
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 1-2 juni 

 

Hulst 
 vr 31 mei 14.00 uur  eucharistie 
 zo 2 juni 11.00 uur  eucharistie 
 wo 5 juni 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 5 juni 19.00 uur  eucharistie 
 vr 7 juni 19.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 do 30 mei  eucharistie 
 za 1 juni 19.00 uur Poolse eucharistie 
 zo 2 juni 9.30 uur  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 1 juni 14.30 uur rozenkransgebed 
 di 4 juni 19.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 do 30 mei 11.00 w&c viering 
 za 1 juni 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 4 juni 9.30 uur w&c viering 
  aansluitend aanbidding 
Vogelwaarde 
 do 30 mei 11.00 uur w&c viering 
 za 1 juni 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 2 juni 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 30 juni 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 2 juni 10.30 uur  eucharistie 
 wo 5 juni 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 6 juni 14.00 uur viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 4 juni 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 2 juni 2019 

TINTINNABULUM 

Steeds weer mag ik bij mensen op 
bezoek gaan. “Hebt u daar wel tijd 
voor?”, is vaak de vraag. “Als niemand 
mij iets vraagt, zou ik niets te doen 
hebben”, is vaak mijn antwoord. Ik ben 
blij met al die vragen. Kennis willen 
maken is vaak de reden. Niet meer 
direct de kerk waar gevierd kan worden 
in de buurt, niet meer echt in de 
mogelijkheid om een kerk, verder weg 
te bezoeken, is dan een ‘eigen moment’ 
met de pastor, in mijn geval met ‘de 
pastoor’, een keuze, die wordt gemaakt. 
En ik ben daar echt blij mee. Het is zo 
mooi om steeds weer over levens van 
mensen te horen vertellen. Ook als het 
heel moeilijk is. Iemand vertelde hoe ze 

 
 

alleen kwam te zitten, vlak na de 
verhuizing. Haar man overleed 
plotseling. En vlak daarna verongelukte 
haar kleinzoon. “Hij ging op een 
zondagmiddag gewoon even een eindje 
fietsen.” Het is jaren geleden. “Wat 
doet het mij goed”, zei ze, “om er nog 
weer eens met u over te spreken. 
Iedereen om me heen weet ervan. Het 
is gedeeld weten. Maar niemand praat 
er eigenlijk nog over. Soms wil ik dat zo 
graag. Ik ben blij dat ik er met u zo 
intens over heb kunnen praten. Het was 
zo’n lieve jongen. Met heel het leven 
nog voor zich.”  
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Evenals vorig jaar zal ook dit jaar de 
KRO weer naar Hulst komen. Vanuit 
Hulst wordt de eucharistieviering op 16 
juni om 10.30 uur vanuit de basiliek 
rechtstreeks uitgezonden op TV. Het 
jaar door worden de 
eucharistievieringen vanuit het hele land 
uitgezonden. De bisdommen hebben 
ervoor gekozen de vitaliteit van geloof 
en kerk vanuit alle delen van het land uit 
te zenden. 
Pastoor Wiertz gaat voor, de muzikale 
begeleiding zal worden verzorgd door 
de Cantorij der Basiliek, terwijl op het 
eind van de viering het Basiliekkoor een 
Marialied zal zingen. 
Vorig jaar was onze parochie ook al 
 in beeld tijdens een misuitzending.  
U herinnert zich vast nog het  
 

 
 

enthousiasme van de KRO, maar ook 
van uzelf. Er werd veel over deze 
viering gesproken. Wij nodigen u dan 
ook weer van h 
arte uit de viering op 16 juni bij te 
wonen. 
 

Namens de parochie heilige Maria 
Sterre der Zee,  
Cecile van Tiggelen 

 

 

 

 
 

Durf te vragen! 
 

Knipoogjes 
 

Door de open deur 
groette ik deze morgen de maan 

in een mateloze kosmos, 
zoals mensen het verstaan. 

 

Maar de strijkplank in de gang 
en de was en de plas 

brachten mij weer in de pas 
van mijn mensenbestaan. 

 

Fasafas – Hulst, 20150930 

 

LEZINGEN 2 JUNI 

 

Meiliedje 
 

Maria van de lente en van mei 
van zomersproeten en een wei 

vol madeliefjes en van mij 
de moeder in het jonge groen; 

 

Maria van de morgenzoen 
en van de stille avondzegen 

van appelbloesem, goudenregen 
en van al wat pril leven is; 

 

Maria in venster en nis 
aan boom en muur getuigenis 

van wat een mens het liefste is: 
moeder naar Gods gelijkenis. 

 

Fasafas,  Gent, 9 mei 1989 
 

 
 
 

KRO-viering in de basiliek van Hulst op 16 juni 
2019 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

De fietsroute langs Mariakapelletjes is 
weer goed verlopen. We zouden met 
ongeveer 40 mensen vertrekken, maar 
Lamswaarde, Ossenisse en Vogelwaarde 
waren deze ochtend gezegend met 
flinke plensbuien, terwijl het in Hulst 
enkele spatjes deed. Te weinig voor de 
gewassen, maar wel prettig om te 
fietsen. Enkele mensen vertrokken met 
de auto, maar niet alle kapelletjes waren 
met de auto bereikbaar of je moest een 
eindje omrijden. Dit ging niet helemaal 
goed, zodat de automobilisten enkele 
kapelletjes misten, maar niet getreurd. 
In Kapellebrug werden we weer 
verenigd. 
Ook dit jaar was er weer een mooie 
route uitgezet met medewerking van 
Annemie de Loos en Roger Bouwens, 
kapelletjeskenner in België. Op deze 
manier konden we een andere route 
rijden dan we gewend waren en 
kwamen we nieuwe kapelletjes tegen. 
Wat denkt u van de Trompkapel? Met 
de fiets reden we door het Stropersbos 
en kwamen we bij de Trompkapel, 
toegewijd aan O.L. Vrouw van Loretten. 
In deze kapel zien we een zwart Lieve 
Vrouwe beeld. Met bankjes voor de 
kapel en een heerlijk gesponsord 
appeltje was het goed toeven. 
Wilt u hier zelf eens naar toe rijden. 
Neem de weg van Hulst naar St. 
Niklaas. Voorbij Donckers, voorbij twee 
straten rechts en het frietkot gaat u na 
 

 
 

40 meter links het bos in. U kunt er een 
eindje met de auto inrijden maar u moet 
vervolgens via een fietsbaantje zo’n 300 
meter lopen en u ziet de Trompkapel 
links liggen. Aan de weg staat er een 
toeristische wegwijzer. 
De fietsroute was ook dit jaar zeker de 
moeite waard. We hebben geen pech 
met de fiets gehad. Er werd gebeden, 
gezongen en gezellig gekeuveld en ook 
het weer was ons goed gezind, maar 
ook de koffie, geregeld door leden van 
de PKC Clinge, smaakte goed. Dank 
hiervoor. 

 

Gebedsuur Biddende Moeders 
 

Als ouder heb je een grote wens: dat 
je kinderen gelukkig worden. Helaas 
groeien ze op in een wereld, waarin niet 
alleen aangename dingen gebeuren, 
maar waarin ook problemen voorkomen 
zoals pesterijen, ziekten, problemen 
op school, verslavingen, geweld, 
verbroken relaties, noem maar op. 
In 1995 zijn in Engeland 2 moeders, 
oma’s gaan bidden voor hun kinderen, 
kleinkinderen en andere intenties. 
Meerdere moeders sloten zich bij hen 
aan en ook in andere plaatsen gingen 
vrouwen bidden. Zo ontstond het 
gebedsuur van Biddende Moeders, dat 
nu over ruim 100 landen is verspreid. Er 
hebben al mooie gebedsverhoringen 
plaatsgevonden en het gezamenlijk 
bidden geeft veel rust en kracht om 
goed met situaties om te gaan. Alle 
moeders, oma’s, vrouwen, zowel de 
fysieke als de geestelijke moeders 
zijn welkom om te komen bidden. 
Wij willen graag een gebedsgroep 
beginnen aan de hand van de biddende 
moeders en wel op de dinsdag 
middag om 13.30 uur in het kerk 
zaaltje van de Emmauskerk te 
Terneuzen. We zullen om de week 
samenkomen. De eerste keer zal zijn 
op dinsdag 4 juni. Graag tot dan! 
Meer informatie en opgave bij: 
Mellanie Gernaert-Schol 06- 10263874  
of mellanieschol@hotmail.com  

Mariaroute 2019 
 

 

7de zondag van Pasen 
JAAR - C 

 

Handelingen , 7,55-60 
Openbaring 22,12-14.16-17.20 

Lucas 4, 21-30 
 

 
 

THEMA:  
SLA UW OGEN TEN HEMEL 

 

 
 

 
 

 

mailto:mellanieschol@hotmail.com


 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 31 MEI 14.00 UUR: 
huwelijksviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
 

ZONDAG 2 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pastor 
J. v. Velthoven m.m.v. het Basiliekkoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corry van der Wielen-
Aarts en echtgenoot George van der 
Wielen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Bernardus Temmerman en echtgenote 
Johanna de Smit, overleden zoon en 
dochters; Kiet Wilking; Sylvester Carlon 
Chung; Maria Johanna van 
Sterkenburg-ten Kortenaar 

 

WOENSDAG 5 JUNI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 5 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen 
 

VRIJDAG 7 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommmaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en overleden 
ouders; overleden ouders Brand-Wauters 
en overleden familie; pater Jan Snijders; 
Wim Bruggeman en echtgenote Roza 
Verstraaten wederzijdse ouders en familie;  

 

mededeling: 
Op vrijdag 31 mei zullen Andrew 
McGovern en Daphne van der Wielen 
om 14.00 uur hun huwelijk kerkelijk 
laten inzegenen 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

DONDERDAG 30 mei 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor 

 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
misdienaars: volwassenen 

 

ZATERDAG 1 JUNI 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Slawomir Klim is in de Poolse taal 

 

ZONDAG 2 JUNI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastor J. van Velthoven m.m.v. het koor 

 

lector: Gonny Rozijn 
misdienaars: volwassenen 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 1 JUNI 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede Iedereen 
is van harte welkom en uitgenodigd om dit 
gebed voor de vrede te komen versterken.  

 

DINSDAG 4 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastor J. van Velthoven 
intenties: pastor Claessens; Maria en 
Agnes Bauwens overleden ouders en 
Nelly Bauwens 
 
 

 

COLLECTE 1-2 JUNI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs-
gemeenschap. In Clinge, Kloosterzande, 
Hulst, Koewacht en Vogelwaarde is er 
een extra caritascollecte bestemd voor 
de ondersteuning van armoede-
bestrijding in Zeeuws-Vlaanderen. De 

caritas van onze parochie werkt samen 
met de andere caritassen in Zeeuws-
Vlaanderen. Zo ondersteunt zij de 
Voedselbank en initiatieven als 
Schuldhulpmaatje. Daarmee geven de 
caritassen steun aan kwetsbare 
medelanders in onze naaste 
omgeving. Met uw bijdrage in de 
collecte steunt u de genoemde doelen.  
 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

DONDERDAG 30 MEI 11.00 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
een cantor 

 

ZATERDAG 1 JUNI 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met zang van 
Marlene en Bernadette 
Intenties: Herna Buytaert echtgenote 
van Roger Bogaert, overleden ouders 
en familie; Bianca Warrens echtgenote 
van Manuel Vlaeminck en overleden 
zoontje Roy; Rosa Van der Kelen en 
echtgenoot Jo de Wit; Isidoor Merckx en 
echtgenote Dorthy Piessens 

 

DINSDAG 4 JUNI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz met 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron Iedereen is van 
harte welkom. 

 

agenda:  
Donderdag 6 juni wordt de H. communie 
aan huis gebracht bij zieken, ouderen 
en gehandicapten die hiervoor zijn 
aangemeld. 

 

overleden:  
Isidoor Merckx weduwnaar van Dorthy 
Piessens is in Hulst overleden op 
zaterdag 18 mei in de leeftijd van 83 
jaar. De uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op donderdag 23 mei in 
de kerk van Clinge gevolgd door de 
begrafenis op het kerkhof aldaar. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

DONDERDAG 30 MEI 11.00 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor N. Polet 

 

ZATERDAG 1 JUNI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: René Herman; Angela 
Naessens-Rombout; echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; jaargetijde Monique van 
Poorten-de Cocker, overleden ouders 
van Poorten-Reijns en schoondochter 
Betsie; overleden ouders Piet en Marie 
de Poorter-van der Veeken en 
overleden familie 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 2 JUNI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor N. Polet m.m.v. 
parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; jaargetijde familie 
Lensen-Krieckaert; overleden ouders Jo 
Rijk en Maria Hiel; jaargetijde Mien de 
Meijer-Hiel, overleden echtgenoot en 
familie; Guido de Maat, familie de Maat 
en familie Neve 

 

lector: Tiny Burm 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 30 MEI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 2 JUNI 10.30 UUR:  
eucharistieviering 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Frans en Els Van 
Daele-Rottier en familie; Alfrida Triest 
en familie; ouders Rosa en 
PietWeemaes-Maenhout, zoon Jo, 
schoonzoon Johan en familie; Yvon 
Elegeert-Reijns, echtgenote van George 
Elegeert 

 

WOENSDAG 5 JUNI 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor 

 

extra collecte 
Op zondag 9 juni a.s. (met Pinksteren) 
is er een extra collecte voor de Week 
Nederlandse Missionaris. Deze 
organisatie steunt missionarissen en 
missionair werkers door bij te dragen 
aan hun persoonlijk welzijn. Ook maakt 
zij uitzending mogelijk van jonge 
mensen die op hun eigen manier nog 
altijd missiewerk willen gaan doen op 
vele plekken in de wereld. 

 

overleden:  
mw. Cornelia Sturms-de Meij 96 j. 
dhr. Joos Goossen 91 j. 
dhr. Door Merckx 83 j. 

 

DONDERDAG 6 JUNI 14.00 UUR: 
viering in de serre van de Korenmarkt / 
Bellingstraat 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 4 JUNI 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 
 

 

 

Wat tussen iet en niet is, 
Een zweem van een glimlach, 

Een schijn van verdriet 
Het licht even op 

En verzinkt in het niet… 
 

Fasafas – Hulst, 2015090 

 

mailto:parochiebestuur@hmsdz.nl
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