
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 6-7 april 

 

Hulst 

 vr 5 apr 15.00 biecht 
 vr 5 apr 19.00 uur  eucharistie 
 zo 7 apr 11.00 uur  eucharistie 
 wo 10 apr 18.30 uur  rozenkrans 
 wo 10 apr 19.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 za 6 apr19.00 Poolse eucharistie 
 zo 7 apr 9.30 uur  w&c viering 

 

Sint Jansteen Warande 
 do 11 apr10.30 w&c viering  

 

kapel O.L.V. Ter Eecken 

Za 6 apr 14.30 uur  rozenkransgebed 
 

Clinge 
 za 6 apr 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 9 apr 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw Namen 
 vr.5 apr 19.00 uur  w&c viering 

 

Vogelwaarde 
 za 6 apr 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 8 apr 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 7 apr 9.30  w&c viering  

 

wzc Antonius 
 do 4 apr 10.30 uur  w&c viering  

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 7 apr 10.30 uur  w&c viering 
 wo 10 apr 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 9 apr 10.30 uur eucharistie  
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, 

Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en 
Vogelwaarde 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 7 april 2019 

TINTINNABULUM 

dacht even na, dacht ook na over hoe 
dit te formuleren en zei toen: “Ik denk 

dat voor ons op dit moment de grootste 
uitdaging is om de vele mensen, die op 
de zondag de heilige mis willen mee 
vieren, op een veilige manier in de kerk  

 
 

hen niet teleurstellen. Hoe krijgen we al 
mensen, die willen komen, veilig in onze 

kerk. Ja, dat is eigenlijk op dit moment 
onze grootste uitdaging’. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

Door de storm van afgelopen weekend 
zijn ook de kerken niet ontkomen aan 

stormschade. De kerken van Heikant, 

Hengstdijk en Graauw hebben enige 
pannen verloren. Het kerkhof in 
Kloosterzande heeft ook veel wind 

gevangen, waardoor er meerdere 
grafstenen zijn omgevallen met de 
nodige schade en vervolgschade. Het is 

duidelijk, dat deze schade aan de 
kerken en het kerkhof hersteld moeten 
worden. Hiervoor hebben we contact 
gehad met de verzekeraar en zijn er 

offertes gemaakt. Binnenkort worden, 

volgens de polisvoorwaarden, acties 
ondernomen om op deze manier de 

kerken weer wind- en waterdicht te 
maken en hopelijk te houden. 
We hopen u nu ook op korte termijn te 

kunnen aankondigen dat de toren in 
Koewacht gestabiliseerd gaat worden, 
zodat de linten, die aan de achterkant 

van de kerk hangen ter voorkoming van 
vallende leien weer opgeruimd kunnen 
worden. 

 
 

In de basiliek zijn we druk doende met 

de verwarming. Regelmatig is het deze 

winter koud in de kerk geweest, waarvoor 
excuus. De oorzaak is dat de verwarming, 

die uit twee ketels bestaat, maar voor 
de helft zijn werk doet. Dit heeft te maken 
met de ventilatoren. Deze moeten worden 

besteld. We hopen maar dat de komende 
tijd de lente en de zomer hun best doen, 
zodat we niet in de kou blijven zitten.  

Afgelopen jaar hebben we bij de 
hoofdingang een zijdeur aangebracht, 
omdat er bij het opengaan van de deur 

veel kou de kerk in kwam. Dit heeft 

zeker resultaat gehad, niet alleen voor 
de mensen die achteraan in de kerk 

zitten, maar zelfs op het altaar is het 
voelbaar. Nu valt het ons op, dat de 
laatste weken de middendeur aan de 

kant van de markt open wordt gezet na 
de viering. Dit brengt eveneens veel kou 
binnen. Natuurlijk kunt u door die deur 

naar buiten, maar mogen we u dan ook 
vragen de deur achter U te sluiten. Een 
kleine moeite. Dank alvast. 

 

 

 

 
 

Wereldwijd 
 

Deze week werden we opgeschrikt door 
de aanslagen in Nieuw-Zeeland en 
Utrecht. Het is niet de eerste keer. Er 
zijn al te veel aanslagen geweest om ze 
allemaal te kunnen benoemen. Het lijkt 
wel steeds vaker voor te komen. 
Hoe komt dat toch? Worden mensen op 
ideeën gebracht? Immers, alles staat in  
 

 

LEZINGEN 7 APRIL 

 
 

Enige praktische informatie vanuit de parochie 
 
 

 

 
 

 
 geuren en kleuren in kranten en is op de 

televisie. Wil iemand aandacht trekken?  
Komt het doordat mensen geen geduld 
meer hebben? Veel mensen willen 
steeds meer op hun wenken bediend 
worden. Wachten is moeilijk geworden. 
Wachten, omdat er een rij voor je staat 
in de winkel, wachten omdat mensen in  
 

gesprek zijn, maar jij zo graag je verhaal 
direct kwijt wilt of een antwoord nodig hebt.  
Geduld is in wezen het wachten op iets 
waarvan je niet weet of het wel ooit echt 
zal gebeuren. En dan duurt de tijd héél 
lang. Maar, waarvoor heb je dan geduld 
nodig. Het is grappig om hier eens een 
dagje bij stil te staan. 
 

Filmvoorstelling 
Rouwzorg Regio 0114  

 

Op dinsdag 16 april a.s. vertoont 
Rouwzorg Regio 0114 een film met 
als titel ‘The book of love’. De avond 
vindt plaats in de Truffinozaal van WZC 
De Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2 te 
Hulst, aanvang 20.00 uur. Iedereen is 
welkom en de toegang is gratis, maar 
gelieve wel in te schrijven bij het 
rouwzorgteam: 
Katrien v.d. Wiele, tel. 06-41322776, 
kvdwiele@zeelandnet.nl 
Fien Martinet, tel. 0114-364050, 
fmartinet@zeelandnet.nl 
Maggie Sandkuijl, tel. 0114-315149, 
msandkuijl@zeelandnet.nl 
 

Geduld 
 

 

5de zondag van de 
veertigdagentijd 

JAAR - C 
 

Jesaja 43, 16-21 
Filippenzen 3, 8-14 
Johannes 8, 1-11 

 

 
 

THEMA: VERZOENEN 

Ik was in Sint Jansteen op 
bezoek bij pater Marcel 
Mangnus, een Witte Pater, 

die zich al vele jaren inzet als 
missionaris in Tanzania, in de 
hoofdstad, een miljoenenstad 

van zo’n vijf miljoen inwoners. 
Ik vroeg hem naar de 
uitdagingen die hij in hun 

pastoraat tegenkomt. Hij  
 
 

te krijgen en te houden. Het is 

zo druk in de kerk waar soms 
wel vijftienhonderd gelovigen 

vanuit alle kanten samen 

komen. Ze staan tegen elkaar 
aan gedrukt, maar het is 
levendig en feestelijk. En ze 

getuigen echt van hun geloof. 
Ze willen komen, ze willen 
samen vieren en we mogen 

 
 

 

 

 
 Geven 

 
 
 

Onlangs las ik een artikel over ‘omgaan 
met geld’. De mevrouw die aan het woord 

was had ruime financiële middelen. Dat 
had ik ook wel in de gaten. Maar steeds 
gaf ze aan dat ze zelf niet meer nodig 

had dan ze gebruiken kon, dat ze 
meestal tweedehands kleding kocht en 
dat maar af en toe. Natuurlijk zou ze 

van alles kunnen doen. Maar ze deed 
het niet. Ze was ooit op vakantie 
geweest, in 1988, naar China, de 

vakantie van haar leven. Een reis die ze 

graag wilde maken en waar ze nu met 

tevredenheid op terug keek. Ze hoefde 

nu niet meer weg. Van haar inkomen 
gaf ze alles weg wat ze over had na 
vaste lasten en kosten. Sparen hoefde 

niet, vond ze. Ze had vaste bestedings-
doelen elke maand, goede doelen elk 
jaar. Er waren vele doelen waar ze geld 

voor over had. Meer dan € 10.000 per 

jaar. Zo moest het zijn. Zo was het goed. 
Zo was ze gelukkig. Een verhaal dat 

blijft hangen nadat je het gelezen hebt. 
 
pastoor Wiel Wiertz 
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zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 5 APRIL 18.00 UUR: 
persoonlijke biecht 

 

VRIJDAG 5 APRIL 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; pater Jan Snijders; Wim 
Bruggeman, echtgenote Roza Verstraaten, 
wederzijdse ouders en familie  

 

ZONDAG 7 APRIL 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; George-Leonardus Mathilde 
van Waterschoot echtgenoot van Irena 
Apellonia Bun; familie Bernardus 
Temmerman, echtgenote Johanna de 
Smit, overleden zoon en dochters; 
familie Baert-van Gijsel; Kiet Wilking; 
Herman Mangnus echtgenoot van 
Luciënne Tieleman; Maurice Bertram 
echtgenoot van Maria de Smet; o Elsa 
Christina August Freijser weduwe van 
Joseph Johan Marie Cammaart; 
overleden ouders Theo Hiel en Lies 
Kerckhaert en overleden familie; Piet 
Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe; 
jaargetijde pastoor Jo van der Heyden 
en overleden familie van der Heijden-
Smet; Wilfried Segers; Maria Amelia de 
Bruijn en echtgenoot Leon Joseph Marie 
Hemelaar; Ineke de Decker Reijns; 

 

WOENSDAG 10 APRIL 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 10 APRIL 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
jaargetijde Eugène Heijens en 
overleden familie; Jo Hemelaar en 
Gerda Hemelaar-Martinet 

 

overleden 
Maria Amelia de Bruijn weduwe van 
Leon Hemelaar 91 jaar. 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 11 APRIL 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Johan de Burger, echtgenote 
Angela Weemaes en overleden familie; 
Ed Borm, echtgenote en overleden 
ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; 
Silvia Plasschaert; overleden familie 
IJsebaert; Margaretha Danckaert, 
echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit, 
zonen Freddy en Francky en overleden 
familie; René Bauwens en echtgenote; 
Theo Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; Maria en Agnes Bauwens 
overleden ouders en Nelly Bauwens. 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 6 APRIL 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede Het 
gebed begint om 14.30 uur en iedereen 
is van harte welkom en uitgenodigd om 
dit gebed voor de vrede te komen 
versterken. 

 

 

COLLECTE 6-7 APRIL 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst en 
Koewacht is de tweede collecte voor 
caritas; in Clinge voor de onkosten van 
de kennismakingsviering. 

 

 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 6 APRIL 19.00 UUR:  
eucharistieviering in de Poolse taal met 
als voorganger pastoor Slawomir Klim 

 

ZONDAG 7 APRIL 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Agnes Janssens echtgenote 
van Jos Vercauteren; Joseph Martens en 
Maria Heijkans; Theophile de Rechter en 
echtgenote Margaretha Martinet en 
overleden familie; Rene van Nieuwlande 
echtgenoot van Hilde Kips en overleden 
familie; Theophiel van der Ha en zijn 
echtgenote Yvonne van der Ha-Bral; 
Rubert en Madelein Janssens-Matthijs, 
hun ouders, broers, zussen, schoon-
broers en schoonzussen 
 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 6 APRIL 19.00 UUR:  
woord- en communieviering, tevens 
kennismakingsviering voor de 
aanstaande eerste communicanten uit 
cluster oost, met als voorganger pastor 
K. Van de Wiele m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette 
Luijcks-Hemelsoet  
intenties: jaargetijde pastoor Jo van der 
Heyden; Gilbert Hoefnagels echtgenoot 
van Agnes Casteels, zonen Luc en 
Peter Hoefnagels en hun overleden 
grootouders; Herna Buytaert echtgenote 
van Roger Bogaert, overleden ouders 
en familie; Dorthy Piessens echtgenote 
van Isidoor Merckx 

 

DINSDAG 9 APRIL 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron 

 

mededeling: Donderdag 4 april wordt 
de H. communie aan huis gebracht bij 
zieken, ouderen en gehandicapten die 
hiervoor zijn aangemeld. 

 

NIEUW NAMEN 
SINT JOZEFKERK 

 

VRIJDAG 5 APRIL 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 6 APRIL 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Wies 
Cappendijk en overleden familie; 
jaargetijde Willij Lambert en overleden 
familie; Lambert-de Boeij; jaargetijde 
Petrus Schuren met gedachtenis van 
Augusta Schuren-Huij en familie 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 7 APRIL 9.30 UUR: 
woord- en communieviering, kennis-
makingsviering voor de aanstaande 
communicanten, met als voorganger  
K. Van de Wiele m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Petrus 
Maas, echtgenote Anna Maas-Picavet, 
kinderen Jo, Rie en Roos en overleden 
familie; overleden echtpaar Kees en 
Madeleine Rijk-van de Lavoir; overleden 
ouders Jo Rijk en Maria Hiel; Annie de 
Bakker-Gelderland; jaargetijde Freddy 
Kint, overleden ouders van Kruijssen-de 
Block en overleden ouders Kint-Maas 

 

lector: Ankie Dey 
 

overleden: Annie Gelderland weduwe 
van Theo de Bakker 88 jaar 
 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 8 APRIL 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger K. v.d. Wiele 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens 
en echtgenoot Josephus Kerckhaert; 
Piet Kerckhaert en overleden familie; 
René Boeijkens met gedachtenis van 
overleden ouders en familie; jaargetijde 
Elisabeth  de Maat - van Buijten met 
gedachtenis van overleden echtgenoot 
en overleden familie 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 4 APRIL 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 

ZONDAG 7 APRIL 10.30 UUR:  
eucharistieviering  
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Piet en Yvon 
Ivens-Rab; Aloïs de Deckere; 
Theodorus en Maria de Bruijn-de 
Meyer, dochter Marie-Louise en zoon 
Henk; Alfrida Triest en familie; Mieke de 
Deijn, echtgenote van Remy Allefs en 
familie; jaargetijde Arthur de Kever en 
echtgenote Mathilda de Bruyn 

 

WOENSDAG 10 APRIL 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  

dhr. Paul de Ruyck 89 j.  

mw. Marleen de Bakker 68 j.  

mw. Irma Stallaert 81 j.  

dhr. Petrus Vervaeck 68 j.  

dhr. Karel Verhaegen 79 j. 
 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 9 APRIL 10.30 UUR: 
eucharistieviering  

 

 
 

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

 

Secretariaat parochie: 

e-mail: parochiebestuur@hmsdz.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 

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 

 

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  

 

VOGELWAARDE 
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 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 

 

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

 

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER 
contact tel. 0114-312187  
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88 

 

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 

 tel. 0114-381317 
 

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

 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 
INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

 

mailto:parochiebestuur@hmsdz.nl
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

