonny Rozijn
Gassen; jaargetijde Piet van Dijk en
overleden echtgenote, zoon Wilfried en
HULST
H. WILLIBRORDUS
HEIKANT
schoonzoon Huub; Mathilda van
Postadres:
Steenstraat 22,
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
Esbroeck-Roctus en echtgenoot Joseph
4561 AS Hulst
van Esbroeck
DONDERDAG 26 APRIL 10.30 UUR:
tel. 0114-745000

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

woord- en communieviering met als
voorganger pastor Ch. van de Walle
intenties: Martha van Houte en familie
CLINGE
H. HENRICUS
ZATERDAG 21 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd
door de werkgroep m.m.v. het
parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens
intenties: jaargetijde Luc Hoefnagels;
jaargetijde
Gilbert
Hoefnagels
echtgenoot van Agnes Casteels, zoon
Peter Hoefnagels en zijn overleden
grootouders; Marie Louise Haest-de
Muyer; in liefdevolle herinnering voor
Robert Verheyden echtgenoot van
Miriam van den Brande; Bernard de
Keijzer en echtgenote Rachel van den
Branden,
schoonzoon
Jos
en
schoondochter Evelien; jaargetijde Sien
Goossens en echtgenoot Edgar van der
Heyden en zoon Anton van der Heyden
DINSDAG 24 APRIL 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H.
Henricuskerk
bijeenkomst
van
gebedsgroep de Bron. Iedereen is van
harte welkom.
opbrengst collecte:
De caritascollecte van zaterdag 7 april,
bestemd voor het Liliane Fonds, heeft
28 euro opgebracht. Met dank namens
het caritasbestuur.

sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68
ZONDAG 22 APRIL 9.30 UUR:
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
eucharistieviering met als voorganger openingstijden secretariaat:
pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor
ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
intenties: Ber Joos, overleden ouders, e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
zus Corrie en tante Maria Burm; Marcel
SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
de Nijs echtgenoot van Theresia
contact
tel. 0114-312187
Kerckhaert, overleden ouders en
parochiekern
NL49 RABO 0330 4000 88
familie; August de Nijs; Madeleine de
Nijs; Theo de Bakker en overleden HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
tel. 0114-312187
familie; jaargetijde Dees van Damme, contact
NL49 RABO 0330 4002 82
overleden ouders en familie van parochiekern
Damme-Franssens
KOEWACHT
lector: Ankie Dey
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
com. assistent: Lea Kouijzer
postadres
Kerkplein 2
4576 AS Koewacht.
DIENST GEESTELIJKE ZORG
parochiekern
NL32 RABO 0330 4083 48
ZORGSAAM ZORGGROEP
CLINGE
H. HENRICUS
ZEEUWS-VLAANDEREN
contactpersoon A. de Loos-Brijs
tel. 0114-311332
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
DONDERDAG 19 APRIL 10.30 UUR:
NL37 RABO 0330 4032 14
woord- en communieviering
NL09 INGB 0000 1193 62
intenties: August Freyser, dochter
NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
Agnes en overleden familie
postadres
Hulsterloostraat 76
4568 AG Nieuw-Namen
WZC DE LANGE AKKERS
parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
KOEWACHT
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

DINSDAG 24 APRIL 10.30 UUR:
weekviering
intenties: Aimé de Jaeger en
kleindochter Annet

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

