
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 28-29 december 

 

Hulst 
 zo 29 dec 11.00 uur  eucharistie 
 wo 1 jan 11.00 uur  eucharistie 
 vr 3 jan 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 29 dec 9.30 uur  eucharistie 

 

Clinge 
 za 28 dec 19.00 uur  eucharistie 

 

Vogelwaarde 
 za 28 dec 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 29 dec 9.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 29 dec 10.30 uur  oudejaarsviering 
 wo 1 jan 11.00 uur  nieuwjaarsviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 31 dec 10.30 uur  oudejaarsviering 

 

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 
 

 
 

 

83e jaargang nr. 9 
 

zondag 29 december 2019 

TINTINNABULUM 

Op het feest van de heilige Familie gaat 
het over al die gezinnen, al die families 
waar mensen er voor elkaar zijn. 
Gezinnen zijn heel concreet de plekken 
waar mensen met elkaar leven, waar 
kinderen opgroeien en hun eigen 
identiteit ontwikkelen. In gezinnen 
ontdekken we, dat we op elkaar 
aangewezen zijn. Mens word je in 
contact met andere mensen. Je 
ontvangt ruimte om je te ontplooien, 
maar ontdekt dat er ook grenzen zijn, 
dat er anderen zijn waar je rekening 
mee moet houden. Zo dragen gezinnen 
bij tot een goede samenleving. 
We hoeven het gezinsleven niet te 
idealiseren. De hectiek van het leven eist 
ook hier zijn tol. We leven in het tijdperk 
van volle agenda’s en de sociale media  

 
 

kunnen ons met veel mensen 
verbinden, maar soms ook verhinderen, 
dat we juist met de mensen om ons heen 
echt contact hebben. We weten allemaal 
dat gebroken en samengestelde gezinnen 
lang geen uitzondering zijn. Het neemt 
niet weg hoe belangrijk het is, dat we in 
onze tijd gezinnen hebben en andere 
samenlevingsvormen waar mensen echt 
tijd voor elkaar hebben, waar geluisterd 
wordt, waar warmte en geborgenheid is. 
Blijkbaar is het van alle tijden. Enkele 
eeuwen voor Christus schrijft Jezus Sirach 
in zijn Wijsheidsboek een beschouwing 
over het gezin. Hij focust daarbij op het 
gebod ‘eer uw vader en uw moeder’. 
Eer hebben voor of eerbied wil zeggen 
dat we een ander zijn plek, zijn eigenheid, 
zijn mens-zijn gunnen en bevorderen.  
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Majolica kersttafereel hangt in de Hermitage, Sint Petersburg  foto: JK 
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LEZINGEN 29 DECEMBER 

 

Geslaagde kinderkerk  
in Clinge 

 

Zondag 15 december kwamen zo’n 25 
jonge kinderen, samen met papa, mama, 
opa of oma, vol verwachting naar de 
kerk in Clinge. Zou het kindje Jezus al 
geboren zijn? Helaas, het kribbetje was 
nog leeg. Toch werd het een uurtje 
volledig in kerstsfeer. Er werd gezongen, 
gebeden en geluisterd naar een mooi 
verhaal. Maar er moest ook gewerkt 
worden; sterretjes uitknippen of uitprikken, 
plakken (met soms iets té veel lijm) en 
uiteindelijk het plaatsen van een lichtje.  
 

 
 

Na wat gedronken te hebben mét een 
snoepje uit de dozen van pastor Katrien, 
ging iedereen met zijn knutselwerkje 
en nog een kleurplaat al huppelend 
naar huis. En nu maar hopen dat bij 
een volgend bezoekje aan de kerk het 
kindje Jezus wel al is geboren. 
 

 
 

Heilige Familie 
 
 

 

 
 
 

 
 

Hoe kun jij het beste mens zijn. Dat geldt 
voor kinderen naar hun ouders en 
andersom. 
Ook de apostel Paulus spreekt van 
onderlinge liefde en verantwoordelijkheid. 
Het gaat om een luisterende, vergevende 
en respectvolle houding naar elkaar. 
Wensen wij al onze gezinnen, alle huizen 
waarin mensen met elkaar samen leven 
toe wat Paulus zo prachtig verwoordt: 
Bekleed u met tedere ontferming, goedheid, 
nederigheid, zachtheid en geduld. 
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als 
de een tegen de ander een grief heeft. 
Voeg bij dit alles de liefde, die de band 
van de volmaaktheid is. En laat de 
vrede van Christus heersen in uw hart. 
 
uit: Werkboek Weekendliturgie 
 

 

Zakelijke bericht voor 
onze parochie, heilige 
Maria Sterre der Zee 

 

Elk jaar krijgen we van het bisdom 
een overzicht met de nieuwe 
kerkelijke tarieven. Niet elk jaar werd 
dit tarief verhoogd, maar nu is er een 
aanpassing. 

 

Tarieven in 2020 
Huwelijks- en uitvaartdienst € 608,00 
Stipendium (mis lezen) € 11,00 
Advies parochiebijdrage € 122,00 

 

In januari krijgt u ook weer een brief 
van de kerkbalans op uw deurmat. 
Een mooie herinnering aan dit bericht. 
Ook dit jaar hopen we weer op u te 
mogen rekenen.  

 

Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter 
parochie heilige Maria Sterre der Zee 

  
 
 

 

Feest van de H. Familie 
JAAR - A 

 

Sirach 1, 3,2-6,12-14 
Kolossenzen, 3,12-21 

Matteüs 2, 13-15.19-23 
 

 
 

THEMA:  
GERAAKT DOOR HET LICHT 

 
 
 

Moederschap van Maria 
JAAR - A 

 

Numeri 6, 22-27 
Galaten 4, 4-7 
Lucas 2, 16-21 

 

 
 

THEMA: VERLICHT 
 

 

1 JANUARI 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

 

2020 
 

Beste mensen, zoals ook u wellicht, 
kijken we ook als parochie vooruit. En 
als we dat doen zou er veel te melden 
zijn. Ik selecteer en haal er voor het 
komende jaar twee gebeurtenissen uit. 
Twee momenten die we op datum 
kunnen vaststellen. Twee momenten 
waarvan ik u van harte vraag om ze in 
uw agenda te noteren. 
De eerste activiteit is een activiteit 
waarvoor onze parochie de 
gastvrijheid verleent. In de basiliek 
ontvangen we op woensdag 8 april de 
bisschop en vele gelovigen uit alle 
parochies van ons bisdom. De 
chrismamis vieren we dan vanaf 19.00 
uur. Dit is de diocesane viering waarin 
met name de catechumenen olie, het 
chrisma voor doop, vormsel en 
wijdingen en de olie om te zalven bij 
de ziekenzalving worden gezegend en 
gewijd door de bisschop. Voor ons 
allen is het de kans om zo’n prachtige 
viering mee te maken. Ik nodig u uit de 
datum alvast in uw agenda te noteren. 
8 April 19.00 uur, basiliek van Hulst. 

 

Een tweede moment waarop ik u mag 
wijzen is de mediaviering die in 2020 
opnieuw eenmalig vanuit onze basiliek 
van Hulst zal worden uitgezonden. 
Ook dat moment vraag ik u te noteren 
in uw agenda. En om te voorkomen 
dat u mij na de viering overal waar ik 
kom aanspreekt met de woorden: ‘Er 
waren niet veel mensen in de basiliek’, 
wil ik u vragen: kom naar de viering 
toe. Op zondag 13 september om -let 
op- 10.00 uur. Een volle basiliek maakt 
onszelf en Nederland blij. Een mooie 
warme viering met velen verbindt. En 
mensen die zich met elkaar verbonden 
voelen zijn tot goede dingen in staat. 
Als kinderen van God! 

 

Twee momenten die ik noem. 
Waarvan ik u vraag ze te noteren. 
Waarvoor ik u uitnodig te komen. Om 

de verbinding te ervaren. De 
verbondenheid te voelen. 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

COLLECTE 28-29 DECEMBER 
 

In alle kernen is de gewone collecte 

voor bisdom, vicariaat en eigen 

geloofsgemeenschap. In Hulst is er 

een extra collecte voor onderhoud van 

de basiliek. 

 

 

 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 29 DECEMBER 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken met samenzang 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Leon 

de Bleijser echtgenoot van Yvonne van 
Puijvelde; Ivonia Charlotte Maria van de 
Branden-Verbist; Greet Eeman-de 

Theije en overleden familie; jaargetijde 
Frederic Temmerman; jaargetijde 
Johanna de Smit echtgenote van 

Bernardus Temmerman; Siegfried van 

den Berg; Greet Eeman-de Theije en 
overleden familie 

 

WOENSDAG 1 JANUARI 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Verdurmen; overleden 

ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen 

 

VRIJDAG 3 JANUARI 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert en 

echtgenote Mathilde Vos en overleden 

ouders; overleden ouders Brand-
Wauters en overleden familie 

 

KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 29 DECEMBER 9.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pater J. Reurs m.m.v. het koor 
intenties: George van Daele echtgenoot 

van Bea van Daele-de Cock 
 

lector: Ria van Daele-de Deckere 

misdienaars: Martijn en Tess 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 28 DECEMBER 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. een cantor 
intenties: Peter Hoefnagels, overleden 
vader Gilbert Hoefnagels, broer Luc en 
overleden grootouders; Etienne 

Schijvenaars echtgenoot van Agnes de 
Wilde 

 

mededeling: Op dinsdag 31 januari 
komt i.v.m.oudjaar de bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron te vervallen. 

 
VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 28 DECEMBER 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; Joos Cappendijk en overleden 
familie; Judocus en Rosalia Gelderland-
Roctus en familie 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 29 DECEMBER 9.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken m.m.v. 
parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Lisa de 
Waal, broer, zussen en ouders; Ed 
Steijns en overleden familie; jaargetijde 
Mart de Block-Pauwels; overleden 
familieleden van familie de Nijs-van de 
Vijver; Roos van Itegem 

 

lector: Ynske Taelman 
com. assistent: J. van Waterschoot 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  

ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 

HULST 
 

ZONDAG 29 DECEMBER 10.30 UUR:  

oudejaarsviering met als voorganger 

diaken K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-

Vereecken en familie; Piet en Yvon 

Ivens-Rab; Willy Vermeulen, echtgenoot 

van Paula Vermeulen-de Keijzer; Arnold 

Heijens 
 

WOENSDAG 1 JANUARI 10.30 UUR: 

nieuwjaarsviering met als voorganger 

diaken K. van Geloof m.m.v. 

Cantallegria 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-

Vereecken en familie; Neel Buster; 

Achiel Hermans, echtgenoot van 

Margriet Bryssinck 
 

overleden:  

dhr. Jan Everaert 81 j. 

mw. Jet de Kort-van Damme 94 j. 

dhr. Georg Pollet 91 j. 

mw. Marleen Paelinck 74 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 31 DECEMBER 10.30 UUR:  

oudejaarsviering met als voorganger 

diaken K. van Geloof 
 

overleden: 

mw. Jolanda Baert-Janssens 78 j. 
 

 
 

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 600170 

 

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 

 

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 
 

 

Ode aan de mantelzorgers 
 

Zonder voorbehoud 
 

 
 

Elkaar zonder voorbehoud dragen 
Bijstaan tijdens weerloze dagen. 

 

Steunende schouders, menselijk 
omarmen 

Mekaar innerlijk verwarmen. 
 

Een goed woord, gebaar of daad 
Onderlinge genegenheid schept baat. 

 

Terzijde staan, delen van angst en pijn 
Hoe fijn kan beschutting zijn. 

 

Meeleven opent perspectief 
Het sterkt de woorden ‘ik heb je lief’. 

 

Elkaar dragen in de lengte van de tijd 
Over de drempel van mindere dagen 

Gevleugelde momenten zij aan zij 
behagen. 

 

Ronald-Ronny Herman 
auteur bundel ‘Mens tot Mens’ 

 
 

Kerstmis 
 

Als het rad van de seizoenen 
Wentelt naar de wintertijd 

Komt midden de donkere dagen 
Het arm Jezuskind ons vragen 
Om aandacht en genegenheid 

 

Fasafas – Hulst, 201509 

mailto:parochiebestuur@hmsdz.nl
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