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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 Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met
als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl

LEZINGEN 21 OKTOBER
ste

29

zondag door het jaar
Wereldmissiedag

JAAR - B
Jesaja 53, 10-11
Hebreeën 4,14-16
Marcus 10, 35-45

THEMA: VASTHOUDEN
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 20-21 oktober
Hulst Hulst
vr 19 okt 19.00 uur
stilteviering
zo 21 okt 11.00 uur
eucharistie
wo 24 okt 18.30 uur rozenkransgebed
wo 24 okt 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
zo 21 okt 9.30 uur

eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
ma 22 okt 9.30 uur:
w&c viering
Nieuw Namen
vr.26 okt. 19.00 uur

w&c viering

Clinge
za 22 okt 19.00 uur

w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 23 okt 9.30 uur
gebedsgroep
Boschkapelle
za 20 okt 19.00 uur

eucharistie

Hengstdijk
ma 22 okt 19.00 uur

w&c viering

Kloosterzande
zo 21 okt 9.30 uur

w&c viering

wzc Antonius
do 18 okt 10.30 uur

w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 21 okt 10.30 uur
wo 24 okt 11.00 uur
vr 26 okt 11.00 uur

w&c viering
weekviering
viering KBO

wzc De Lange Akkers
di 23 okt 10.30 uur

weekviering

BRIM: Het zegt u
hoogstwaarschijnlijk niets!
Als u zich nooit met onderhoudswerkzaamheden aan monumentale gebouwen
heeft moeten beziggehouden zegt de term
BRIM u niets. Voor een gebouw als onze
basiliek is dit echter van groot belang.
BRIM staat voor Besluit Rijkssubsidiëring
Instandhouding Monumenten. Eigenaren
van
Rijksmonumenten
kunnen
in
aanmerking komen voor BRIM-subsidie. Het
is een instandhoudingsregeling/-subsidie
voor sober onderhoud met een verplichte
eigen bijdrage van 50%. Het is maatwerk
om te bepalen welke onderhouds-

Interview met kapelaan Van Velthoven
Per 15 oktober 2018 heeft bisschop
Liesen mij benoemd als kapelaan voor
de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen.
Ik ben de bisschop dankbaar dat hij mij
heeft gevraagd om als kapelaan dicht bij
de mensen te zijn en samen met hen de
geloofsgemeenschappen van de katholieke
Kerk in Zeeuws-Vlaanderen te versterken.
Ik ben geboren en getogen in Dorst, een
Brabants dorpje onder de rook van
Oosterhout en Breda. Na de kleuterschool
bij de zusters Franciscanessen en de
basisschool Sint Marcoen, beide in
Dorst, heb ik mijn middelbare school
gevolgd in Breda – Onze Lieve Vrouwe
college (OLV). Hierna ben ik gaan
studeren aan de business universiteit
Nyenrode en gaan werken bij het
accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC). Ik ben afgestudeerd en
heb gewerkt als register accountant.
De muziek heeft mij altijd in de Kerk
gehouden. Vanaf mijn achtste jaar speel
ik namelijk al orgel en ik zat vanaf mijn
vijftiende achter het orgel van de
huidige Antoniuskathedraal. Daarnaast
heb ik ook verschillende kerkkoren
gedirigeerd. Tot op heden ben ik nog lid
van fanfare Sint Joris in Dorst, waar ik al
meer dan 30 jaar slagwerker ben.
In 2004 heb ik de eerste informatie
aangevraagd voor de priesteropleiding
Bovendonk, maar het duurde nog tot
onderdelen voor subsidie in aanmerking
komen. Een gespecialiseerd bedrijf is bij
het bepalen daarvan noodzakelijk. Hoe
gaat zoiets in zijn werk? Zonder al te
veel in details te treden geef ik u in
chronologische volgorde een overzicht
van werkzaamheden en activiteiten, die
we tot nu toe ondernomen hebben en
die nu voor ongeveer 2/3 klaar zijn.
Algemeen
2013
Ontwerpen van een 6 jarig onderhoudsplan
door fa. BBM Restauratiearchitectuur te
Raamsdonkveer.
28 maart 2014
Indienen van het onderhoudsplan bij de
rijksdienst.
27 augustus 2014
Subsidieverlening van het Rijk - BRIM
2013-2019
Het Loys Isoré uit 1766
Nadat
de
eerste
administratieve
‘hobbels’ genomen zijn volgt een traject
waarbij precies en op maat vastgesteld
moet worden, welke werkzaamheden in
aanmerking komen voor de subsidie van
50%. Als eerste project wordt het orgel
van de basiliek ‘onder handen’ genomen.
2015
Vaststelling van werkzaamheden door
de firma BBM om een juiste offerte voor
de orgelbouwer, de firma Flentrop, te
kunnen maken.
21 januari 2016
De machtiging/goedkeuring van het
bisdom Breda wordt ontvangen voor de
uitvoering van de werkzaamheden.
Tevens beginnen de werkzaamheden,
die een aantal maanden zullen duren.
Bijna alle pijpen zijn uit het orgel gehaald
en bij de firma Flentrop in Zaandam
nagekeken en ‘gerestaureerd’.
Van de firma Flentrop kregen we daarna
de garantie, dat dit monument, op de

pastoraat, diaconale projecten en voor
christelijke vluchtelingen uit Syrië. Met
de vluchtelingen hebben we een orkest
opgericht genaamd Suryana (Ons Syrië).
Ik hoop begin oktober te verhuizen naar
Zeeuws-Vlaanderen en kom te wonen in
Terneuzen. Samen met mijn ouders heb
ik Terneuzen al een paar keer bezocht,
alsmede het museum ‘Land van Axel’.
met bisschop Van den Hende en later
met vicaris Wiel Wiertz. In 2009 ben ik
met de priesteropleiding begonnen: het
voelde voor mij als thuiskomen.
Na zes jaren van studie en vorming ben
ik op 10 mei 2015 tot diaken en op 7
november 2015 tot priester gewijd. Het
is voor mij een grote vreugde dat God
mij
heeft
geroepen
voor
het
priesterschap en dat ik nu als zijn
instrument mag werken in zijn
wijngaard. Ik ben nog steeds, ‘in de
naam van de Heer gelukkig’!
In de afgelopen drie jaar heb ik met veel
plezier gewerkt in de zes parochies van
het samenwerkingsverband AlphenGilze. Hier was ik als kapelaan
verantwoordelijke voor de bediening van
de sacramenten en de voorbereidingen
hierop (catechese). Daarnaast heb vele
huisbezoeken mogen brengen en heb ik
mij ingezet voor tiener-jongeren- en gezins-

Ik zie uit naar de samenwerking met
mijn collega’s in het pastorale team en
hoop u snel te ontmoeten. Laten we
elkaar vandaag en de dagen die komen
gaan dragen in gebed.
In nomine Domini feliciter!
Groet,
Kapelaan Van Velthoven
bron: Elisabethparochie
De parochie H. Maria Sterre der Zee
wenst kapelaan Van Velthoven een
vruchtbare tijd in het Zeeuwse Land.
Op 14 oktober 2018 neemt kapelaan
Van Velthoven afscheid van zijn huidige
parochie. De viering begint om 11.00
uur in Chaam. Op vrijdag 26 oktober
wordt kapelaan Van Velthoven in een
eucharistieviering in de Emmauskerk te
Terneuzen om 19.00 uur gepresenteerd.
U bent in beide vieringen van harte
welkom!

jaarlijkse stemmingsbeurt na, voor zeker oktober 2018
10 jaar weer in prima conditie is.
In de maand oktober vindt de 2e
oplevering plaats en kunnen we de 2e
Het schilderwerk en overige werkzaamheden
fase van het onderhoudsplan afronden.
2016
In dat zelfde jaar zijn de voorbereidingen En dan verder
getroffen voor het 2e gecombineerde Dit kalenderjaar of anders volgend
onderdeel van de onderhoudswerkzaam- voorjaar moet definitief vastgesteld
heden. Naar drie verschillende bedrijven worden welke van de noodzakelijke
is een offerteverzoek uitgegaan voor de werkzaamheden binnen het kader van
de BRIM uitgevoerd mogen worden en
uit te voeren werkzaamheden.
vooral welke daarvan subsidiabel zijn.
5 december 2016
Aanvraag machtiging is naar het bisdom We gaan in overleg met deskundigen
gestuurd om de werkzaamheden te die deze werkzaamheden vaststellen,
vragen goedkeuring aan en laten het
mogen uitvoeren.
werk tot uitvoering brengen. Formeel
28 januari 2017
Machtiging/goedkeuring van het bisdom loopt dit traject tot 2019/2020.
ontvangen om de werkzaamheden te Met deze informatie hopen wij u inzicht
laten uitvoeren.
te geven in de globale aard van de
15 april 2017
werkzaamheden, die u lang niet altijd
De firma de Ruiter uit Hank krijgt de ziet, maar die wel plaatsvinden, jaar-inopdracht. In de zomer is deze firma aan en-jaar-uit. Hiermee blijft onze basiliek
deze klus begonnen. Doordat er gebrek bouwkundig in goede staat. Een
aan goed schilderpersoneel was, heeft kerkgebouw voor ons allen om trots op te
de opdracht langer geduurd dan gepland. zijn. Voor diegenen die geïnteresseerd
Omdat kwaliteit voor snelheid gaat zijn zijn in meer gedetailleerde informatie over
de werkzaamheden tot laat in het najaar de werkzaamheden raad ik aan te kijken
doorgegaan. Omdat het weer te slecht op de website van de parochie.
was, te koud en te nat, zijn de werkzaamU vindt daar een beschrijving van de
heden voor het buitenwerk gestaakt.
werkzaamheden aan het orgel en de
Verschillende rode bovenluiken zijn uit
schilder-werkzaamheden
aan
het
de sponningen gehaald, dicht gezet met
gebouw. Bovendien vindt u daar het
planken en in de werkplaats te Hank
onderhoudsrapport
van
de
be- en afgewerkt om droog en al
Monumentenwacht 2016. Het is het
teruggeplaatst te kunnen worden.
meest actuele rapport met daarin de
3 mei 2018
staat van onderhoud van onze basiliek.
Hervatting van de buitenwerkzaamheden.
Misschien heeft u een hoogwerker in de Via deze uitleg willen we u graag enig
tuin van de basiliek gezien. De metalen inzicht geven in de activiteiten die er
onderdelen van het raamwerk en de komen kijken om dit gebouw in stand te
afvoergoten zijn onder handen genomen. houden. U weet nu tenminste waar u
uw bijdrage voor onderhoud aan dit
Het was een mooie droge periode.
prachtige gebouw aan wordt besteed.
21 augustus 2018
e
1 oplevering door de schilder en dhr. BRIM-coördinator basiliek Hulst
Massop van BBM architectenbureau.
J.F.M. van der Zijden

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 20-21 OKTOBER

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
H.H. PETRUS EN PAULUS

In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is de
tweede collecte voor het onderhoud
van het orgel.

ZATERDAG 20 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte
Everaert-Janssen en familie; Gerarda
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en
HULST
familie; Judith Cappaert-Spuesens en
H. WILLIBRORDUS
echtgenoot
Albertus
Cappaert;
Josephus
de
Meijer
en
echtgenote
VRIJDAG 19 OKTOBER 19.00 UUR:
Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna
stilteviering
Heijens en overleden familie; jaargetijde
ZONDAG 21 OKTOBER 11.00 UUR:
George van Bunderen en overleden
eucharistieviering met als voorganger familie; Cor Marcus en overleden familie
pater J. Reurs met samenzang
intenties: Jo Willems en echtgenote mededeling:
Emelda Weemaes; Corry van der De caritascollecte van zaterdag 6
Wielen-Aarts en echtgenoot George van oktober voor de voedselbank heeft
€ 93,- opgebracht; hartelijk dank hiervoor !
der wielen; familie Baert-van Gijsel;:
Andreas Pertijs; Gonda van de Voorde
HENGSTDIJK
echtgenote van Piet Wauters en
H. CATHARINA
overleden familie; Robert van der MAANDAG 22 OKTOBER 19.00 UUR:
Wielen; Liza Mangnus en familie
woord- en communieviering verzorgd

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Beste mensen,
We moeten u mededelen dat in de
eerste weken van de maand oktober
Ralf Grossert afwezig is. In eerste
aanleg was het om bij zijn zus te
kunnen zijn, die in het hospice was
opgenomen en in haar laatste fase
leefde. Al snel is Stefanie daar
gestorven, Ralf was erbij. Nu is hij
daar om de zaken te regelen rond
haar afscheid en om met zijn familie
te rouwen. Wij wensen Ralf en zijn
familie heel veel sterkte. Moge God
hen nabij zijn.
Moge

Stefanie

rusten

in

ZONDAG 21 OKTOBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger J.
van Velthoven m.m.v. het koor
intenties: Joseph Martens en Maria
Heijkans; Gerard van der Sijpt en
echtgenote Germaine van der Sijpt-van
Goethem en overleden familie; Louis
Thuij levenspartner van Erna Janssens
en overleden familie Thuij en Janssens; lector: Ynske Taelman
Johan de Silva echtgenoot Erna com. assistent: Lea Kouijzer
Janssens en overleden familie de SilvaJanssens, voor Staf en Selina en
DIENST GEESTELIJKE ZORG
overleden familie
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
lector: Marlies Martinet-van Acker
SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN
MAANDAG 22 OKTOBER 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wielen
m.m.v. het Gregoriuskoor
intenties: Marie, Eugenie en Louis Borm
en overleden familie; Maria de Rechter en
echtgenoot Martien Vermue en overleden
familie;
pastor
Claessens;
René
Bauwens en echtgenote; Theo Beughels
en echtgenote Rosa van Dorsselaer.
CLINGE
H. HENRICUS
ZATERDAG 20 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wielen
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet.

Het secretariaat en het pastoraat van de
parochie is te bereiken op tel. 0114 745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
Voor het maken een afspraak voor
de ziekenzalving kunt u contact
opnemen met pastoor Wiertz op tel.
06-42506424.
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Uit aller naam,
pastoor Wiel Wiertz

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 werker
Ralf Grossert
Churchillhof 9,
4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

door de werkgroep
intenties; Maria van den Bulck- van
WOENSDAG 24 OKTOBER 19.00 UUR: Gassen en echtgenoot; Maria Kuijpers;
René Boeijkens,overleden ouders en
eucharistieviering met als voorganger
familie; Christina Lemsen; Emerie de
pater W. Wiertz
Kort en overleden familie
intenties overleden ouders StallaertElias en overleden kinderen; familie
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen
TER DUINEN
ZONDAG 21 OKTOBER 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; Ro van
Waterschoot, overleden ouders en familie;
overleden ouders Aloïs en Rozalia de
Maat-van Kampen; Roos VerdurmenKerckhaert en familie; Dees van Damme,
overleden ouders, schoonouders en
familie van Damme-Franssens

Secretariaat parochie:
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.nl

vrede.

WOENSDAG 24 OKTOBER 18.30 UUR:
rozenkransgebed

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

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

Waar: r.-k. kerk te Hengstdijk
Wanneer: zondag 14 oktober
Tijd: 11.00 tot 12.00 uur
We lezen een verhaal
en hebben een nieuw knutselwerkje.
Jullie zijn van harte welkom!
Er wordt een bijdrage van € 1,per kind gevraagd als vergoeding voor
de gemaakte onkosten als vergoeding
voor de gemaakte onkosten.

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 Zorgsaam
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:
Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317
Diaken Kees van Geloof
Leeuwerikstraat 14,
4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl

GEGEVENS

HULST
H. WILLIBRORDUS
Steenstraat 22,
DONDERDAG 18 OKTOBER 10.30 UUR: Postadres:
4561 AS Hulst
woord- en communieviering
tel. 0114-745000
intenties: voor overleden bewoners uit
sacristie
(basiliek)
tel.
0114-313228
ons huis en overledenen uit eigen kring
parochiekerncommissie
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE
NL70 RABO 0150 7279 68
HULST
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
openingstijden secretariaat:
ZONDAG 21 OKTOBER 10.30 UUR:
van 9.30-11.30 uur.
woord- en communieviering verzorgd ma t/m do
e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
door de werkgroep
intenties: Gaby en Harry BruggemanSINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
Vereecken
en
familie;
Cécile
contact
tel. 0114-312187
Scheerders-Staal en familie; Guust
parochiekern
NL49 RABO 0330 4000 88
Burm en dochter Patricia; José van
Daele, echtgenote van Guust Mangnus; HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
Joseph de Schepper, echtgenoot van contact
tel. 0114-312187
Maria de Pau
parochiekern
NL49 RABO 0330 4002 82
WOENSDAG 24 OKTOBER 11.00 UUR: KOEWACHT
weekviering
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres
Kerkplein 2
VRIJDAG 26 OKTOBER 11.00 UUR:
4576 AS Koewacht.
viering K.B.O. Zeeland m.m.v. het
parochiekern
NL32 RABO 0330 4083 48
Blaauwe Hoevekoor

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

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

LAMSWAARDE H. CORNELIUS
postadres
J. de Waalstraat 23,
4586 AD Lamswaarde
parochiekern
NL13 RABO 0332 6002 11

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DINSDAG 23 OKTOBER 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk bijeenkomst van gebedsgroep de mededeling: Zondag 20 oktober a.s. is
er in de kapel een extra collecte in het
Bron
kader van Wereldmissiedag; vriendelijk
mededeling:
vragen wij uw bijdrage voor onze
De caritascollecte van zaterdag 6 katholieke medegelovigen in Ethiopië.
oktober, bestemd voor voedselbank
Zeeuws Vlaanderen, heeft € 50,- overleden:
82 j.
opgebracht; hartelijk dank namens het dhr. Hennij Pharasijn
dhr. Johannes de Windt
71 j.
caritasbestuur.
dhr. Eduard Verbraeken
77 j.
mw.
Maria
Baert-Van
Isterdael
88 j.
NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH
WZC DE LANGE AKKERS
KOEWACHT
VRIJDAG 26 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd DINSDAG 23 OKTOBER 10.30 UUR:
weekviering
door de werkgroep

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

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

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

