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zondag 16 december 2018

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

LEZINGEN 16 DECEMBER

3de zondag van de advent
JAAR - C
Sefanja 3, 14-18a
Filippenzen 4, 4-7
Lucas 3, 10-18

God klopt aan onze deur: mag Ik binnen?
Van een Joodse rabbi wordt verteld dat
er een stel geleerde, wijze mannen bij
hem was. Hij vroeg hun: “Waar woont
God?” Ze begonnen te lachen en
haalden hun schouders op: “Hoe kunt je
zoiets vragen? Heel de wereld is toch
vol van zijn heerlijkheid!” Maar de rabbi
bleef zijn vraag stellen. Tenslotte gaf hij
zelf het antwoord: “God woont waar je
Hem toelaat”.
De advent begon dit jaar op zondag 2

december. De advent zou je een tijd
kunnen noemen om God toe te laten.
God komt naar ons toe. Hij klopt aan
onze deur om binnen te mogen komen.
In de advent bereiden we ons voor op
een zo intens mogelijk vieren en
beleven van Gods wonen in ons
midden. Zo geven wij vorm aan onze
verwachting van de toekomst.
Uit: Midden onder u

Boeteviering

THEMA: VERWACHTING
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE

Ter voorbereiding op de grote kerkelijke
feesten Kerstmis en Pasen kennen we in
onze parochie de ene centrale boeteviering. Nog steeds is er ook bij ons de
sacramentele viering van de biecht,
iedere eerste vrijdag van de maand, in
de regel om 18.00 uur, in de basiliek.
Daarnaast is er de boeteviering. Een
viering om in een bezinnende en
biddende sfeer stil te staan bij je leven.

De viering kent naast de gezamenlijk
uitgesproken schuldbelijdenis ook het
gebaar
van
de
persoonlijke
handoplegging. Dit jaar zal die
parochiële boeteviering plaats vinden op
maandag 17 december om 19.00 uur in
de kerk van Lamswaarde. U bent allen
van harte welkom. Het is een goede
voorbereiding op de belangrijke viering
van de geboorte van Jezus Christus.

Feestelijke viering in Clinge

eucharistie
eucharistie
stilteviering

Koewacht
zo 16 dec 9.30 uur

eucharistie

Clinge
za 15 dec 19.00 uur

eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 18 dec 9.30 uur
gebedsgroep
Graauw gemeenschapshuis
do 20 dec 10.00 uur
w&c viering
Nieuw-Namen
vr 14 dec 19.00 uur

w&c viering

Boschkapelle
za 15 dec 19.00 uur

eucharistie

Kloosterzande
zo 16 dec 9.30 uur

eucharistie

Lamswaarde
ma 17 dec19.00 uur

eucharistie

wzc Antonius
do 13 dec 10.30 uur

eucharistie

De Blaauwe Hoeve
zo 16 dec 10.30 uur

w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 21 dec 10.30 uur

kerstviering

Verkoop inventaris
kerk Terhole
Op zaterdag 15 december zal het
bestuur van de parochie een deel van
de inventaris in de kerk van Terhole
verkopen, zoals stoelen, banken,
bloementafels, knielbankjes, e.d.
De verkoop is vanaf 10 uur tot 13 uur.
Zorg ervoor dat de gekochte spullen
meteen kunnen worden meegenomen.
U bent van harte welkom.

De parochie is betrokken bij intense
levensmomenten van mensen: geboorte,
levensfases, huwelijk. Momenten van
onmacht, besef van verkeerd te hebben
gedaan, tekortschieten, verlangen
naar vergeving, verlangen naar een
nieuwe start. Wanneer het einde van
het leven nadert.... Het afscheid van
het leven hier op aarde vormgeven; de
uitvaart. In het perspectief van eeuwig
leven. Het zijn intense momenten die
bij ons allemaal heel veel oproepen.
Onlangs zei iemand tegen mij: “Dank,
het was een prachtig en waardig
afscheid. Warm en ingetogen. Met
mooie woorden.” En verder: “Op
zulke momenten besef je weer, dat er
toch niets boven een kerkelijk,
katholiek afscheid gaat”. U begrijpt
dat ik u die woorden niet wil
onthouden.
pastoor Wiel Wiertz

Vitaal
Pater Marcel Mangnus, Witte Pater,
op familiebezoek in Sint Jansteen,
vertelde hoe eigenlijk in de parochie
overal groepen van zo’n twintig
gezinnen de parochie van binnenuit
vitaal houden. Ze komen regelmatig
samen, soms al om zes uur in de
morgen, voordat ze naar het werk
gaan, omdat er anders geen
gelegenheid is om samen te komen.

vieringen rond het weekend
van 15-16 december
Hulst
zo 16 dec 11.00 uur
wo 19 dec 19.00 uur
vr 21 dec 19.00 uur

Woorden

Zaterdag 1 december was het dan
zover… dé dag waar Steffen en Ingrid
Grofsmid zo naar hebben uitgekeken.
Na een maandenlange voorbereiding
ontving Steffen van pastoor Wiertz het
sacrament van het H. doopsel. Nadien
werden hij en Ingrid samen gevormd. Bij
het Onzevader werden ze door pastoor
Wiertz en pastor Ralf Grossert naar het
altaar gevraagd om samen, hand in
hand, dit mooie gebed te bidden. Na de
vredeswens mocht Steffen dan voor het
eerst de H. communie ontvangen. Veel
familie en vrienden waren getuigen van
deze feestelijke viering en ook de
andere kerkgangers gaven een luid Steffen en Ingrid, nog wat napraten
applaus als teken van felicitatie. Na de onder het genot van een kopje koffie of
viering bleven ook velen, samen met thee deze keer mét cake.

Foto’s
Ze kunnen je aan het denken zetten.
Zijn vaak heel intens. Soms afstotend.
Soms aantrekkend. “Hoe kan iemand
dat fotograferen?” denk je soms. En zo
maar kan het gebeuren dat je ogen
blijven hangen bij een beeld. Dat je aan
het denken wordt gezet. Zo bleef ik
hangen bij de foto die ik zag bij World
Press in de basiliek, waarop we een
reddeloos en radeloos tafereel zien. Er
is iets vreselijks gebeurd, zegt het
geschreven
verhaal
erbij.
Een
steekpartij. Met doden. Die zie je liggen.
Maar vooral treft mij die jongen. Die
daar staat. Een vrouw houdt hem vast
aan een arm. Zij is al even reddeloos.

De jongen staat wezenloos te staren.
Kan niet bevatten wat er gebeurde.
Staart in het niets. Ben ik hierbij, kan
zoiets gebeuren. Wezenloze ogen. Als u
de tentoonstelling bezoekt ziet u deze
foto ook. Maar misschien is er wel een
heel andere foto die u raakt. Want dat is
het bijzondere. We kunnen allemaal
door heel verschillende dingen geraakt
worden. Spannend. Misschien de
moeite waard om hierover eens met
elkaar in gesprek te gaan. De expositie
is er nog even. Het kan nog, als u er
nog niet was.
pastoor Wiel Wiertz

pater Marcel Mangnus

Ze bidden samen, ze eten samen, ze
praten over hun vreugden en over hun
problemen. Over de grote uitdagingen.
Regelmatig, zo’n vijf à zes keer per
jaar komt iemand ‘van de parochie’ op
bezoek. Om te luisteren, om mee te
denken, om mee te praten, om te
mee te eten en om voor te gaan in
gebed. De groepen doen het verder
allemaal zelf. Wanneer iemand ziek
is, gaan ze op bezoek. En als de
ziekenzalving nodig is, melden ze dat
bij de parochie. Deze groepen van
gelovigen dragen de parochie. Echte
huiskerken met verworteling in de
parochie. ‘Onze parochie is een
levendige samenbundeling van vitale
kernen’,
vertelt
pater
Marcel
Mangnus. En met veel vreugde
trekken velen vanuit al die groepen
op zondag naar de parochiekerk om
daar deel te nemen aan het
sacramentele leven. Ze komen van
alle kanten. Het is ontzettend druk.
We moeten het goed regelen
allemaal, zodat het goed gaat. Maar
alle mensen zijn van goede wil. Met
de verrezen Heer in hun midden.
pastoor Wiel Wiertz

INFORMATIE EN INTENTIES
KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen ZONDAG 16 DECEMBER 9.30 UUR:
geloofsgemeenschap. In Hulst, is de eucharistieviering met als voorganger
tweede collecte is voor onderhoud van pastoor Wiertz m.m.v.. het koor
intenties: Gerard van der Sijpt,
de verwarming en in Nieuw-Namen is
echtgenote Germaine van der Sijpt-van
de tweede collecte voor caritas.
Goethem
en
overleden
familie;
HULST
jaargetijde voor Willy de Maaijer
H. WILLIBRORDUS
echtgenoot van Elvira van den Berghe;
ZONDAG 16 DECEMBER 11.00 UUR: jaargetijde voor Maria de Cockeucharistieviering met als voorganger Cornelissens, echtgenoot Omer de
pastoor W. Wiertz m.m.v. Cantorij der Cock en overleden familie; Emiel van
Remoortele, echtgenote Maria van
Basiliek
intenties: Jo Willems en echtgenote Remoortele-Baert en overleden familie
Emelda Weemaes; Corry van der lector: Marlies Martinet-van Acker
Wielen-Aarts en echtgenoot George van overleden: Op 25 november is op 95der Wielen; familie Baert-van Gijsel; Sjef jarige leeftijd Maria van Poecke-Aper,
Thuij, dochter Anja en Fien Esseling; weduwe van Florent van Poecke,
Louis Lockefeer; Ineke de Deckere overleden; de uitvaart vond plaats op 30
Reijns; jaargetijde Paul van de Sneppen november waarna de begrafenis op het
echtgenoot van Julia Bogaert
kerkhof van Koewacht.
WOENSDAG 19 DECEMBER 19.00 UUR: mededeling: Op 18 november is in onze
eucharistieviering met als voorganger kerk gedoopt: Marie-Lynn Lutgart Laurens
pastoor W. Wiertz
An-Benedikte de Jaeck, dochter van Pieter
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias de Jaeck en An-Benedikte Ceulemans.
en overleden kinderen; familie BaertCLINGE
van Gijsel; familie Verdurmen; voor
H. HENRICUS
overleden ouders Piet van Bastelaar en
Rachel van Bastelaar-Kaijser
ZATERDAG 15 DECEMBER 19.00 UUR:
VRIJDAG 21 DECEMBER 19.00 UUR: eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het parochiekoor
stilteviering
o.l.v. Marlene Bauwens
overleden
intenties: Tiny Jansen en echtgenoot
Joseph Leonardus d’Haens, 83 jaar
Omère Verstraten; jaargetijde Eduard
Maria Josepha Gerarda Johanna de Bruijn Hiel echtgenoot van Maria de Wit;
echtgenote van G. Neelemans, 70 jaar
jaargetijde Amedé Schalkens, overleden
Marijke Rosalia Serphien van Cauteren dochter Margo en overleden familie
weduwe P. Bracke, 70 jaar
DINSDAG 18 DECEMBER 9.30 uur:
Margreta Louise Maria Wilking, 97 jaar
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
mededelingen:
bijeenkomst gebedsgroep de Bron
Vrijdag 14 december is er in de basiliek
Nightfever van 17.00 tot 22.00 uur. Licht overleden:
brengen in de duisternis om de boodschap Eric de Smet echtgenoot van Janny van
van Kerstmis verder uit te dragen met der Ploeg, overleden op zaterdag 24
november in de leeftijd van 75 jaar. Eric
medewerking van diverse koren en
was jarenlang penningmeester van
Marcel Mangnus op orgel/piano.
onze parochiekern, een taak die hij met
In verband met sluiting van het veel toewijding en zeer zorgvuldig
parochie-secretariaat op 24 en 27 uitvoerde; we zijn hem hier zeer
december a.s. gelieve de misintenties dankbaar voor en bidden voor hem dat
voor kerstvieringen tijdig aan te leveren. hij in vrede mag rusten.
agenda:
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
woensdag 12 december om 19u30:
TER DUINEN
lectorenbijeenkomst in de vergaderzaal.
ZONDAG 16 DECEMBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger mededeling:
De caritascollecte van zaterdag 1
pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor
intenties: Ber Joos, overleden ouders, december, bestemd voor Simavi, heeft
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van € 72 opgebracht: met dank namens het
caritasbestuur.
Waterschoot, overleden ouders en
familie; overleden echtpaar Cor en
GRAAUW
Annie Schelfhout-Claessen; Theo de
GEMEENSCHAPSHUIS
Kort echtgenoot van Agnes van der DONDERDAG 20 DECEMBER 10.00 UUR:
Veeken, met gedachtenis van dochter woord- en communieviering met als
Betsie en overleden familie
voorganger pastor R. Grossert
lector: Roos Hiel
intenties: Trees Buijs, echtgenote van Willy
com. assistent: Gino Sloot
Hofman en voor overleden ouders en
overleden: Fien Goossen weduwe van familie; Johannes Stallaert en overleden
Geert Pouwels op de leeftijd van 96 jaar familie; Petrus Boënne-van Meegroot en
overleden kinderen; Maria Verbist met
mededeling: Op 2 december is gedoopt: gedachtenis van haar ouders; Marie
Zola Maria Eggermont, dochter van
Verdurmen, echtgenoot Piet Totté en
Martijn Eggermont en Renate de Winter.
wederzijdse ouders; Jozef van de
Vijvere, echtgenote Alma Mahu en
LAMSWAARDE
wederzijdse ouders; Jules van den
H. CORNELIUS
Eeckhout en echtgenote Malphina
MAANDAG 17 DECEMBER 19.00 UUR: Daalman;Jo Willems en echtgenote
eucharistieviering met als voorgangers Emelda Weemaes
pastoor W.Wiertz en R. Grossert
NIEUW-NAMEN
intenties: Willy van Esbroek,echtgenote
H. JOSEPH
Rosa Josepha Wentzler en hun
overleden ouders; Ria Vaal, echtgenote VRIJDAG 14 DECEMBER 19.00 UUR:
van Arnold van Leemput en overleden woord- en communieviering verzorgd
familie; Barbara Oomen, echtgenoot door de werkgroep
Alphonsus Stallaert en overleden familie; intenties: Gezusters Coenen overleden
Petrus de Klippelaar, echtgenote Angela ouders en familie; Maria d’Haens en
Compiet en wederzijdse ouders
echtgenoot Alois van Duyse: Guust van
Duyse; Marie-Jose Lockefeer, echtgenoot
lector: Marie Louise Colpaart
Johan van Dijke en dochtertje Annemieke
communie: Arnold van Leemput
koster: Lia van Kessel
lector: R. Ferket-de Clerck

COLLECTE 15-16 DECEMBER

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP ZWS-VL

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
H.H. PETRUS EN PAULUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 13 DECEMBER 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater Weemaes
intenties: voor overleden bewoners van
ons huis en overledenen uit eigen kring
overleden:
mw. Fien Pouwels-Goossens
96 j.

ZATERDAG 15 DECEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W.Wiertz
intenties:
echtpaar
Joos,
Juliëtte
Everaert-Janssen en familie; Gerarda
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en
familie; Judith Cappaert-Spuesens en
echtgenoot Albertus Cappaert; Anna
Heijens en overleden familie; familie
Hamelinck-de Vree; jaargetijde Piet van
der Meijden en overleden familie

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 16 DECEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als mededeling: De caritascollecte voor
Simavi van zaterdag 1 december heeft
voorganger diaken K.van Geloof
intenties: Gaby en Harry Bruggeman- € 72 opgebracht: hartelijk dank hiervoor!
Vereecken en familie; jaargetijde Theodorus
de Bruijn en echtgenote Maria de Meyer,
PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE
dochter Marie-Louise en zoon Henk;
Secretariaat pastoraal team:
Valentijn en Lucia van Overmeir-Verwer,
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
Anita van Bunder,Joseph en Madeleine
Secretariaat parochie:
van Bunder-Ringoot, Frans Roelands; Bert
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.nl
en Rosa Kroes-van Bastelaar, Lodewijk
Het secretariaat en het pastoraat van de
en Jeanne Colsen-de Maat; Ludwina
parochie is te bereiken op tel. 0114 Plasschaert en familie; Alouisius en
745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
Maria van Helsland-Schauwaert; Thim
de Smaele, echtgenoot van Ria de Gucht,
Voor het maken een afspraak voor
ouders en schoonouders; jaargetijde
de ziekenzalving kunt u contact
Robert van Waterschoot, echtgenoot
opnemen met pastoor Wiertz op tel.
van
Maria
Pieters,
familie van
06-42506424.
Waterschoot en familie Pieters; ouders
website: www.rk-kerk-ozvl.nl
van Arnold en Hélène Heijens-Truyman
Pastoraal team:
mededeling: In deze week worden de
Pastoor Wiel Wiertz
kerstvieringen voor de afdelingen/
tel. 06-42506424
groepswoningen gehouden; de
e-mail: wwiertz@live.nl
gewone weekviering komt te vervallen
Pastoraal werker
overleden: mw. Margaretha Wilking 97 j.
Ralf Grossert
mw. Ria Verbiest-van Megroot
80 j.
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
mw. Agnes Vlaeminck-de Moor
85 j.
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl
mw. Maria de Cuijper-Mangnus
88 j.
Pastoraal werkster
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
Katrien Van de Wiele
VRIJDAG 21 DECEMBER 10.30 UUR:
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
kerstviering m.m.v. het parochiekoor
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl
mededeling: i.v.m. de kerstviering vervalt
Diaken Kees van Geloof
de weekviering op dinsdagochtend
tel.: 0114-313604
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl
overleden: mw. Irene d. Block-v. Hove 96 j.

GEGEVENS
HULST
Postadres:

H. WILLIBRORDUS
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
SINT JANSTEEN
contact
parochiekern

H. JOHANNES DE DOPER
tel. 0114-312187
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
postadres
parochiekern

H. MARIA HEMELVAART
Dorpsstraat 50
4569 AK Graauw
NL68 RABO 0322 6001

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres
Kerkstraat 15,
4581 BV Vogelwaarde
parochiekern
NL34 RABO 0330 4064 69
HENGSTDIJK
postadres
parochiekern

H. CATHARINA
Hengstdijkse Kerkstraat 4,
4585 AB Hengstdijk
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
postadres
parochiekern

H. GERARDUS MAJELLA
Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
NL20 RABO 0150 7002 53

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:
postadres
Truffinoweg 2,
4561 NT Hulst
tel. 0114-381317

