E1

STREEKBEELD 20 JANUARI 2015

5

TINTINNABULUM

78e Jaargang nr. 13

Zondag 25 januari 2015

VAN DE BASILIEK

Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge,
Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, St. Jansteen, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen,
Stoppeldijk en Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties Hulst, St. Jansteen, Kloosterzande en Koewacht.
E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl-Familieberichten kunt u rechtstreeks mailen naar administratie@streekbeeld.nl

LEZINGEN
25 JANUARI 2015

DERDE ZONDAG
DOOR HET JAAR -BJona 3, 1-5.10
1 Korintiërs 7, 29-31
Marcus 1, 14-20

THEMA:
Dorst naar
een nieuw
begin?

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE
Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastores:
Eerwaarde heer Wiel Wiertz
priester
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl
wwiertz@live.nl

Pastoor van de parochies H. Maria Sterre der
Zee, H. Andreas, Elisabeth

Mevr. Chantal van de Walle,
pastoraal werkster
Notendijk 45, 4583 SV Terhole
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Eerst aanspreekbare pastor voor:
Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk,
Clinge, Nieuw-Namen, Graauw
Aandachtsvelden: eerste Communie; Kids
en Kerk (deels); huwelijkscatehese en
vastenactie.

Dhr. Ralf Grossert, pastoraal werker
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl
Eerst aanspreekbare pastor voor:
Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole
Aandachtsvelden: vormsel (deels);
ziekenbezoekgroep; oecumene; ’Geloven
nu’; meditatie en jongerenpastoraat.

Mevr. Katrien Van de Wiele,
pastoraal werkster;
Beneluxstraat 16, 4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Eerst aanspreekbare pastor voor:
Hulst, St. Jansteen, Heikant, Koewacht
Aandachtsvelden: rouwzorg; vormsel (deels);
contactpersoon lekenvoorgangers; Kids en
Kerk (deels) en Peuter- en Kleuterkerk.

Dienst Geestelijke Zorg
Stichting Curamus
Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317
Mevr. Henny de Koning, pastoraal
werkster
e-mail: hlmdekoning@curamus.nl
hlmdekoning@outlook.com
Eerwaarde heer Kees van Geloof,
diaken
Leeuwerikstraat 14, 4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: kvgeloof@curamus.nl

www.rk-kerk-ozvl.nl

VAN UW PASTOR ES

2014 werd 2015…
2014, een jaar met vervelende dagen, een paar
rotweken misschien, grote en kleine zorgen,
dichtbij en veraf. Een jaar van afscheid nemen,
misschien van iemand die u lief was, afscheid
voor altijd door de dood, door ziekte of gewoon
omdat het niet meer verder kon zoals het was.
Of een jaar waarin weer niet is uitgekomen
wat u zo gehoopt had. Maar ook een jaar met

onverwachte blije dagen, de geboorte van een
kind of kleinkind, ontroerende gebeurtenissen,
dagen vol vriendschap en genegenheid,
gestolen momenten. Of eindelijk dat ene waar
je al zo lang op hoopte... Soms lijkt een jaar
voorbij te vliegen, dan weer schiet het maar niet
op. Toon Tellegen heeft in zijn dierenverhalen
een mooie brief over tijd:

Beste Eekhoorn,
Als je niet wilt dat de tijd voorbijgaat (en dat wil je toch niet?)
dan moet je aardig zijn voor de tijd:
je moet vragen wat hij wenst, je moet je luiste stoel naar hem toeschuiven,
je moet hem een kopje thee aanbieden
en zoveel honing voor hem neerzetten, dat hij ooit maar op kan
(maar je moet er wel op letten dat je wat overlaat voor mij, als ik straks langskom),
je moet zorgen dat de zon schijnt en dat de lijster zingt
en dat de geur van zoute beukennoten rondwaart (zo heet dat) en als hij dan toch nog voorbijgaat
dan moet je voor hem gaan staan en roepen: Ho! Wacht even!
en dan moet je hem strelen - eerst de seconden, dan de minuten en de uren
en dan de dagen en de maanden en de jaren, zachtjes strelen misschien gaat hij dan nooit voorbij (maar zeker is dat niet).
Wacht anders tot ik er ben. Tot straks.
De mier
Ik hoop dat er ook dit jaar weer tijd mag
zijn voor geloven, vertrouwen, hoop, voor
levens- en geloofsverhalen. Dromen, hopen,
geloven dat het goed mag komen met onszelf,
met de mensen die ons dierbaar zijn, met
de wereld, met de kerk. Dat het goed mag
komen op de momenten dat we zelf dingen
kunnen veranderen. Opkomen voor iets meer
‘verbondenheid’, iets meer ‘afstand’, iets meer
‘dichtbij zijn’, iets meer ‘vrede’, iets meer

‘vertrouwen’, iets meer ‘elkaar het licht in de
ogen gunnen’, iets meer ‘samen de schouders
eronder’…. Dat het goed mag komen ook op
die momenten dat we het niet in eigen hand
hebben. Dat, ook in 2015, ons tijd gegeven
mag zijn, maar ook dat we de tijd niet zomaar
voorbij laten gaan. Dat we iets maken van de
tijd die ons gegeven is.

Taizé-avondgebed

25 JANUARI

In de week van gebed voor de eenheid der
christenen is er op donderdag 22 januari
a.s. een avondgebed, aanvang 19.30 uur in
de RK. Kerk te Hengstdijk m.m.v. de muziek/
zanggroep Laudate Dominum.
HET THEMA IS: DORST?
Het thema past bij het verhaal over de
Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 en is
ons aangereikt uit Brazilië. Dat land heeft
veel zoetwater-reservoirs. Je hebt ook
voortdurend water nodig, omdat in grote
delen van Brazilië de temperatuur doorgaans
hoog is.
De Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 kende
die dorst ook. Zij ging water putten op het
heetst van de dag, want dan hoopte ze geen
van de vrouwen die over haar roddelden
tegen te komen. Jezus knoopte een gesprek
aan, niet met een preek maar met een
verzoek: ‘Wil je me te drinken geven?’
Hij heeft zelf dorst. En hij spreekt over de
behoefte aan levend water. Elk mens heeft
dorst. En hij spreekt over de behoefte aan
levend water.
Elk mens heeft dorst - dorst naar levend
water: dat zijn twee facetten die in deze Week
van gebed terugkeren. En wellicht doen we,
samen biddend, de ontdekking dat we allen
één zijn in onze afhankelijkheid van de bron.
Er is een volledige orde van dienst voor
deze viering beschikbaar, waarin elementen
zijn verwerkt van christenen uit Brazilië.
Zo zijn we op deze manier verbonden
met de wereldkerk. De zang/muziekgroep
Laudate dominum werkt mee. Na afloop is
er gelegenheid om elkaar onder een kopje
koffie of thee te ontmoeten.
Voor het weekboekje dat is samengesteld
door EA-EZA en Raad van Kerken in
Nederland ga naar: www.weekvangebed.nl
Het voorbereidend oecumenisch overlegorgaan hoopt ook in dit jaar de vaste
bezoekers en nieuwe bezoekers van harte
welkom te mogen heten.

Katrien Van de Wiele, pastoraal werkster

Feest van de bekering
van de apostel Paulus
We horen voor het eerst van Paulus, als
Stefanus, de diaken, op last van de Joodse
overheden wordt gestenigd. Dan leggen
de beulen hun mantels neer aan de
voeten van Saulus (zo heette Paulus vóór
zijn bekering).
Saulus was er alles aan gelegen om de
volgelingen van Jezus op te jagen. Daartoe
had hij zelfs volmachten gekregen van
de Hoge Raad te Jeruzalem. Ze gaven
hem het recht om huizen van verdachten
binnen te dringen en te controleren of
er geen volgelingen van Jezus woonden.
Op weg naar Damascus werd hij als een
donderslag bij heldere hemel getroffen
en op de grond geworpen. Verblind door
het felle licht tastte hij hulpeloos in het
duister. Een stem vroeg hem: ‘Saul, Saul
waarom vervolg je mij?’ Een leerling van
Jezus, Ananias, overwon zijn weerzin en
nam hem bij zich in huis.
Paulus was omgedraaid als een blad aan
een boom. Van nu af was hij de meeste
fanatieke verdediger van Jezus’ leer: het
evangelie was er voor ieder die hulpeloos
in het duister rondtastte, ongeacht of men
tot het uitverkoren volk van de joden
behoorde of niet. Drie jaar lang bereidde
hij zich in het verborgene voor op zijn
zending. Toen trad hij uit de schaduw en
ondernam minstens vier grote reizen. De
verspreiding van het christendom is voor
een groot stuk zijn verdienste! Intussen
schreef hij een onbekend aantal brieven,
waarvan er veertien in het Nieuwe
Testament in de bijbel zijn opgenomen.
Paulus stierf na een bewogen leven zo
rond het jaar 35 na Chr.
Enkele weerspreuken rond dit feest van
de bekering van Paulus: ‘Is Sinte Paulus
klaar, dan wacht een heel goed jaar.’ ‘Op
Sint-Paulus stijgt de winter te paard of hij
breekt zijn nek met een reuzenvaart.’

VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
rond het weekend van
24-25 januari 2015
Hulst
vrijdag
zaterdag
zondag
woensdag

19.00 stilteviering
geen viering
10.30 uur eucharistie
19.00 uur eucharistie

Heikant
zondag

9.00 uur w&c viering

Koewacht
zondag

10.30 uur w&c viering

St. Jansteen
zaterdag

19.00 uur eucharistie

Clinge
zaterdag

19.00 uur w&c viering

Graauw
zondag

9.00 uur w&c viering

Nieuw-Namen
zondag
Boschkapelle
zondag

10.30 uur w&c viering
geen viering

Hengstdijk
donderdag
zaterdag

19.30 uur Taizéviering
geen viering

Stoppeldijk
zaterdag

19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zondag

10.30 uur eucharistie

Lamswaarde
zondag

9.00 uur eucharistie

Terhole
zondag

geen viering

wzc Antonius
donderdag

10.30 uur eucharistie

De Blaauwe Hoeve
zondag
10.30 uur eucharistie
woensdag
11.00 uur weekviering
wzc De Lange Akkers
dinsdag
10.30 uur w&c viering

‘Groeien In Spiritualiteit’
Op dinsdag 27 januari is om 19.30 uur
de derde oecumenische avond over de
spiritualiteit van Franciscus van Assisi in de
r.k. kerk aan de Groenendijk te Kloosterzande.
Graag van te voren even opgeven bij een van
onderstaande personen.
Deze activiteit gaat uit van het oecumenisch
overlegorgaan waarin participeren de Rk.
parochie H. Maria Sterre der Zee en de Prot.
Gemeente Oosthoek te Hulst.
Contactpersonen: Ralf Grossert, pw. (31 32 99)
en ds. Pieter Overduin (68 33 60)
www.rk-kerk-ozvl.nl en www.pgoosthoek.nl

doet meer!

Het adres voor
elke printopdracht
volg ons op Facebook
Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen
T. 0115-649800 • redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl
Huis-aan-huis bladen • Drukwerk • Posters • Digitaal printen
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LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 24-25 JANUARI
In alle kernen is de gewone collecte
voor
bisdom,
vicariaat
en
eigen
geloofsgemeenschap.

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 25 JANUARI 9.00 UUR

eucharistieviering met als voorganger pater J.
Reurs

ZONDAG 25 JANUARI 9.00 UUR

intenties: jaargetijde voor Annie Hertogh en
woord- en communieviering verzorgd door de echtgenoot Frans Platjouw
werkgroep
misdienaars: Jeanette/Angele;
HULST
lector: Marita van Driessche;
intenties: Louis Steyaert en echtgenote Oda
communie: George de Vylder
H. WILLIBRORDUS
Stallaert; Elisabeth Smulders-Durinck en koster: Marieke Pardon
familie. Jules van de Eeckhout en echtgenote
VRIJDAG 23 JANUARI 19.00 UUR:
Malphina Daalman;
mededeling:
STILTEVIERING
De Caritascollecte van zondag 11 janauri
2015 heeft €48,60 opgebracht. Hartelijk dank
lectrice:
R.
Buys-de
Caluwe
ZATERDAG 24 JANUARI 19.00 UUR
voor uw bijdrage namens de Caritasafdeling
op deze avond is er geen viering in de basiliek
Lamswaarde.

ZONDAG 25 JANUARI 10.30 UUR

eucharistieviering met als voorganger pater J.
Reurs m.m.v. de Cantorij van de Basiliek

intenties: overleden echtpaar Josephus
Franciscus van Denderen en Agnes van
Denderen-Stallaert en familie; Corry van der
Wielen-Aarts en echtgenoot George van der
Wielen; familie Baert-van Gijsel; Josephus
Burm en echtgenote Paula van Heese; Wim
en Tilly van Olffen-Lockefeer; Franciscus
Blommaert en echtgenote Maria Wittock en
ouders; jaargetijde Coleta Baert; jaargetijde
Jack Serrarens; Theo Mangnus en familie;
André de Krijger; jaargetijde Petrus van Mullem

WOENSDAG 28 JANUARI 19.00 UUR

eucharistieviering met als voorganger pastoor
W. Wiertz

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH

ZONDAG 25 JANUARI 10.30 UUR

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

woord- en communieviering verzorgd door de ZONDAG 25 JANUARI 9.00 UUR
werkgroep
op deze zondag is er geen viering in onze kerk

intenties: gezusters Coenen en ouders en VRIJDAG 30 JANUARI 14.00 UUR
huwelijksviering waarin het kerkelijk huwelijk
familie;
wordt ingezegend van Bart Brooijmans en
Petra Goense; Wij feliciteren Bart en Petra van
lector: R. Ferket-de Clerck
harte met hun huwelijk en wensen hen een
prachtige dag en een mooie toekomst toe!

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

Een tegeltje
aan de muur...

DIENST GEESTELIJKE ZORG
CURAMUS

ZONDAG 25 JANUARI 10.30 UUR

WZC ANTONIUS
KLOOSTERZANDE

Op een kerstkaartje stond de mooie
tekst: ‘Wanneer je denkt dat alleen
zonnestralen je gelukkig kunnen maken,
dan heb je nog nooit gedanst in de
regen!’ Is dat geen mooie spreuk voor
een tegeltje bij u aan de muur!?

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE
HULST
ZONDAG 25 JANUARI 10.30 UUR

eucharistieviering met als voorganger pater
J. Vennix, met assistentie van diaken K. van
Geloof.

intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van
Margriet Bryssinck; ouders Willy en Martje
Neve-van de Poele; Jo Smits, Paula Smits-de
Block en kleindochter Margot; jaargetijde Willy
Vermeulen, echtgenoot van Paula Vermeulende Keijzer; Ferdinand en Angela Pateer-Ferket;
Guust Burm, echtgenoot van Els Neve en
dochter Patricia; Herman en José van HeckeRoegiers en zoon Ronnie; Petrus de Schrijver,
echtgenoot van Marie van Driessche; echtpaar
Augustinus en Petronella Ferket-Poulussen en
kleinzoon Auk de Maat; jaargetijde René Burm,
echtgenoot van José Vermeirssen;

WOENSDAG 28 JANUARI 11.00 UUR:
WEEKVIERING
overleden

dhr. Robert van Genderen, 58 jaar
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; Op deze zondag is er in onze kerk geen viering,
mevr. Jeanne van Broeck-Van Gijsel, 95 jaar
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; wij verwijzen u naar de zaterdagavondviering te
mevr. José de Ridder-van Dorsselaer, 90 jaar
Martha, Alice, Melda en Jo van den Brande en Stoppeldijk om19.00 uur.
ouders;
DONDERDAG 22 JANUARI 10.30 UUR
WZC DE LANGE AKKERS
eucharistieviering met als voorganger pater J.
Reurs
KOEWACHT

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 25 JANUARI 9.00 UUR

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

DONDERDAG 22 JANUARI 19.30 UUR:

woord en -communieviering met als voorganger TAIZÉ VIERING
pastor K. v.d. Wiele

ZATERDAG 24 JANUARI 19.00 UUR

mededeling: Kleding inzameling
Op deze avond is er geen viering in onze kerk.
Sams kleding actie voor mensen in nood heeft
We verwijzen u naar de zaterdagavondviering
afgelopen jaar 2600 kg opgebracht, alle gevers
hartelijk dank. Ook dit jaar kan men weer 7 om 19.00 uur te Stoppeldijk.
dagen in de week van ‘s morgens 9.00 uur
tot ‘s avonds 17.00 uur kleding afzetten in het
STOPPELDIJK
portaal van de kerk. Bij voorbaad bedankt.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
ZONDAG 25 JANUARI 10.30 UUR

woord- en communieviering m.m.v. het koor

GEGEVENS
HULST H. WILLIBRORDUS

postadres: Steenstraat 22,4561 AS Hulst
tel. 0114-312130.
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68
H. GERULPHUS
parochiebijdrage
NL42 ABNA 0475 5422 07
ZATERDAG 24 JANUARI 19.00 UUR
openingstijden parochiesecretariaat
Eucharistieviering met als voorganger pastoor
maandag t/m donderdag van 9.30-11.30 uur.
W. Wiertz
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

intenties: Cornelis de Meijer en echtgenote
intenties: Silvia en Emma van Damme; Gerard Cornelia de Meijer-Platjouw; Gerarda Schelfoutvan der Sijpt en echtgenote Germaine van der Verdurmen, echtgenoot en familie; echtpaar
Mel-Mattens; Judith Cappaert-Spuesens en
Sijpt-van Goethem en familie;
echtgenoot Albertus Cappaert.
lector: Fieke de Waele-Geerards.
misdienaars: Anniek en Lorenzo Otto
lectrice: Marlies Everaert.

ST. JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

intenties: August Freyser, dochter Agnes en
familie; René de Cock, ouders en familie; Irma DINSDAG 27 JANUARI 10.30 UUR
woord- en communieviering
Bogaart-Rottier;

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZATERDAG 24 JANUARI 19.00 UUR

ST. JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
contact
parochiekern

tel. 0114 312187
NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT H. TERESIA v/h KIND JEZUS
contact
parochiekern

tel. 0114 312187
NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
contactpersoon

C. Verschraegen-de Waele
tel. 0114-720146
NL32 RABO 0330 4083 48

eucharistieviering met als voorganger pater J. ZONDAG 25 JANUARI 10.30 UUR
parochiekern
woord- en communieviering met als
Reurs
voorganger pastor Katrien Van de Wiele m.m.v.
CLINGE H. HENRICUS
intenties: Ed Borm en echtgenote en ouders; het parochiekoor
contactpersoon A. de Loos-Brijs
René Bauwens en echtgenote; Theo Beugels
en echtgenote Rosa van Dorsselaer.
tel. 0114 -311332
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en tante
NL38 ABNA 0477 7938 43
Maria Burm; Elisabeth Kint; jaargetijde Jan van parochiekern
NL37 RABO 0330 4032 14
Heese;
jaargetijde
Jo
van
Damme,
ouders
en
CLINGE
NL09 INGB 0000 1193 62
familie; Jules de Maat, Romania de kever en

H. HENRICUS

ZATERDAG 24 JANUARI 19.00 UUR

zoontje Rudy; Albertus van Overmeeren en
Martha Baart;

woord- en communieviering verzorgd door de lector: Anita van Puijvelde
werkgroep m.m.v. het Dameskoor o.l.v. Marlene
com. assistent: Jeannie van Waterschoot
Bauwens.
acolieten: Wouter en Darren

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
postadres

parochiekern

Hulsterloostraat 76
4568 AG Nieuw-Namen
NL30 RABO 0136 6006 38

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie
postadres
Dorpsstraat 50
overleden
Brabers en familie.
4569 AK Graauw
Emma Groosman, echtgenote van Piet de Kever
op de leeftijd van 85 jaar
acolieten: Jolien en Annemie.
parochiekern
NL68 RABO 0322 6001 70

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres
parochiekern

Kerkstraat 15
4581 BV Vogelwaarde
NL34 RABO 0330 4064 69

HENGSTDIJK H. CATHARINA
postadres

parochiekern

Hengstdijkse Kerkstraat 4
4585 AB Hengstdijk
NL15 RABO 0332 6040 55

STOPPELDIJK H. GERULPHUS
postadres

parochiekern

Kerkstraat 15
4581 BV Vogelwaarde
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

parochiekern

J. de Waalstraat 23
4586 AD Lamswaarde
NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLA
postadres
parochiekern

Notendijk 7a, 4583 SV Terhole
NL20 RABO 0150 7002 53

DIENST GEESTELIJKE ZORG
STICHTING CURAMUS
postadres

Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst
tel. 0114-381317

