
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 10-11 maart 

 

Hulst 
 zo 11 maart 11.00 uur  eucharistie 
 wo 14 maart 18.30 uur rozenkrans 
 wo 14 maart 19.00 uur  eucharistie 
 vr 16 maart 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 11 maart 9.30 uur  w&c 

 

Clinge 
 za 10 maart 19.00 uur  eucharistie 
 zo 11 maart 11.00 Kinderkerk 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 13 maart 9.30 uur w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 15 maart 10.00 uur  w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 9 maart 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 10 maart 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 12 maart 19.00 uur w&c viering 
 do 15 maart 19.30 uur Taizé viering 

 

Kloosterzande 
 zo 11 maart 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 8 maart 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 11 maart 10.30 uur  w&c viering 
 wo 14 maart 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 13 maart 10.30 uur  weekviering 
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk, 

Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, 
Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 
 

 

81e jaargang nr. 18 
 

zondag 11 maart 2018 

TINTINNABULUM 

De titel van de hongerdoek verwijst naar 
een Afrikaans spreekwoord: ‘Ik ben 
omdat jij bent – en jij bent omdat wij 
zijn’. Het Ubuntu-principe. Geen mens 
woont alleen op een eiland. We zijn 
allemaal met elkaar verbonden en op 
elkaar aangewezen. Jezelf ontwikkelen 
komt tot stand door relaties, die 
gekenmerkt worden door solidariteit en 
zorg voor elkaar.  
Twee panelen met een ‘grens’: De 
hongerdoek bestaat uit twee losstaande 
panelen, twee rechthoekige vlakken met 
een smalle middenstrook ertussen. Die 
middenstrook geeft de indruk van een 
grens, een afstand, een afscheiding 
tussen de beide afgebeelde mensen. 
Twee mensen ontmoeten elkaar aan 
een grens, over een grens heen. Door 
het respectvolle toewenden van beide 
hoofden, wordt die grens een overgang, 
een brug. De twee personen kijken 
elkaar indringend aan. Ontmoeting kan 
alleen als mensen op elkaars 
ooghoogte zijn, als de een de ander wil 
en durft aan te kijken als gelijke. De 
armen van beide figuren zijn 
verstrengeld in elkaar, de figuren raken 
elkaar aan en dringen in elkaars 
persoonlijke sfeer binnen, maar daarbij 
wel de kleur van de ander aannemen. In 
dit spel van geven en ontvangen groeit 
een relatie en betrokkenheid op elkaar 
Dat kan alleen vanuit een eigen 
identiteit. Je moet immers iets te geven 
hebben in je relatie met de ander en 
openstaan om iets te ontvangen dat 
jezelf nog niet hebt. Wie niet of slecht 
op eigen benen kan staan, is ook niet in 
staat om op ooghoogte van de ander te 
 

komen. Wie een muur om zichzelf 
bouwt om zijn eigenheid af te schermen, 
maakt zich tot gevangene van zichzelf.  
Het geel keert zich naar het groen, het 
groen naar het geel, beide kleuren 
nemen elkaar in zich op, gaan op elkaar 
toe en zeggen tegen elkaar: ‘Ik ben 
omdat wij zijn’. Het gaat om veelvoud en 
eenheid. Ook al is onze oorsprong 
verschillend en ook onze identiteit, wij 
zijn toch altijd wij. We keren ons naar de 
ander en zeggen tegen de ander, tegen 
ons ‘tegenover’: ‘ik ben omdat wij zijn’. 
De hongerdoek is te bekijken op ware 
grootte in de basiliek. 
 

Gedicht: JIJ/IK 
 

Wie ben jij? 
Wie ben ik? 

En wie ziet ons hier samen? 
Ik weet pas wie ik ben, 

als iemand mij ziet, 
mij aanraakt 
mij draagt… 

En jij? 
Hoe is dat voor jou? 

Kijk in mijn ogen, geef mij je hand, 
leg je hand op mijn schouder 

net zo als ik zal doen… 
Alleen dan komen we verder, 

want we zijn gezien…, samen. 
 

Naast deelnemen aan één van de 
acties, kan u ook geld overmaken op 
rekening NL80 RABO 0172 460 638 
van caritas H. Maria Sterre der Zee 
onder vermelding van project 400405. 
Het vermelden van het projectnummer 
is belangrijk, want dan komt u bijdrage 
op de juiste plek terecht! 

 

Vastenactie 2018 
Ik ben omdat wij zijn – Hongerdoek 

 

 
 

24 uur voor de Heer 
 

Paus Franciscus nodigt alle bisdommen 
uit het initiatief '24 uur voor de Heer' te 
organiseren. In estafettevorm zal in ons 
bisdom gehoor worden gegeven aan 
deze oproep van de paus van vrijdag 9 
maart 12.00 uur tot zaterdag 10 maart 
12.00 uur. Gedurende die 24 uren is de 
basiliek van Hulst voor u allen open voor 
de eucharistische aanbidding. Tussen 
vrijdag 22.00 uur en zaterdag 3.00 uur is 
er de mogelijkheid om het sacrament van 
boete en verzoening te ontvangen; de 
sacramentele biecht. U bent allen 
hartelijk welkom!! 
 
 

LEZINGEN 11 MAART 

 
 

 

 
 

 
 Afgelopen zaterdag was de niets 
vermoedende Piet acoliet tijdens de 
weekendviering in de kerk van Clinge. 
En dat is voor hem niet vreemd want 
reeds 25 jaar vervult hij deze taak met 
heel veel toewijding. Reden om hem 
eens extra in het zonnetje te zetten. 
Na afloop van de viering bedankte Jac 
Leegstraten hem, namens de pkc 
Clinge, voor zijn jarenlange inzet en 
overhandigde hem een cadeaubon. Het 
woord van dank was niet alleen voor dit 
jubileum, maar ook omdat Piet besloten 
 

heeft er mee te stoppen. Dit kwam niet 
geheel onverwacht, want vaak had hij 
dit al aangegeven, maar het kwam er 
gewoon niet van. Hij deed het nog te 
graag. Bij deze mijlpaal van 25 jaar 
werd de knoop dan toch doorgehakt en 
stopt Piet per 1 maart. Maar wel alleen 
als acoliet want collecteren, helpen bij 
de kerkhofgroep en bij klusjes in en om 
de kerk. daar gaat hij nog even mee door. 
Piet, een oprecht dankjewel! 
 

Annemie de Loos 
 

Chrismaviering 
 

Ook dit jaar willen we vanuit de 
parochie H. Maria Sterre der Zee 
weer busvervoer aanbieden voor het 
bijwonen van de chrismaviering. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om 
aan deze chrismaviering deel te 
nemen.  

 
De chrismaviering vindt dit jaar 
plaats op woensdag 28 maart as 
19.00 in de kerk van de H. Joseph 
te Roosendaal.  
De bus vertrekt om 16.30 uur vanaf 
het busstation Stationsplein te Hulst 
(parking aan Brasserie Oud Hulst). 
Bij voldoende deelname kan het bus-
vervoer definitief worden vastgelegd. 

Gelieve u daarom uiterlijk vóór 20 
maart aan te melden bij het 
secretariaat van de parochie H. Maria 
Sterre der Zee parochie@rk-kerk-
ozvl.nl telefonisch via 0114-745000 of 
doorgeven aan de leden van het 
pastoraal team. 
 

Piet van Geertruy: 25 jaar acoliet in Clinge 
 
 

 

 

4de zondag van de 
veertigdagentijd 

JAAR - B 
 

2 Kronieken 36, 14-16.19-23 
Efesiërs 2, 4-10 

Johannes 3, 14-21 
 

 
 

THEMA: GELOOF, GERICHT 
OP WAARHEID EN LICHT 

 

Boekenmarkt 
in de basiliek te Hulst 

 

Op zaterdag 24 maart wordt in de 
basiliek te Hulst (ingang Cornelis de 
Vosplein) een boekenmarkt gehouden 
met verkoop van boeken, cd’s en LP’s 
ten bate van de vastenactie  
(Nyabondo Rehabilitation Centre van 
de zusters Franciscanessen). De 
boekenmarkt start om 9.15 uur en 
duurt tot 15.15 uur. 
Tweedehands boeken en grammofoon-
platen zijn nog in te leveren op de 
pastorie Steenstraat 22 te Hulst van 
maandag tot en met donderdag 
tussen 9.30 uur en 11.30 uur. 
 

 
 
 

mailto:parochie@rk-kerk-ozvl.nl
mailto:parochie@rk-kerk-ozvl.nl
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/pastoraal-team


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 11 MAART 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het Dameskoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote 

Emelda Weemaes; Corrie van der 
Wielen-Aarts en echtegoot George van 
der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
Aloys Buijsrogge en echtgenote 
Lucienne Maenhout en zoon Rob 
Bujsrogge; Theo Mangnus en familie; 
jaargetijde voor Marie Cornelissens met 
gedachtenis van echtgenoot Piet 
d’Haens overleden zoons, schoonzoons 
en kleindochter; voor Gerard van 
Eeden; jaartijde voor Gonda Wouters-
van de Voorde en overleden familie; 
Piet Rottier en echtgenote Maria d’ 
Hooghe en Wilfried Segers 

 

WOENSDAG 14 MAART 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 14 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
jaargetijde Jvon Nijskens en overleden 
echtpaar Josef Nijskens-van 
Eerdenburgh en overleden familie; voor 
Jan Piket en overleden vader 

 

VRIJDAG 16 MAART 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

mededeling: 
Op 9 en 10 maart wordt de ‘24 uur van 
de Heer’ gehouden. In de basiliek zal 
van 12.00 uur vrijdagmiddag tot 
zaterdagmiddag 12.00 uur een 24-uurs 
aanbidding zijn. Om 15.00 uur zal de 
kruisweg worden gebeden. Van 22.00 
uur tot 3.00 uur is er mogelijkheid tot 
biechten. De gehele 24-uurs zal er 
uitstelling zijn van het allerheiligste. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 10 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz  
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Thilda van Hauten echtgenote 
van Joos van Putte; Luciënne Smet en 
echtgenoot Richard de Loos 

 

ZONDAG 11 MAART 11.00 UUR: 
Peuter- en Kleuterkerk 

 

DINSDAG 13 MAART 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk woord- en communie-
viering met aansluitend aanbidding van 
het Allerheiligste met als voorganger 
pastor Ralf Grossert tijdens de 
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
Iedereen is van harte welkom. 

 

NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 9 MAART 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Juliana Lockefeer en 
echtgenoot Alois Werrens; Eduard 
Mangnus echtgenoot van Corry Praet  
 

lector: R. Ferket-de Clerck 
 

mededeling:  
Op vrijdag 16 maart is er geen viering. 

 

 

COLLECTE 10-11 MAART 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
het orgel. 

 

 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS 

 

DONDERDAG 15 MAART 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: Johannes Stallaert en overleden 
familie; Maria Verbist en overleden 
ouders; Marie Verdurmen en echtgenoot 
Piet Totté en wederzijdse ouders; Jozef 
van de Vijvere en echtgenote Alma Mahu 
en wederzijdse ouders; Albert Gordijn, 
overleden ouders en familie; Jules van 
den Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes 

 

lector: J. de Baar 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 11 MAART 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het koor 
intenties: Joseph Martens en Maria 
Heijkans; Coleta Misseghers; Alice 
Dierick en overleden familie; Gerard van 
Nieuwlande en echtgenote Mia van 
Nieuwlande-Belaert en overleden 
ouders Belaert-Sturms en familie van 
Nieuwlande; Louis Thuij levenspartner 
van Erna Janssens en overleden 
families Thuij en Janssens; Anja 
Wijnacker, dochter van George en 
Jenny Wijnacker-D’Haen; Johan de 
Silva echtgenoot van Erna Janssens en 
overleden familie de Silva-Janssens 

 

lector Marlies Martinet-van Acker 
 

mededeling: Op zaterdag 17 Maart a.s. 
organiseert Stichting Kerkbelang 
Koewacht in deze kerk een theatrale 
uitvoering met als thema het  ‘1ste 
Mirakel van Jezus’, aanvang om 19 uur. 
Het is een vrolijke en eigentijdse 
beleving van het Bijbelverhaal, vanaf de 
geboorte van Jezus tot de vlucht naar 
Egypte. Deze uitvoering is leuk voor de 
gehele familie, entree tot 16 jarigen is  
gratis. Na de voorstelling kunnen de 
jongeren samen een tekening maken op 
een Mega zeildoek. Zie de uitnodiging 
achteraan in de kerk en je mag ook een 
‘Like’ doen op de Facebook pagina. 
Welkom bij een leuke en leerzame 
avond voor de gehele  familie! 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 10 MAART 19.00 UUR: 
opstapviering, woord- en communie-
viering met als voorganger pastor R. 
Grossert 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Adrianus 
van Campen; Liet Erpelinck met 
gedachtenis van overleden dochter Ria 
en overleden familie Erpelinck-Wullems; 
jaargetijde Philip van den Bergen met 
gedachtenis van overleden vader Wies 
van den Bergen, zus Anneke en 
overleden familie; Marij Eijsackers-
Dobbelaar met gedachtenis van 
overleden familie 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 12 MAART 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Rosalia Kerckhaert - Warrens 
en echtgenoot Josephus Kerckhaert; 
Prudant Kerckhaert en echtgenote 
Paulina Cornelissens, overleden 
kinderen en kleinkinderen; René 
Boeijkens met gedachtenis van 
overleden ouders en familie 

 

DONDERDAG 15 MAART 19.30 UUR: 
Taizé viering 

 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 11 MAART 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Wiertz m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Peter 
de Waal en Karel de Waal; jaargetijde 
Nico Goossen echtgenoot van Tilly 
Jonkheijm en kleindochter Kimberley; 
overleden ouders Hiel-Truyman en 
familie; jaargetijde Jo Kouijzer, 
overleden ouders en schoonouders  

 

lector: Anita van Puijvelde 
com. assistent: Gino Sloot 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 8 MAART 10.30 UUR:  
eucharistieviering  
intenties: voor overleden bewoners  in 
ons huis en overledenen  in eigen kring 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 11 MAART 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Marie en Theo Vereecken en 
familie (namens de vrijwilligers); Achiel 
en Tilly van Looij-Weemaes; Willy 
Achiel de Gucht 

 

WOENSDAG 14 MAART 11.00 UUR: 
Weekviering 
intenties: Adrie Jansen, echtgenoot van 
Lidwien Boeding en familie 

 

overleden:  
mw. Madelein Stevens-de Poorter 90 j 
dhr. Marcel Cambeen 78 j. 
dhr. George van Dorsselaer 91 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 13 MAART 10.30 UUR: 
weekviering 
intenties: Aimé de Jaeger en 
kleindochter Annet 

 

Retraite 
 

Nu ik dit schrijf maak ik deel uit van 
een groep priesters en diakens van ons 
bisdom, die op retraite zijn. We trekken 
ons even terug uit de hectiek van alle 
dag om vanuit een onverwachte 
insteek gelovig te kijken naar de 
huidige tijd en ons eigen werken en 
leven, met de Schrift voor ogen. Deze 
retraite is door een inleider voorbereid 
vanuit de zin: 'Wij kunnen hier nu niet 
verder op ingaan' (Hebr. 9,5b). Van 
hieruit wordt deze keer de plaats en de 
rol van de priester belicht vanuit de 
volgorde van 'aanwezig zijn' in de tijd, 
van God, volk en priester. In een 
retraite wordt van je verwacht even 
'alles van thuis' achter je te laten. Dat 
lukt niet meteen, maar heeft even 
nodig (dit stukje typen voor 
Tintinnabulum mag dus eigenlijk 
helemaal niet). Mijn ervaring is het dat 
het met het vorderen van de tijd in de 
retraite je steeds meer komt in het 
spoor van het onderwerp en het je 
steeds beter lukt om weer met andere 
ogen te kijken naar wat je normaliter 
doet. Tijdens de dagen praten we niet 
met elkaar, behalve even in de avond, 
voor het slapen gaan. De dagen 
hebben een vast ritme, aangepast aan 
het leven van de abdij waar we 
verblijven. Het is heerlijk om door de 
gebedsmomenten van de zusters een 
aantal dagen gedragen te worden. Zo'n 
retraite, zo'n tijd van je 'scherp maken' 
naar lichaam en geest, gun ik iedereen. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
 tel. 0114-312130 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07  
openingstijden parochiesecretariaat: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail:       pastoriehulst@zeelandnet.nl 
 

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

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

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 
 

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  

BOSCHKAPELLE 

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 

 

STOPPELDIJK H. GERULPHUS  
postadres Kerkstraat 15 
 4581 BV Vogelwaarde  
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64 

 

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 Notendijk 7a 
 4583 SV Terhole 
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 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 
tel. 06-42506424 
 

Pastoraal werksters: 
Chantal van de Walle, 
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721 
Ralf Grossert, tel. 0114-313299 
Katrien Van de Wiele, 
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776 
 
 


