
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend van 
8-9 februari 

 
Hulst 
 vr 7 feb 19.00 uur  eucharistie 
 zo 9 feb 11.00 uur  eucharistie 
 wo 12 feb 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 12 feb 19.00 uur  eucharistie 
 vr 14 feb 15.00 uur kruisweg 
 

Koewacht 
 zo 9 feb 9.30 uur  w&c viering 
 

St. Jansteen gemeenschapshuis 
 do 13 feb 10.30 uur w&c viering 
 

Clinge 
 za 8 feb 19.00 uur eucharistie 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 11 feb 9.30 uur  gebedsgroep 
 

Nieuw-Namen 
 vr 14 feb 19.00 uur w&c viering 
 

Vogelwaarde 
 za 8 feb 19.00 uur  w&c viering 
 

Hengstdijk 
 ma 10 feb 19.00 uur  w&c viering 
 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 9 feb 9.30 uur  eucharistie 
 

wzc Antonius 
 do 8 feb 10.30 uur  eucharistie 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 9 feb 10.30 uur  w&c viering 
 wo 12 feb 11.00 uur  weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 
  di 11 feb 10.30 uur           weekviering 

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. 14 
 

zondag 9 februari 2020 

TINTINNABULUM 

Op zondag 26 januari, aan het eind van 
de gebedsweek voor de eenheid van de 
christenen, werd in samenwerking met 
de protestantse gemeente Oosthoek en 
de parochie Hulst een inspirerende 
dienst gehouden in de basiliek. 
Gebruikmakend van een aantal 
bouwstenen aangedragen door de 
christenen uit Malta, vonden we 
aansluiting bij het verhaal over Paulus, 
dat door Lucas overgeleverd is in het 
boek Handelingen (hoofdstuk 27v).  
Het thema “Buitengewoon vriendelijk” 
bood voor ons voldoende aan-
knopingspunten om het concrete 
verhaal uit het leven van apostel 
Paulus, die schipbreuk leed met alle 
andere opvarenden, toe te passen op 
onze gastvrijheid. Het verhaal daagde 
ons uit om te blijven streven naar ‘meer 
dan het gewone’. Bijvoorbeeld om naast 
het elkaar reiken van de hand, ook open 
te staan voor wat anderen ons te bieden 
hebben. Niet onbelangrijk in onze 
multiculturele samenleving. De lezingen, 
de gebeden en de liederen, mooi 
ondersteund door het dameskoor en                   
…  

organist Marcel Mangnus, maakten het 
tot een betekenisvolle dienst, die ook dit 
jaar door velen werd bezocht. Pastoraal 
werker Ralf Grossert en ds. Pieter 
Overduin gingen in deze viering voor. 
Diegenen die het ten gehore gebrachte 
lied in de originele versie willen 
beluisteren, kunnen dit vinden bij 
Youtube onder de titel ‘Unusual 
kindness’ of via de site van de Raad van 
Kerken in Nederland. 
Dank aan allen die deze dienst mede 
door de ervaren gastvrijheid en de ter 
beschikking gestelde roeiboot mogelijk 
maakten. 

 

P.J.H.J.Overduin 

 

 

Afgelopen week hebt u in het 
Tintinnabulum kunnen lezen, dat Anton 
de Kort op zondag 19 januari deze 
onderscheiding heeft ontvangen. Het is 
een zeer hoge onderscheiding binnen 
de Kerk. Hieronder een korte uitleg. 
 

De Silvesterorde, ook wel de Orde van 
Sint-Silvester, kent een onderscheiding 
voor leken, die in de Katholieke Kerk 
wordt uitgereikt. De orde werd in 1841 
als een ridderorde met de graden van 
commandeur en ridder ingesteld door 
paus Gregorius XVI en is vernoemd 
naar paus Silvester I, die van 314 tot 
335 na Christus paus was en keizer 
Constantijn de Grote zou hebben 
gedoopt. 
 

De orde ontstond door de reorganisatie 
van de zeer in diskrediet geraakte 'Orde 
van de Gulden Spoor' en de insignia 
van de 'Orde van Sint-Silvester', die            
oorspronkelijk 'Ordo Sanctus Silvestris 
Papae e Militia Aurarta' heette; zij              
….. 

 

droegen onder de onderste arm van het 
kruis een gouden ridderspoor. De Orde 
van Sint-Silvester is na de Orde van 
Christus, de Orde van de Gulden Spoor, 
de Orde van Pius en de Gregoriusorde 
de hoogste onderscheiding die de 
Katholieke Kerk uitreikt. De Ridders 
dragen het kleinood aan een smal lint 
op de linkerborst. Het kleinood van de 
orde is een wit geëmailleerd gouden 
kruis van Malta. Op het kruis is een 
goudomrand blauw medaillon met het 
gouden portret van de heiligverklaarde 
paus geplaatst. Tussen de armen zijn 
vier maal acht korte gouden stralen 
gezet. Er is geen verhoging in de vorm 
van een krans, trofee of kroon. De ster 
is van zilver en heeft acht punten. Op de 
ster is het kleinood gelegd. Het lint is 
donkerrood met twee brede zwarte 
strepen. 
 

In het Latijn is het: Ordo Sanctus 
Silvestris Papa of Ordine di San 
Silvestro Papa. 
 
 

 

 

 
 

Terugblik oecumenische viering 
 

 

LEZINGEN 9 FEBRUARI 
 

Uitnodiging Zusters  
Maria Stella Matutina 

Dordrecht 

Vorige jaren werd in de vastentijd, 
op uitnodiging van de Zusters Maria 
Stella Matutina, door de parochies 
in Zeeuws-Vlaanderen een bezoek 
gebracht aan het klooster te 
Dordrecht en samen met hen de 
dag doorgebracht.  

Dit jaar vindt het bezoek plaats op 
maandag 23 maart aanstaande. 
Het vertrek, vanaf de kerk in 
Terneuzen, is gepland om 09.00 
uur en de terugreis om 16.00 uur. 
Er wordt een kleine bijdrage in de 
kosten gevraagd. Kapelaan Jochem 
van Velthoven is begeleidend 
priester. 

U kunt zich voor deze dag opgeven 
bij George en Marleen Gernaert, 
Diamantsingel 14, 4533 AV 
Terneuzen, telefoonnummer 0115-
617673 of via e-mailadres: 
g.gernaert@kpnplanet.nl 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ridder in de Orde van Sint-Silvester 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Vergeven wil niet zeggen vergeten. Als je 
iemand vergeeft, kan de herinnering aan de 
wonde je nog lang bijblijven, een leven lang 
zelfs. Soms draag je die herinnering als een 
zichtbaar teken in je lichaam mee, maar 
vergeving verandert de manier waarop je je 
het herinnert. Het verandert de vloek in 
zegen. Als je je ouders hun echtscheiding 
kunt vergeven, je kinderen hun gebrek aan 
aandacht, je vrienden hun trouweloosheid op 
momenten dat je ze nodig had, je artsen hun 
slechte adviezen, dan hoef je jezelf niet langer 
te zien als slachtoffer van de gebeurtenissen 
waarop je geen invloed had. 
Vergeving brengt ons terug bij onze innerlijke 
kracht, het zorgt ervoor dat wat er gebeurde 
ons niet kapotmaakt, maar de wijsheid van 
ons hart verdiept. Vergeving geneest de 
herinnering. 
Uit: Henri Nouwen, Brood voor onderweg 
 

God, Gij zijt het licht, 
waarbuiten het duister is. 

Gij zijt de weg, 
waarbuiten men verdwaalt. 

Gij zijt het leven, 
waarbuiten de dood heerst. 

 

Laat uw licht schijnen, Heer, 
mijn Licht! 

Mijn verlichting, mijn heil, die ik zal vrezen, 
mijn Heer, die ik zal loven, 
mijn God, die ik zal eren, 

mijn Vader, die ik zal beminnen. 
 

Laat uw licht schijnen voor uw blinde 
die zit in het duister 

en de schaduw van de dood 
en richt zijn voeten op de weg van de vrede. 

 
Gebed om licht, H. Augustinus 

 

Huispaaskaars 
 

Ook dit jaar is het mogelijk om een 
huispaaskaars te bestellen. Mocht u 
interesse hebben dan ontvangen wij 
graag uw bestelling vóór 29 februari. 
Dit kan alleen per briefje in de 
brievenbus van het pastoraal 
centrum, Steenstraat 9 of per mail 
pastoriehulst@zeelandnet.nl  
Vermeld alstublieft uw naam en 
adres, telefoonnummer of mailadres, 
en de uitvoering van de kaars die u 
wenst. 
 

 
 

A. Hand van Noach, hoogte 25 cm 
B. De Regenboog, hoogte 25 cm 
C. Vissen en Broden, hoogte 25 cm 
D. Chi-Rho kruis, 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. 
Hand van Noach. 
 

Indien u het op prijs stelt, kunt u de 
huispaaskaars laten zegenen tijdens 
de paasviering op maandag 13 april 
2020 om 11.00 uur in de basiliek in 
Hulst. 
 
 

Vergeving                            Overweging  
 

 

5de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Jesaja 58, 7-10 
1 Korintiërs 2, 1 -5 
Matteüs 5, 13-16 

 

 
 

THEMA:  
LAAT UW LICHT STRALEN 

 

  

mailto:pastoriehulst@zeelandnet.nl
https://deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Bestand:Silvesterorden.jpg


 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 7 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphonse Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden familie; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie 
 
ZONDAG 9 FEBRUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. Cantorij der 
Basiliek  
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Franciscus 
Blommaert en echtgenote Maria 
Wittock en overleden ouders; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; familie Baert-
van Gijsel; jaargetijde voor Erna 
Smet-van Deursen en echtgenoot 
Piet Smet en familie; Theo en Maria 
Mangnus-van de Vijver en overleden 
familie; jaargetijde voor Herman 
Mangnus echtgenoot van Lucienne 
Thielman; Henrica Pertijs-Mensen; 
Theo en Alice van Schoorisse; voor 
Jan Piket en overleden vader; 
jaargetijde René d’Hooghe, 
echtgenoot van Agnes Beaurain, 
overleden ouders en schoonzoon Sjef 
de Cock; uit dankbaarheid 
 
WOENSDAG 12 FEBRUARI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 
 
WOENSDAG 12 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: jaargetijde Johanna Baert; 
overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; familie 
Verdurmen 

 

VRIJDAG 14 FEBRUARI 15.00 UUR: 
kruisweg 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 9 FEBRUARI 9.30 UUR: 
opstapviering vormsel, woord- en 
communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert m.m.v. het koor 
intenties: Maarten Loof echtgenoot 
van Mijntje Dedekker; Joseph 
Martens en Maria Heijkans; Alice 
Dierick en overleden familie; Roger 
van Daele echtgenoot van Ria de 
Deckere 
lector: Gonny Rozijn 

 

overleden:  
Op 18 januari is op 87-jarige leeftijd 
overleden Roger van Daele, 
echtgenoot van Ria de Deckere. De 
uitvaart heeft plaatsgevonden op 23 
januari 2020, waarna begrafenis op 
het kerkhof van Koewacht. 
 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 10 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
 
 

 

COLLECTE 8-9 FEBRUARI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
de verwarming en in Nieuw-Namen is 
er een extra caritascollecte. 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 
DONDERDAG 13 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ed Borm en echtgenote en 
overleden ouders; Alfred Weemaes 
en echtgenote; Sivia Plasschaert; 
René Bauwens en echtgenote; Johan 
de Burger en echtgenote Angela 
Weemaes en overleden familie; Theo 
Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 

 
ZATERDAG 8 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: Dorthy Piessens en 
echtgenoot Door Merckx; Madeleine 
Bruggeman en echtgenoot Piet 
Inghels; Luciënne Grandsard en 
echtgenoot Frans van de Poele; 
jaargetijde Bertha Heijens echtgenote 
van Louis Boënne; Joseph van 
Esbroeck en echtgenote Mathilde 
Roctus 

 
DINSDAG 11 FEBRUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebeds-
groep de Bron. Iedereen is van harte 
welkom. 

 
agenda: 
Donderdag 6 februari wordt de H. 
Communie aan huis gebracht bij de 
mensen die hiervoor zijn aangemeld. 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 

 
VRIJDAG 14 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen, 
overleden ouders en familie 

 
lector: M. van Driessche-Crombeen 

 
VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 

 
ZATERDAG 8 FEBRUARI 19.00 UUR: 
opstapviering vormsel, woord- en 
communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
overleden familie; Theresia Engels; 
jaargetijde Piet de Rooij en overleden 
echtgenote Louise de Rooij-de 
Schepper 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 9 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
Josephus van de Velpen en Rozalia 
Morcus 

 
lector: Tiny Burm 
com. assistent: Gino Sloot 
 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 
DONDERDAG 6 FEBRUARI 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater W. Weemaes 
intenties: Ria van Meelen-Morcus; J. 
Morcus-van Geertruij en overleden 
familie; R. van Meelen-de Waal  en 
overleden familie 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 
ZONDAG 9 FEBRUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Piet en Lidy 
Weemaes-Baart; Jan de Vos; 
jaargetijde Charel d’Haens, ouders en 
familie 
 
WOENSDAG 12 FEBRUARI 11.00 UUR: 
weekviering  
 

overleden:  
mevr. Annie d’Haens-Pieters, 90 jaar 
 
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 

 
DINSDAG 11 FEBRUARI 10.30 UUR: 
weekviering 
 

overleden: 
mevr. Joke van Eeden-Laaper, 85 jaar 

 
 

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 NL70 RABO 0150 7279 68  
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 Zorgsaam 
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
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