
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 9-10 februari 

 

Hulst 
 vr 8 feb 15.00 uur kruisweg 
 zo 10 feb 11.00 uur  eucharistie 
 wo 13 feb 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 13 feb 19.00 uur  eucharistie 
 vr 15 feb 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 10 feb 9.30 uur  eucharistie 

 

St. Jansteen gemeenschapshuis 
 do 14 feb 10.30 uur w&c viering 

 

Clinge 

 za 9 feb 19.00 uur  w&c viering 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 12 feb 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 8 feb 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 9 feb 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 zo 10 feb 11.00 uur Peuter- & Kleuterkerk 
 ma 11 feb 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 10 feb 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 7 feb 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 10 feb 10.30 uur  w&c viering 
 wo 13 feb 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 12 feb 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 ZorgSaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

 
 

 

82e jaargang nr. 14 
 

zondag 10 februari 2019 

TINTINNABULUM 

Dit was het thema van de viering, die op 
zaterdagavond 19 januari voorafging 
aan de vrijwilligersavond van de 
parochiekern Hulst. De viering was 
samengesteld aan de hand van teksten 
van Henri Nouwen en Hermann Hesse 
met mooie gezangen, die passend bij 
het thema waren gekozen. We werden 
bij de hand waren genomen door de 
leerlingen van Emmaüs en zo gingen wij 
het labyrint verkennen, dat door pastor 
Grossert met witte steentjes op de 
grond was gelegd. Samen gingen we 
nadenken over onze persoonlijke 
levensweg, die soms ook kan lijken op 
een labyrint. “Waar sta ik in mijn leven?” 
“Wie loopt er met me mee?” “Leef ik 
dicht bij het middelpunt of sta ik aan de 
rand?” “Welke ervaringen in mijn leven 
hebben me diep geraakt?”. 
Dit waren vragen die ons uit wilden 
dagen stil te staan bij onszelf. 
Op gegeven moment nodigde de 
voorganger ons uit dit labyrint van 
steentjes te verlichten en een kaarsje te 
plaatsen op de plaats, die bij ieder 
persoonlijk paste en aansloot bij onze 
eigen ervaringen. 
Er ontstond een mooi plaatje en het 
labyrint werd steeds meer verlicht. Op 
deze manier hebben wij heel mooi uit 
kunnen beelden hoe wij in ons leven en 
als vrijwillig(st)ers van onze parochie als 
'Mensen van het Licht' onderweg zijn. 
En toen wij samen de communie 
deelden, deelde de Heer zelf (net als bij 
de leerlingen van Emmaüs) met ons het 
Brood en gaf ons zijn bemoedigende 
 

woorden mee: “Jullie gaan niet alleen. Ik 
ben altijd bij jullie”. 
Met een hand op elkaars schouders 
wensten wij tenslotte elkaar Gods zegen 
toe en kreeg deze vrijwilligersavond op 
een gezellige manier in De Lieve een 
vervolg. Nadat wij elkaar begroet 
hadden en een stukje appelgebak, 
gebakken door Annie van Puyvelde, 
meenamen naar onze plaats werd er 
geanimeerd met elkaar gesproken. De 
gesprekken werden afgewisseld met 
een welkomstwoord door pastoor 
Wiertz, een likeurproeverij, waar gretig 
gebruik van werd gemaakt, het verloten 
van de paaskaars, die mee genomen 
kon worden door mevrouw De Frel. 
Onder bezielende leiding van kapelaan 
Jochem van Velthoven werd er 
enthousiast gezongen. Een hapje en 
een drankje complementeerden de 
drukbezochte en geanimeerde avond. 
We kunnen terugkijken op een heel 
gezellige avond en danken al die 
vrijwilligers voor het vele werk dat door 
het jaar heen gebeurt.  
 

 

Op 9 januari 1989 werd gebedsgroep 
De Bron opgericht; nog steeds komt 
deze groep wekelijks een uurtje bijeen. 
De laatste jaren gebeurt dit in het 
kerkzaaltje naast de H. Henricuskerk te 
Clinge met als drijvende kracht 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet. Er wordt 
gebeden, gezongen en 1 keer in de 
maand wordt een viering met 
aansluitend een aanbidding gehouden. 
 

 
 

Gebedsgroep De Bron heeft de 
priesters en diakens van het bisdom 
Breda en de studenten van de Priester- 
en Diakenopleiding Bovendonk in 
Hoeven geadopteerd in hun gebed, 
daarom wordt iedere week tijdens de 
bijeenkomst de roepingenkaars 
aangestoken. Dit 30-jarig bestaan wilde 
Op zondag 27 januari kwam bisschop 
Johannes Liesen naar Clinge om er 
voor te gaan in een plechtige 

men niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
bijgestaan door pastoraal werker Ralf 
Grossert. De zang werd verzorgd door 
de gezamenlijke koren uit Clinge en De 
Klinge onder leiding van Marlene 
Bauwens, dirigente van beide koren en 
Rigo Claessens als organist. Niet alleen 
parochianen maar ook vele oud-leden 
van de gebedsgroep waren hierbij 
aanwezig. De meest speciale gast was 
wel de oprichtster van gebedsgroep De 
Bron, zuster Marie-José, die vanuit 
Oudenbosch naar deze viering was 
gekomen. 
Na afloop van de viering werd aan 
iedereen een kopje koffie of thee met 
broodjes aangeboden. Er werden 
onderling herinneringen opgehaald en 
het was fijn om vele bekenden nog eens 
te ontmoeten. Na het proosten op deze 
jarige groep met een glaasje appelwijn, 
geschonken door de familie Berckelaer 
uit Sint Gillis Waas, keerde iedereen 
weer huiswaarts; sommigen dichtbij 
anderen met nog een hele reis voor de 
boeg. Maar 1 ding was zeker, velen 
dragen gebedsgroep De Bron een warm 
hart toe. We hopen hen dan ook nog 
lang in Clinge te mogen behouden. 
Mocht u belangstelling hebben om een 
keertje met hen mee te komen bidden; 
van harte welkom elke dinsdagmorgen 
om 9.30 uur. 
 

Annemie de Loos-Brijs  

 

 

 

 
 

Licht genoeg voor de volgende stap 
 

 

 

LEZINGEN 10 FEBRUARI 

 
 

 

Feestelijk jubileumviering 

 
 
 

 

Huispaaskaars 
 

Wij bieden u de mogelijkheid om een 

huispaaskaars te bestellen. Mocht u 
interesse hebben dan ontvangen wij 
graag uw eventuele bestelling vóór 5 
maart. Dit kan alleen per briefje in de 

brievenbus van de pastorie, 
Steenstraat 22 of per mail 

pastoriehulst@zeelandnet.nl  
Wilt u zo vriendelijk zijn om de 
volgende gegevens door te geven: 

uw naam en adres, telefoonnummer 

of mailadres alsook de uitvoering van 
de kaars die u wenst.  
 

 

 

A. Brood en Wijn, hoogte 25 cm 

B. Verbondenheid, hoogte 25 cm 
C. Christus met Lam, 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. 

Brood en Wijn. 
 

Als u het op prijs stelt kunt de 
huispaaskaars laten zegenen tijdens 

de paasviering op maandag 22 april 
2019 om 11.00 uur in de basiliek in 
Hulst. 

 

5de zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Jesaja 6, 1-2a.3-8 
1 Korintiërs 15, 1-11 

Lucas 5, 1-11 
 

 
 

THEMA: HEER, HIER BEN IK 

mailto:pastoriehulst@zeelandnet.nl


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 8 FEBRUARI 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

ZONDAG 10 FEBRUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; jaargetijde Johanna Baert; 
Franciscus Blommaert en echtgenote 
Maria Wittock en overleden ouders; Rob 
Buijsrogge; George Leonardus Mathilde 
van Waterschoot echtgenoot van Jrena 
Apellonia Bun; Annie Jongelen-Körver; 
Elsa Verbist en overleden familie; Joseph 
Alphonsus Heijens; jaargetijde voor 
Rene d’Hooghe echtgenoot van Agnes 
Beaurain, overleden ouders en familie 

 

WOENSDAG 13 FEBRUARI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 13 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
overleden ouders Piet van Bastelaar en 
Rachel van Bastelaar-Kayser 

 

VRIJDAG 15 FEBRUARI 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 10 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Jacobus Praet; Gerard Poppe 
en Mathilde Baert 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 
 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 14 FEBRUARI 10.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Ed Borm en echtgenote en 
overleden ouders; Alfred Weemaes en 
echtgenote; Silvia Plasschaert; René 
Bauwens en echtgenote; overleden familie 

IJsebaert; Johan de Burger en echtgenote 
Angela Weemaes en overleden familie; 
Theo Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; Maria en Agnes Bauwens 
overleden ouders en Nelly Bauwens. 

 

 

COLLECTE 9-10 FEBRUARI 
 

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. In Nieuw-Namen is er een 
extra caritascollecte. 

 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 9 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het . het parochiekoor o.l.v. Marlene 
Bauwens  
intenties: jaargetijde Herna Buytaert 
echtgenote van Roger Bogaert, 
overleden ouders en familie; Roger 
Stevens echtgenoot van Dionza van 
Broeck 

 

DINSDAG 12 FEBRUARI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron 

 

agenda: 
Donderdag 7 februari wordt de H. 
ommunie aan huis gebracht bij zieken, 
ouderen en gehandicapten die hiervoor 
zijn aangemeld. 

 

overleden:  
Roger Stevens echtgenoot van Dionza 
van Broeck, overleden in Hulst op 22 
januari jl. in de leeftijd van 90 jaar. De 
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden in 
onze kerk op dinsdag 29 januari 
gevolgd door de crematie in Terneuzen 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 8 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Désiré van Mullem en 
echtgenote Maria Verbist en overleden 
kinderen; Marie-Jose Lockefeer en 
echtgenoot Johan van Dijke en 
dochtertje Annemieke; Miel Weemaes; 
Marlies Backe echtgenote van Bernard 
de Gendt; Dennie Lockefeer 

 

lector: R. Ferket-de Clerck 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 9 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie;  Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
jaargetijde Piet de Rooij en overleden 
echtgenote Louise de Rooij-de 
Schepper; Cor Marcus 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

ZONDAG 10 FEBRUARI 9.30 UUR: 
Peuter- en Kleuterkerk 

 

MAANDAG 11 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Christina Lemsen; Rosalia 
kerckhaert-Warrens  met gedachtenis 
van overleden echtgenoot Josephus 
Kerckhaert; George Hermans 
echtgenoot van Louisa Kerckhaert 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 10 FEBRUARI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; Josephus 
van de Velpen en Rozalia Morcus; Fons 
van Kampen echtgenoot van Marie-
Louise Herrewegh; Miet Menu-Kerckhaert 
en overleden familie; Martje de Block-
Pauwels; Ed Steijns; Eugène de Bakker; 
Jeanne van Waterschoot-Klippelaar 

 

lector: Anita van Puyvelde 
com. assistent: Lea Kouijzer 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  

ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 7 FEBRUARI 10.30 UUR:  

eucharistieviering met als voorganger 

pater pater Weemaes 
intenties: Ria van Meelen-Morcus; R. 

van Meelen-de Waal; I. Morcus-van 

Geertruy en overleden familie 
 

overleden: 

mw. Jeanne van Waterschoot-

Klippelaar 88 j. 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 

HULST 
 

ZONDAG 10 FEBRUARI 10.30 UUR:  

woord- en communieviering met als 

voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Piet en Jobina Strobbe-Rijk 

en zoon Leon; Gaby en Harry 

Bruggeman-Vereecken en familie; 

Agnes en Roos van Itegem en familie; 

jaargetijde Joséke de Witte; Piet en 

Irma de Rijk-de Bleijser, dochter Hilda 

en familie; jaargetijde Cesarina Smits 

en echtgenoot Albert Polfliet, zoon en 

schoondochter 
 

WOENSDAG 13 FEBRUARI 11.00 UUR: 

weekviering 
 

overleden:  

mw. Jannigje van Golden 81 j.  

dhr. Roger Stevens 90 j.  

mw. Ivonne de Poorter-van Acker 84 j.  

 
WZC DE LANGE AKKERS  

KOEWACHT 
 

DINSDAG 12 FEBRUARI 10.30 UUR: 

weekviering 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 

 

Secretariaat parochie: 
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.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 
tel. 0115-454088; 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 
 

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 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 
 

 

Caritascollecte  
op 2-3 februari 

 

Veel moeders in ontwikkelingslanden 
hebben nauwelijks toegang tot 
medische zorg. Zwangerschap en 
geboorte zijn kwetsbare momenten, die 
voor hen nog te vaak tot ziekte en 
sterfte van moeders en baby’s leiden. 
De oorzaken zijn te voorkomen met 
eenvoudige middelen. 
Memisa wil dat alle moeders in ontwikke-
lingslanden een veilige zwangerschap 
en bevalling hebben en dat hun kinderen 
een gezonde start krijgen. Memisa 
bereikt meer dan 7 miljoen mensen in 5 
Afrikaanse landen en in India. 
Caritas steunt Memisa en beveelt deze 
collecte van harte bij u aan. 
 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/component/contact/contact/4-uncategorised/252-f-van-geyt?Itemid=101
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

