
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 2-3 februari 

 

Hulst 
 vr 1 feb 18.00 uur  persoonlijke biecht 
 vr 1 feb 19.00 uur  eucharistie 
 zo 3 feb 11.00 uur  eucharistie 
 wo 6 feb 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 6 feb 19.00 uur  eucharistie 
 vr 8 feb 15.00 uur kruisweg 
 

Koewacht 
 za 2 feb 19.00 uur Poolse viering 
 zo 3 feb 9.30 uur  eucharistie 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 2 feb 14.30 uur  rozenkransgebed 
 

Clinge 
 za 2 feb 19.00 uur eucharistie 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 5 feb 9.30 uur w&c viering 
  aansluitend aanbidding 
 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 2 feb 19.00 uur  eucharistie 
 

Kloosterzande 
 zo 3 feb 9.30 uur  eucharistie 
 

wzc Antonius 
 do 31 jan 10.30 uur  w&c viering 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 3 feb 10.30 uur  eucharistie 
 wo 6 feb 11.00 uur  weekviering 
 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 7 feb 14.00 uur  viering 
 

wzc De Lange Akkers 
 di 5 feb 10.30 uur  eucharistie 
 

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 
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zondag 3 februari 2019 

TINTINNABULUM 

Soms doe je spontaan ‘iets’, en meteen 
nadat je het gedaan hebt weet je 
waarom. Zo zette ik onlangs voor even 
de televisie aan, ook al was er in de 
vroege ochtend, voor de mis, maar 
weinig tijd.  
Er was iemand aan het woord die sprak 
over het schilderij 'de schepping van 
Adam' van Michelangelo (Sixtijnse 
kapel, Rome). Een wereldberoemd 
schilderij. Hij zei er, vrij verwoord, dit 
over: “We zien hier God, krachtig, 
gespierd, omringd door engelen, die 
zich vanuit de hoge hemel, doorheen de 
wolken brekend, richt tot de mens. Een 
God die alle moeite doet om met zijn 
levenskracht, met zijn Goddelijke 
aanraking, die mens voorgoed te 
veranderen; tot leven te brengen.  
 

 

Tegelijkertijd zien we hier de mens die 
achterover ligt. Afwacht. De mens die 
geen enkele moeite doet om tot die God 
te geraken. Is de vinger van God 
uitgestrekt, de vinger van de mens 
hangt aan een slappe hand, slap naar 
beneden. Tussen de vinger van God en 
de vinger van de mens is nog maar een 
minuscule ruimte, de mens hoeft de 
vinger maar een ietsepietsie op te tillen 
en hij raakt aan de krachtige vinger van 
God. Maar, en is dat niet zoals het zo 
vaak is, zoals ook onze huidige tijd 
verbeeld zou kunnen worden; de mens 
leunt maar al te graag afwachtend en 
zelfvoldaan achterover. We zien een 
mens afgebeeld die geen enkele moeite 
doet om aan God te geraken. Terwijl die 
aanraking alles zo ongelofelijk zou 
veranderen; de mens in vuur en vlam 
zou doen geraken.” 
Ik vond het een intense beschrijving van 
wat we zien op dit beroemde schilderij. 
En ik wist waarom ik de televisie had 
aangezet. En ik was ook nog op tijd 
voor de eucharistieviering in 
Kloosterzande… 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

Ieder jaar weer vieren de christelijke 
kerken van over heel de wereld de 
gebedsweek van de eenheid der 
christenen. Ieder jaar weer geven we in 
zondagsvieringen en tijdens 
gebedsmomenten door de week 
aandacht aan het belang van de 
eenheid der christenen. In onze 
parochie zijn we er de laatste jaren aan 
gewend geraakt om ofwel aan het begin 
van deze gebedsweek, ofwel aan het 
einde van de week, als broeders en 
zusters in Christus, vanuit de 
protestantse Kerk alsook vanuit de 
rooms-katholieke Kerk in de basiliek van 
Hulst samen te komen. Ook nu weer 
was dat het geval. Tijdens de liturgie, 
die qua zang werd versterkt door de 
Cantorij onder leiding van Anton de Kort 
en waarbij Marcel Mangnus, de organist 
van de basiliek, begeleidde en speelde, 
maakten we gebruik van materiaal dat 
was voorbereid vanuit de Kerk van 
Indonesië. Het is een goede gewoonte 
geworden, dat elk jaar vanuit een ander 
land de liturgie wordt aangereikt, 
waardoor ook steeds weer plaatselijke 

problematieken uitgangspunt zijn voor 
het samen vieren. Zo komt niet alleen 
de eenheid der christenen aan de orde, 
maar wordt ook duidelijk dat dit 
wereldwijde eenheid mag en moet zijn. 
Tijdens de momenten van vieren blijkt 
altijd weer: ook al heeft Christus ons de 
weg ten leven gewezen, dat betekent 
nog lang niet dat wij mensen, ook in 
deze tijd, al weten hoe we die weg 
kunnen bewandelen. Er gebeurt veel 
goeds, maar nog veel meer dat er 
gebeurt vraagt om bezinning, 
verandering en verbetering. De viering 
wijst ons er op dat we de ogen open 
moeten houden om echt te kunnen zien, 
dat er leed en onrecht is en waar er leed 
en onrecht is. En soms is dat veel 
dichterbij dan je lief is... 
We waren weer samen om te vieren. 
Vanuit de verschillende kerken in Hulst 
in de basiliek. En het was goed om er te 
zijn. Goed dat we met velen waren. 
Maar er was nog wel een plekje open. U 
kunt volgend jaar gerust proberen. Eén 
in Christus, een mooi streven! 
pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 

 
 

Geraakt 

 

 

LEZINGEN 3 FEBRUARI 
 

Lezing Rouwzorg Regio 
0114 door Gerke Verthiest 

 

Op dinsdag 5 februari a.s. organiseert 
Rouwzorg Regio 0114 een lezing met als 
spreekster Gerke Verthiest. Het thema 
van de avond is ‘Schrijf me, bel me, App 
me….ik mis ons’.             
Zij is lichaamsgericht existentiële 
psychotherapeute, docente aan de 
Vlaamse hogescholen; staflid van de 
opleiding Counseling K. U. Leuven en 
geeft opleidingen aan vormings-
organisaties. Zij is, samen met Johan 
Maes ( ‘Nieuwe Visie op Rouw’) auteur 
van het boek ‘DNA van Rouw’. 
Gerke gaf al eerder, tot ieders 
tevredenheid, een lezing voor Rouwzorg 
Regio 0114. 
 

De avond vindt plaats in de Truffino-zaal 
van WZC de Blaauwe Hoeve, 
Truffinoweg 2, te Hulst en begint om 
20.00 uur. Iedereen is van harte welkom, 
de toegang is gratis, maar gelieve wel in 
te schrijven bij het rouwzorgteam: 
Katrien V.d. Wiele, Beneluxstraat 16, 
4551 TM Sas v. Gent, tel. 06-41322776, 
e-mail kvdwiele@zeelandnet.nl 
Maggie Sandkuijl, Poorterslaan 111, 
4561 ZM Hulst, tel. 0114-315149, e-mail 
msandkuijl@zeelandnet.nl  
Fien Martinet, Het Zand 31, 4576 CB 
Koewacht, tel. 0114-364050, e-mail 
fmartinet@zeelandnet.nl 

Beste mensen, 
 

 

 
 

 
 
Onlangs opende een voorlopige ‘pop-up’ 
bioscoop aan de Steenstraat in Hulst. In 
een gesprekje, dat ik bij de opening voerde, 
ging het er over dat het misschien de 
moeite waard is om vanuit de parochie met 
een groep een film te gaan bezoeken. Dat 
kan daar en het zou weer eens iets heel 
anders zijn. Wellicht voor weer een andere 
groep mensen. Ik begreep vanuit de 
bedrijfsleiding, dat er heel wat mogelijk is. 
Zo kunnen we zelf een film voorstellen, die 
zij dan voor ons vertonen. Misschien is het 
een idee om daar dan samen, na afloop, 
over te spreken. Wellicht is er iemand te 
vinden, die zo’n gesprek op een boeiende  

manier zou kunnen leiden (Ik zelfs, iemand 
binnen ons bisdom die...).  
Het succes van zo’n filmavond werd me 
nog meer duidelijk door mijn bezoek aan de 
bioscoop in Kerkrade, onlangs. Het was 
eigenlijk best weer eens bijzonder om een 
film op zo’n groot beeld te bekijken. En ik 
heb er op gelet: over elke film valt veel na te 
praten. We waren naar ‘A star is Born’ 
geweest, met Lady Gaga. Een film met 
vooral prachtige fragmenten. Kortom, vanuit 
de parochie naar de film. Welke film 
suggereert u? Gaat u dan mee? Binnenkort 
meer... 
pastoor Wiel Wiertz 
 
 

Huispaaskaars 
 

Wij bieden u de mogelijkheid om een 
huispaaskaars te bestellen. Mocht u 
interesse hebben dan ontvangen wij 
graag uw eventuele bestelling vóór 5 
maart. Dit kan alleen per briefje in de 
brievenbus van de pastorie, 
Steenstraat 22 of per mail 
pastoriehulst@zeelandnet.nl  
Wilt u zo vriendelijk zijn om de 
volgende gegevens door te geven: 
uw naam en adres, telefoonnummer 
of mailadres alsook de uitvoering van 
de kaars die u wenst.  
 

 
 

A. Brood en Wijn, hoogte 25 cm 
B. Verbondenheid, hoogte 25 cm 
C. Christus met Lam, hoogte 25 cm 
D. Chi-Rho kruis, hoogte 25 cm  
De prijs van de kaars is € 20,50 per 
stuk. Indien u dezelfde kaars wenst 
als de parochiekern Hulst dan is dat 
A. Brood en Wijn. 
Als u het op prijs stelt, kunt u de 
huispaaskaars laten zegenen tijdens 
de paasviering op maandag 22 april 
2019 om 11.00 uur in de basiliek in 
Hulst. 

Film 
 

 

4de zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Jeremia 1, 4-5.17-19 
1 Korintiërs, 12, 31; 13,1-13 

Lucas 4, 21-30 
 

 
 

THEMA: WIL JIJ HEM ZIEN? 

 

mailto:pastoriehulst@zeelandnet.nl


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 
VRIJDAG 1 FEBRUARI 18.00 UUR: 
persoonlijke biecht 
 
VRIJDAG 1 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 

intenties: Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; 
Roger Cleijman; Wim Bruggeman en 
echtgenote Roza Verstraaten en 
wederzijdse ouders en familie 
 
ZONDAG 3 FEBRUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 

kapelaan J. van Velthoven m.m.v. 
Basiliekkoor  
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; familie Bernardus 
Temmerman en echtgenote Johanna de 
Smit, overleden zoon en dochters; 
familie Baert-van Gijsel; Yvon Elegeert-
Reijns; voor Esther Saman en 
overleden moeder Ria Wojtal; Paula de 
Bruijn, Ries van Kampen en overleden 
familie; Kiet Wilking; Herman Mangnus 
echtgenoot van Luciënne Thierman; 
Maria Adolphina Mangnus van de 
Vijver; Martine Jacqueline Rottier-
Deltour; jaargetijde voor Erna Smet-van 
Deursen en echtgenoot Piet Smet en 
familie; Joseph Alphonsus Heijens 
 
WOENSDAG 6 FEBRUARI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 
 
WOENSDAG 6 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
Jan Piket en overleden vader 
 
VRIJDAG 8 FEBRUARI 15.00 UUR: 
kruisweg 
 

overleden: 
Joseph Alphonsus Heijens, 86 jaar, 
echtgenoot van Johanna Blom 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZATERDAG 2 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Poolse eucharistieviering. De 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Slawomir Klim is in de Poolse 
taal. 

 
ZONDAG 3 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor 
intenties: Sylvia en Emma van Damme; 
Joseph Martens en Maria Heijkans; 
Jeanine Gerres weduwe van Gerard 
Naessens; Anna van Daele echtgenote 
Alphons Bonte en dochter Hanny 
 
lector: Gonny Rozijn 

 

COLLECTE 2-3 FEBRUARI 
 

In alle kernen is de gewone 
collecte voor bisdom, vicariaat en 
eigen geloofsgemeenschap. In 
Hulst, Koewacht, Clinge,  Bosch-
kapelle en Kloosterzande is er een 
extra caritascollecte. 

 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 
ZATERDAG 2 FEBRUARI 14.30 UUR: 
In de kapel van Onze Lieve Vrouw ter 
Eecken is er een uur van gebed. 
We willen daar tot Maria bidden voor de 
Noden van de Kerk en voor de Noden 
van de Wereld. “De Vrouwe van Alle 
Volkeren” zal onze Voorspreekster zijn!  
U bent allen van harte uitgenodigd. 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 2 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
dameskoor van de basiliek o.l.v. Marina 
Stockman 
intenties: jaargetijde Richard de Loos en 
echtgenote Luciënne Smet; jaargetijde 
Bertha Heijens echtgenote van Louis 
Boënne; Joseph van Esbroeck en 
echtgenote Mathilda Roctus 

 
DINSDAG 5 FEBRUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert met 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron. Iedereen is van 
harte welkom. 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 2 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; overleden 
familie Johannes Truijman-Vonk en 
overleden kinderen; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Willij 
Lambert en overleden familie Lambert-
de Boeij 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 3 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven m.m.v. 
parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Theo 
en Ireen Tieleman-Elias en overleden 
familie; Emery de Nijs, overleden 
kleinzoon Erik en overleden familie de 
Nijs-Kerckhaert 
 
lector: Ankie Dey 
com. assistent: J. van Waterschoot 
 
overleden: 
Eugène de Bakker, 76 jaar, echtgenoot 
van Corrie de Koster 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 
DONDERDAG 31 JANUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

(vervolg) 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 3 FEBRUARI 10.30 UUR:  
eucharistieviering  
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Miel Mahu; Eddy 
en Mark Gijsel; Alfrida Triest en familie 
 
WOENSDAG 6 FEBRUARI 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor 

 
DONDERDAG 7 FEBRUARI 14.00 UUR: 
viering in de serre van de 
Korenmarkt/Bellingstraat voor bewoners 
en omwonenden 

 
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 

 
DINSDAG 5 FEBRUARI 10.30 UUR: 
eucharistieviering  

 
overleden: 
dhr. Jo Heijens, 86 jaar 
 

 
 

 
 

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

 

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

 

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 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 

 

Pastoraal werkster 
M. Dieleman-Fopma 
tel. 0115-694958;  e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl 

 

Pastoraal werker F. van Geyt 
tel. 0117-493891 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 

 

Pastoraal werker R. Grossert 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 

 

I. D’Hert, priester 
tel. 0032-92 187167 
e-mail: ignace.dhert@telenet.be 

 

Kapelaan J. van Velthoven 
tel. 0114-745000, keuzetoets 2; e-mail: 
kapelaanvanvelthoven@gmail.com 

 

Pastoraal werker N. van Waterschoot 
tel. 0115-616006 e-mail: 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl 

 

Pastoraal werkster K. Van de Wiele 
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 

 

Dienst geestelijke zorg Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
tel.: 0114-381317 

 

Diaken Kees van Geloof 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  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 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 
 

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 H. MARIA HEMELVAART 
postadres  Dorpsstraat 50  
 4569 AK Graauw 
parochiekern 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 H. GERARDUS MAJELLA 
postadres Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53 

 

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

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 
INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/component/contact/contact/4-uncategorised/252-f-van-geyt?Itemid=101
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

