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Roepingenzondag 
 

 

Lezingen 
 

Handelingen 13, 14.43-52 
Openbaring 7, 9.14b-17 

Johannes 10, 27-30 
 

Thema 
Zijn stem 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
caritascollecte bestemd voor de 
Amnesty International. 

 

 

Uitnodiging voor musical van communicanten 

 

Als afsluiting van de voorbereiding op hun eerste communie gaan Zeeuws-Vlaamse communicanten een 
hele dag aan de slag om samen een musical in te studeren. Ze hopen dat u naar de uitvoering komt!  
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 14 mei vanaf 15.45 uur in de aula van het Lodewijk College in 
Terneuzen (ingang via de Sloelaan).  
 
 

Koninklijke onderscheidingen 

 

Afgelopen week was het weer zover: Koningsdag met enorm veel festiviteiten in het land. We konden er weer van genieten. Ieder deed 
dit op zijn of haar eigen manier. Veel festiviteiten begonnen eigenlijk al de dag ervoor met het uitreiken van de koninklijke 
onderscheidingen in alle gemeenten. Zo ook in Hulst. Wij willen alle mensen die een lintje hebben gekregen van harte feliciteren. Enkele 
mensen willen we toch apart noemen. Jarenlang zetten zij zich in en zijn soms nog steeds actief als vrijwilliger voor de parochie. 

 

We noemen met trots en feliciteren van harte: Ria Smet-van de Vijver uit Clinge; alles wat gedaan moest worden rond de kerk van 
Clinge is door de handen van Ria gegaan; actief als lector, koster, schoonmaker van de kerk en lid van het kerkkoor. Danny de Loos uit 
Clinge; in het verleden bestuurslid en nu nog steeds kerkhofbeheerder. Emmy van Remoortele-de Cock uit Koewacht; lid van 
werkgroep EHC en gezinsvieringen, koster en contactpersoon. Op elke vraag weet zij wel een antwoord. Els de Caluwé-de Schepper 
uit Koewacht; eerder bestuurslid in Koewacht, ging voor in woord- en communiediensten evenals uitvaarten, was lector en zorgde dat de 
kerk werd opengesteld. Jan Rubbens uit Hulst; eerder bestuurslid in de kern Hulst en ambassadeur van de basiliek. Fiel Buijs, nu uit 
Hulst, eerder uit Graauw; hij was acoliet en werkte op het kerkhof en is nu nog steeds collectant.  

 

Namens pastoraal team en bestuur parochie heilige Maria Sterre der Zee 
Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter 
 

 

De beêweg naar de kapel in Kapellebrug 

 

Reeds in 1459 was er sprake van een kapel in Kapellebrug, ‘Onser Vrouwe ter Eecken’. Een hele geschiedenis gaat hieraan vooraf, 
totdat er in 1935 een nieuwe kapel wordt gebouwd. Deze nieuwe ‘Mariakapel’ is een uit baksteen opgebouwde kape l met beêweg 
ontworpen door architect F. P. Joseph Rouleau. De kapel heeft een afmeting van circa achttien bij zes en een halve meter en er kunnen 
ongeveer tachtig mensen plaatsnemen. Het beeld van Onze Lieve Vrouw ter Eecken staat boven het altaar. 
In de voor- en achtergevel bevinden zich zeven smalle hoge vensters, die de zeven kruisdragers uit het ‘spel der crucen’ symboliseren. 
Zes glas-in-loodramen in de zijgevels vertellen de geschiedenis van de verering. In de zijkapel zijn zes glas-in-loodramen aangebracht 
die de historie van de kapel voorstellen. 
De beêweg beelden de zeven smarten van Maria uit. De 7 staties en het beeld zijn ontworpen door Simon Goossens uit Antwerpen. 
Deze beêweg loopt links om met aan het begin ‘de voorspelling van Simeon’, vervolgens ‘de vlucht naar Egypte’. Als derde voorstelling 
‘het verlies in de tempel’, als vierde ‘de ontmoeting op den kruisweg’. De vijfde voorstelling is ‘de kruisiging en dood van Jezus’ en als 
zesde ‘de afname van het kruis’. Elke dag is het hele jaar door de kapel open, maar nu, in deze meimaand, is er ook elke dinsdagavond 
een viering om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 
 

 

Maria Ommegang in Bergen op Zoom, 26 juni 2022 
 

Afgelopen jaren is er al uitgebreid geschreven in het Tintinnabulum over de Maria Ommegang. Gelukkig is het dit jaar 
weer mogelijk dat deze prachtige stoet door de straten van Bergen op Zoom zal lopen. Ook Zeeuws-Vlaanderen wil 
graag meelopen met de drie Staakmaria’s uit Hulst, Kloosterzande en Clinge. Dit weekend werd er al een oproep 
gedaan voor dragers, minimaal 4 per Staakmaria, maar nog beter 6, zodat er eens afgewisseld kan worden. 
U kunt al in de ochtend deelnemen aan de eucharistieviering, vlak na de middag worden de Staakmaria’s opgehaald in 
de Gertrudiskerk en gebracht naar het Markiezenhof. Om 15.00 uur begint dan de tocht door de straten van Bergen op 
Zoom en nadien worden de Staakmaria’s weer neergezet in de Gertrudiskerk, zo rond 16.30 uur. 

Geef u op bij het parochiecentrum of per mail pkhulst@hmsdz.nl . U ontvangt dan nog nadere informatie. Alvast heel 

hartelijk dank. 
 

 

Caritas collecte van 7/8 mei 2022 voor Amnesty International 
 

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. Achtergesteld 

omdat ze vrouw zijn. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Veroordeeld tot de doodstraf zonder eerlijk proces. Vreedzame 

demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty maakt onrecht zichtbaar en zet de regimes en daders onder druk. 
Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doet zij via rapporten, persberichten, 
lobby's, acties en campagnes. Caritas steunt Amnesty International en beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beêweg&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spel_der_crucen&action=edit&redlink=1
mailto:pkhulst@hmsdz.nl


 

Een uitnodiging om naar Beauraing te komen op 11 juni 2022 

 

Ook dit jaar gaat er weer een dagbedevaart naar Beauraing. Deze bedevaart is voor ons bisdom zeker ook bekend in Zeeuws-
Vlaanderen, maar toch net iets meer in West-Brabant. Dat is dan ook de reden, dat de dagtocht vertrekt vanuit Bergen op Zoom. U kunt 
zich daarvoor opgeven vóór 15 mei bij Lia van Kessel, 0114-691228. 

Sinds 1933 komen miljoenen pelgrims op bedevaart naar Beauraing en antwoorden zo op de wens die Maria formuleerde aan Gilberte Degeimbre 

onder de meidoorn op 23 december 1932 om ‘hier op bedevaart te komen’. Een kapel werd gebouwd en later ook andere kerkruimtes, die uitgroei-
den tot één basiliek in 2013. Gilberte is overleden op 10 februari 2015. Het Heiligdom van Beauraing ontvangt vandaag de dag vele pelgrims 

van alle leeftijden uit de hele wereld: groepen, families, individuele bedevaarders. Ze vinden in het Heiligdom een plaats van genade, van 
vrede, van gebed, van geestelijke verdieping. Midden in het leven is Beauraing een plaats van ontmoeting met de Hemel. Welkom aan allen! 
 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 8 mei 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor N. Polet m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en zang P. van Gorsel 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Franciscus Blommaert 
en Maria Wittock en overleden ouders; Agnes Goossens-de Koning en echtgenoot Joos Goossens; 
overleden ouders Guust en Trees de Roeck-Fermont; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga; Willy van 
Mol en echtgenote Maria Roels; Leon de Bleijser; overleden ouders van Vliembergen-van Goethem; 
Wies de Bakker; Marie-Louisa Blondina Planken-Lambert en echtgenoot Gerard Planken 
woensdag 11 mei 18.30 uur: rozenkrans 
Woensdag 11 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; jaargetijde Maria Temmerman 
vrijdag 13 mei 15.00 uur: kuisweg  

 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 

donderdag 12 mei 10.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; 
René Bauwens en echtgenote; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 10 mei 19.00 uur:woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 8 mei 11.00 uur: eucharistieviering ‘100 jaar kerk’ met thema ‘de Goede Herder’ met als 

voorgangers pastoor W. Wiertz, pastoor Voeten en pastor R. Grossert m.m.v. het Sint Cecilia koor en 
het Gregorius koor, Sabine De Groote als organiste en Gonny Rozijn als lector  

 

Overzicht vieringen 
rond 7-8 mei 

Hulst 
vr 6 mei 19.00 uur: eucharistie 
zo 8 mei 11.00 uur:  w&c viering 
wo 11 mei 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 11 mei 19.00 uur:  eucharistie 
vr 13 mei 15.00 uur:  kruisweg 
Koewacht 
zo 8 mei 11.00 uur:  eucharistie 
St. Jansteen 
do 12 mei 10.30 uur: eucharistie 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 10 mei 19.00 uur: w&c viering 
Clinge 
za 7 mei 19.00 uur: w&c viering 
ma 9 mei 19.00 uur: rozenkrans 
di 10 mei 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 7 mei 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 9 mei 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 8 mei 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 8 mei 10.30 uur: w&c viering 

 

 

De kerkvlag symboliseert op een eigentijdse wijze: Gemeenschap - Geloof - Hoop - Liefde - Vrede. De regenboog illustreert een 
inclusieve kerk en de verbondenheid tussen hemel & aarde.  intenties: jaargetijde Godelieve de Block 
mededeling: Na de zegen en zending speelt EMM de ‘Finale’, brengt EMM de aanwezigen in feestmars naar de Vlaschaard, waar een receptie 

is voorzien voor alle aanwezigen. Voor alle jongeren en misdienaars uit de gehele regio is tijdens de receptie een apart zaaltje gereserveerd, 
waar frisdrankjes worden aangeboden en een DJ leuke muziek speelt. En natuurlijk kan de jeugd zelf ook andere jongeren uitnodigen. Advies: 
er kan eventueel voor de viering alvast op de parking van de Vlaschaard worden geparkeerd, ongeveer 10 minuten wandelen tot de kerk. 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 7 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’  
intenties: Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de 
Poele; Martha Plasschaert en echtgenoot Sjef Peeters; Annie Smet en echtgenoot Jo van Goethem; Irma Claus, overleden ouders en 
zus Anita; Louisa Sloot en echtgenoot Petrus Acke; Celine Lansu en overleden familie; Richard de Loos en echtgenote Luciënne Smet; 
Jan Brijs en echtgenote Anna Maes 
maandag 9 mei 19.00 uur: rozenkransgebed aan het Mariagrotje  
dinsdag 10 mei 10.00 uur: gebedsgroep 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 7 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor Ralf Grossert 
intenties: overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; Jo Dobbelaar; jaargetijde Marij Eijsackers-Dobbelaar met 

gedachtenis van overleden familie; Piet Crombeen, wederzijdse ouders en familie; Joseph Hamelink, echtgenote, kinderen en familie; 
Alfons van Goethem met gedachtenis van overleden echtgenote Emma van Goethem-Remorie; jaargetijde Theo Wauters met 
gedachtenis van overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfout-
Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 9 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele  
intenties: Ward en Wies Collet met gedachtenis van overleden familie; Joey Rouw, zoon van Erik en Brigitte Rouw, broer van Nigel en 

Angelina; Benny Tieleman met gedachtenis van Wies en Marie Roctus-de Bakker, zoon Guust en familie; Jenny en Bert van Leemput; 
jaargetijde Adrie Lauret met gedachtenis van overleden ouders; Leon van Esbroeck en Mathilda van Esbroeck-de Cock; jaargetijde 
Elizabeth van Buijten met gedachtenis van overleden echtgenoot Alphonsius de Maat en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 8 mei 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 

intenties: Rosa Maas, overleden ouders, broer Jo, zus Rie en familie; Theresia Commissaris-Kuijpers; Agnes de Kort-van de Veeken met 

gedachtenis van overleden echtgenoot en dochter Betsie; overleden ouders Robert en Lies Mahu-van Assche; Agnes Vink-Lambert en 
echtgenoot Jo Vink; Johan Smits en overleden familie, Agnes den Tenter-van Goethem en overleden echtgenoot, Ria en Jo Verrassel-den Tenter 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 8 mei 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. Cantallegria 
intenties: jaargetijde Elza Steijaert-Schillemans, Desiré Steijaert en overleden familie  
overleden: mw. I Sangen, 59 jaar; mw. M. Mannaert-Reijns, 81 jaar; dhr. H. Vermeulen, 69 jaar; dhr. R. Belaert, 79 jaar 


