
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 27 
 

zondag 10 en 17 mei 2020 
 TINTINNABULUM 

LEZINGEN 10 MEI 
 
 

5de zondag van Pasen 
JAAR - A 

 

Handelingen 6, 1-7 
1 Petrus, 2, 4-9 

Johannes 14, 1-12 
 

 
 

THEMA: RUIMTE VOOR VELEN! 
 
 
 

LEZINGEN 17 MEI 

6de zondag van Pasen 
JAAR - A 

 

Handelingen 8, 5-8. 74-77 
1 Petrus, 3, 15-18 

Johannes 14, 15-21 
 

 
 

 

 
 

 

Het heeft zijne majesteit 
de Koning... 

 

Vorige week vrijdag, 24 april 2020, 
voorafgaande aan Koningsdag, was het 
lintjesregen. Zoals u weet waren er geen 

huisbezoeken, maar burgemeester Jan-
Frans Mulder zocht, namens zijne 
majesteit de koning, telefonisch contact 
met de mensen die een koninklijke 
onderscheiding waren toegekend. Dit jaar 

was de traditionele lintjesregen vanwege 

het coronavirus wat anders dan anders. 
 

 

Zes inwoners van Hulst werden benoemd 

tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Twee van hen hebben ook veel werk 

verzet in de parochie en met name in de 

kern Heikant. Proficiat aan dhr. Eduard 
Strobbe en mw. Roos Strobbe-Arens. 
Het parochiebestuur en pastoraal team 

dankt u voor uw inzet en feliciteert u 
van harte met deze waardering. Een 
bloemetje was op zijn plaats. 
 

Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter 
parochie heilige Maria Sterre der Zee 

 

5de zondag van Pasen 
 
Inleidende woorden  
De mensen die zich toevertrouwen aan de 
boodschap van de Heer-die-leeft zullen zich 
ook organiseren. En dan begint het hele 

menselijke ‘gedoe’ van eenheid en 
verdeeldheid, van liefde en jaloezie, van 
zoeken naar de goede weg. Wat in de eerste 
christenheid is gebeurd, is ook in onze dagen 
aan de hand. Eenheid en verdeeldheid, 
gezamenlijk ideaal en pluriforme uitwerking. En 
dan in alles steeds opnieuw, het verlangen 
naar eenheid in verscheidenheid, het gebed 
om eenheid.  
De Zondag voor de Oosterse kerken, zoals 
deze zondag ook genoemd mag worden, staat 
in dit perspectief: de rijkdom van de diversiteit, 
samen met de gedeelde passie voor de 
boodschap van de Levende. 
  
Woorden om te overwegen 

Wanneer we ons zouden terugtrekken binnen de kerkmuren, om ons alleen bezig 

te houden met de liturgie, dan mist de liturgie zijn doel, want de ontmoeting met de 

Levende Heer in de eucharistie, het ontvangen van de Heer in de communie zou 

ons zodanig moeten veranderen, dat we tot daden van liefde voor de naasten 

komen. Het vieren van de eucharistie moet ons veranderen. Of, zoals de heilige 
bisschop Johannes Chrysostomos omstreeks het jaar 400 treffend weet te 

zeggen: “Je kunt niet Christus eren aan het altaar en Hem vervolgens op straat 

negeren, wanneer we Hem zien in de armen die honger hebben”. 

Aan de andere kant is het ook niet zo dat we als katholieke christenen zorg 

dragen voor de naasten in nood zonder dit vanuit onze gelovige verbondenheid 

met Christus te doen. Dan wordt het namelijk een sociale actie en is het geen 

diaconie, zoals we de zorg en aandacht voor de noodlijdenden vanuit de Kerk 

noemen. Diaconie gaat namelijk veel verder dan sociale hulp. Bij diaconie gaat het 

om de verbondenheid met Christus, die we in ons gebed en bijzonder in de viering 

van de sacramenten gewaar worden. En vanuit deze verbondenheid gaan we op 

zoek naar de ander in nood. De ander in wie we Christus zélf herkennen. 

 
Tot slot 

Zoals de zeven mannen zijn uitgekozen en uitgezonden, zo zijn wij allen met ons 

doopsel uitgekozen en gezonden. Ieder met zijn of haar eigen talenten en 

charisma. Tot welzijn van mensen in nood, tot opbouw van de Kerk en tot eer van 

God. 

Dat is de boodschap en de opdracht van Pasen van waaruit de Kerk wordt 

opgebouwd. En dit is waarin wij ons als levende stenen mogen voegen samen 

met Christus zelf, die de hoeksteen is. 

 
Tekst bij de liturgie, genomen uit een homilie van St. Johannes Chrysostomos. 

Wilt u het lichaam van Christus eren? Negeer Hem niet als Hij naakt is. Bewijs 

Hem in zijde gekleed geen eer in de tempel, om Hem daarna weer buiten staand 

te negeren, waar Hij het koud heeft en slecht gekleed is.  

Hij die zei: ‘Dit is mijn lichaam’, is dezelfde die zei: “Je zag dat ik hongerig was en 

je hebt Mij geen eten gegeven” en ”Wat u de geringste van mijn broeders hebt 

aangedaan, hebt u Mij aangedaan”.  

Wat heb je eraan als de tafel van de eucharistie is overladen met gouden kelken, 

als je broeder is gestorven van de honger? Begin ermee zijn honger te stillen om 

daarna met wat overblijft het altaar te versieren. 

 
Moederdag! 

De tweede zondag in mei is ook Moederdag. Een proficiat aan alle moeders, 

zeker ook in deze bijzondere en bizarre en vaak moeilijke tijd. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Parochiedag 2020  
gaat niet door 

 

Na de geweldige ontvangst afgelopen 
jaar bij Fons en Maria Dobbelaer 
hadden wij ons verheugd op de 
parochiedag van 2020. U begrijpt het: 
Covid-19 gooit roet in het eten. Over 
heel de wereld zit iedereen min of 
meer in lockdown. Alle evenementen 
zijn tot 1 september verboden en dat 
betekent ook voor ons, dat we dit jaar 
de parochiedag niet kunnen door 
laten gaan.  
Maar goed nieuws. Volgend jaar 
kunnen we het nog een keer 
overdoen bij de familie Jack en 
Anneke Kerckhaert op de Dijk v.d. 

Kleine Hengstdijkpolder in Hengstdijk. 
Heel hartelijk dank. Zet u 4 juli 2021 
in uw agenda? 

 

Klokken van hoop 
luidden voor het laatst 

 

De afgelopen woensdagavonden 
hebben we de klok geluid, klokken 
van hoop en troost. We danken een 
ieder die op woensdagavond om 
19.00 uur heeft geluid. 

 

‘Klokken van hoop en troost’ 
Dinsdag 21 april jl. is er meer 
duidelijkheid gekomen over de 
maatregelen tegen de verspreiding 
van het coronavirus. Voor sommigen 
was de boodschap misschien 
onbevredigend, omdat er op het 
eerste oog nog niet veel aan de 
situatie lijkt te veranderen. 
Toch zien we met de opening van de 
basisscholen in mei de eerste 
stappen van een nieuwe fase. Dat zijn 
hoopvolle tekens! Dat was de insteek, 
dat mensen de hoop op zulke 
momenten niet zouden verliezen. 
Het is om deze reden goed, dat 
woensdag 29 april voor de laatste 
keer is geluid. Inmiddels is er op 4 
mei zoals gebruikelijk om 19.45 uur 
geluid tot iets voor 20.00 uur en op 
Bevrijdingsdag van 12.00 tot 12.15 
uur. Voor de laatste keer hebben we 
allen geluid als teken van hoop en 
troost voor ons land. Daarmee 
markeren we tevens de dag waarop 
het 75 jaar geleden is dat Nederland 
is bevrijd en laten we horen, dat we 
hopen en erop vertrouwen dat we 
samen corona kunnen overwinnen! 
Voor de duidelijkheid is het misschien 
wel goed om toe te voegen aan het 
bovenstaande bericht, dat de 
startgroep van de Paradijskerk in 
Rotterdam, die het initiatief had 
genomen tot het luiden van de 
klokken, nu heeft besloten dat het 
goed is om 'klokken van hoop' voor nu 
te beëindigen. Wij hebben hen als 
parochie hierin gevolgd. 
 
 

Ouders 
 

Wij mensen van deze tijd hebben de mond vol over sociale zorg en 

medemenselijkheid. Toch is het misschien goed, onszelf eens de vraag te stellen: 
Hoe is je verhouding met je vader en je moeder? Praten we misschien meer óver 
hen dan mét hen? Praten we alleen maar over hun ouderwets zijn, in onze ogen. 

Kunnen we ook luisteren naar hun verhaal? Voelen onze vader en moeder dat wij 
van hun houden, niettegenstaande dat wij wel eens van mening verschillen, dat 
we hun waarderen? En dat we dankbaar zijn voor hun zorg over ons, die we 

misschien in onze ogen wel eens overdreven vinden. Misschien zijn ze al oud, je 
vader en moeder, maar je hebt ze toch niet afgeschreven? Onze zorg is niet 
afgelopen als ze goed worden verzorgd door anderen. Vader en moeder we willen 
je danken, voor alle zorgen, vooral voor de zorgen die je had zonder dat wij het 

wisten. 

LEZINGEN 21 MEI 
 Hemelvaart van de Heer 

JAAR - A 
 

Handelingen 6, 1-7 
1 Petrus, 2, 4-9 

Johannes 14, 1-12 
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zondag 27 november 2016 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 10 mei: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Franciscus 
Blommaert, echtgenote Maria Wittock 
en overleden ouders; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
Paula de Bruijn, Ries van Kampen en 
overleden familie; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Guust en Trees de Roeck-Fermont 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Alice Dierick en overleden 
familie 

 

SINT JANSTEEN 
 

intenties: Silvia Plasschaert; Ed Borm, 
echtgenote en overleden ouders; Alfred 
Weemaes en echtgenote; René Bauwens 
en echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer; Johan 
de Burger, echtgenote Angela Weemaes 

en overleden familie 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: Christiane Zaman en echtgenoot 
Dies Duininck 

 

NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; pastoor Ruyloft 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Gerarda Lauret-
de Schepper; overleden ouders  
Albertus Krieckaert en Elisabeth 
Krieckaert-van Assche; overleden 
ouders Theo en Lena van Vlieberghe-
van Goethem; overleden ouders 
Cappendijk en overleden familie 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens 
en echtgenoot Josephus Kerckhaert; 
Piet Kerckhaert; Benny Tieleman 
echtgenoot van Gerarda Roctus 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Rosa 
Maas, overleden ouders, broer Jo, zus 
Rie en familie; Maria Menu-Hiel weduwe 
van Hypolitus Menu; Jules de Maat en 
Romanie de Maat-de Kever, Guido en 
Rudy 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

intenties: Wij vragen uw gebed voor het 
welzijn van onze bewoners in deze 
moeilijke tijd, voor hun familie en naasten 
die zo gemist worden, voor allen die juist 
nu met extra liefde en aandacht voor onze 

bewoners willen zorgen, voor hen die 
ziek zijn en voor bewoners en cliënten 
die onlangs gestorven zijn: Jacobus de 
Reu; Annie Grandsaerd-Stallaert 

 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 17 mei: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
Leon de Bleijser echtgenoot van Ivonne 
van Puyvelde en broer Mon van 
Puyvelde; overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Verdurmen 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Sylvia en Emma van Damme 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 
Emiel van Acker 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS 

 

intenties: Maria Verbist met gedachtenis 
aan haar ouders; Marie Verdurmen en 
echtgenoot Piet Totté en wederzijdse 
ouders; Jozef van de Vijvere en 
echtgenote Alma Mahu en wederzijdse 
ouders; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes 

 

VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Gerarda Lauret-
de Schepper; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie; 
Apolonia van Campen 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; overleden ouders A. Vervaet-
Gielleit en overleden familie 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

De dagen van 4-5 mei liggen achter 
ons. Het zijn dagen, die gaan over 
‘vrijheid’. We gedenken mensen die zijn 
gestorven, omdat zij vochten voor onze 
vrijheid of omdat anderen hen die 
vrijheid wilden ontnemen. We vieren 
onze bevrijding, 75 jaar geleden. Juist in 
deze tijd voelen we hoe belangrijk 
‘vrijheid’ is, wat het waard is om vrij te 
zijn, je vrij te voelen. We zijn nu even 
niet meer zo vrij als anders! We voelen 
ook heel nadrukkelijk dat onze vrijheid 
niet of nooit ten koste van anderen mag 
zijn. Voor de gezondheid van anderen 
leveren we graag toch wat van onze 
vrijheid voor in! 

 

intenties: Wij vragen uw gebed voor het 
welzijn van onze bewoners in deze 
moeilijke tijd, voor hun familie en 
naasten die zo gemist worden, voor 
allen die juist nu met extra liefde en 
aandacht voor onze bewoners willen 
zorgen, voor hen die ziek zijn en voor 
bewoners en cliënten die onlangs 
gestorven zijn: Staf Bogaert; Gerda van 
Poorten-Bauwens; Gerard de Smit 
 

INFORMATIE EN INTENTIES 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 9, 
 4561 AR 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: pkhulst@hmsdz.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 

 

 
 

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 W. 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 

 

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 K. van Geloof 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
 
 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

Eén boom 
 

Dit versje is geschreven bij de foto van een 
enkele boom aan een karrespoor in het veld  

 

Ik heb wortel geschoten 
terzijde van het karrespoor. 

Mijn loof spreid ik over de weide 
en over de ondiepe voor. 

 

Ik toren hoog, verheven, 
en hef boven de heide uit 

mijn eenzaam leven. 
 

Ik droom mijn grote droom: 
Zomaar een boom 
te zijn… terzijde 

 

Fasafas, Hulst 20200328 
 

GEGEVENS 
 

 

Het parochiecentrum, 
Steenstraat 9, zal tot nader 

bericht gesloten zijn. 
 

Natuurlijk kunt u wel een afspraak 
maken via 0114-745000. We hopen het 
met elkaar gezond te houden. Wees 
vriendelijk voor elkaar. 
 

Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter 
parochie H. Maria Sterre der Zee 

 
 

Rijk bedeeld 
 

Mogen leven in een wereld 
waarin geen honger is of dorst, 

dat is rijk zijn. 
Mogen leven in een land 

waarin geen oorlog is of discriminatie, 
dat is rijk zijn. 

Mogen leven in een dorp waarin je 
niet bang hoeft te zijn in het donker, 

dat is rijk zijn. 
Mogen leven in een wijk of straat 

waarin buren vrienden zijn, 
dat is rijk zijn. 

Mogen leven in een huis 
met brood op tafel, een bed gespreid, 
waarin mensen wonen die om je geven, 

dat is rijk zijn. 
Mogen leven in vrede met jezelf, 

in harmonie met de natuur, 
en verbonden met God, 

dat is rijk zijn. 
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