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Doelstelling 
De Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 
heeft als doel: het bestrijden van (verborgen) 
armoede en het voorkomen van verspilling 
van voedsel in de drie gemeentes van Zeeuws-
Vlaanderen. De stichting tracht dit doel met 
name te bereiken door het inzamelen van 
gratis ter beschikking gestelde levensmiddelen 
(afkomstig bijvoorbeeld van overproductie 
en van schenkingen) en deze dan eveneens 
gratis uit te delen aan mensen, die fi nancieel 
niet in staat zijn om die in voldoende mate 
zelf te kopen. Daarnaast:...het terugdringen 
van sociaal isolement van de doelgroep die 
van een laag inkomen rond moet komen....het 
stimuleren van deelname (door vrijwilligers) 
aan het initiatief waardoor er een grote 
betrokkenheid ontstaat bij de samenleving. 

Doelgroep 
De doelgroep bestaat uit alleenstaanden 
of gezinnen die van een zeer laag inkomen 
moeten rondkomen. Door deze zeer lage 
inkomens ontstaan in de praktijk schrijnende 
situaties. Kinderen die zonder ontbijt naar 
school worden gestuurd. Gezinnen die 
regelmatig geen verse groenten eten etc. 
Naast de problemen die hierdoor in de 
gezondheid van deze mensen kunnen 
ontstaan, is er ook een sterk sociaal probleem 
waar deze doelgroep mee te maken krijgt. 
Vaak komen deze alleenstaanden of gezinnen 
in een sociaal isolement terecht. Dit komt 
ook voor in Zeeuws-Vlaanderen! Alleen al de 
gemeentes Sluis, Terneuzen en Hulst hebben 
circa 1530 personen jonger dan 65 jaar, die 
een bijstandsuitkering ontvangen. Onder de 
armsten van hen en onder andere pechvogels, 
die fi nancieel zwaar aan de grond zitten, 
verdeelt voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 
wekelijks circa 275 voedselpakketten bestemd 
voor circa 460 monden

Steun
De voedselbank kan rekenen op steun van 
talloze bedrijven, instellingen en organisaties. 
Ook particulieren dragen hun steentje bij. Dat 
kan gebeuren door een fi nanciële bijdrage, 

maar ook door een bijdrage ‘in natura’. Naast 
voeding zijn ook andere producten zoals 
verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen, 
wasmiddel, toiletpapier enz. van harte welkom.

Contact
algemeen coördinator: 
Miriam Hemelsoet, tel. 06-24959412, e-mail: 
hemelsoet@zeelandnet.nl. rekeningnummer: 
NL73RABO0112169929 t.n.v. Stichting 
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 

Steun in de parochiekernen
In diverse parochiekernen wordt er aandacht 
gevraagd voor de Voedselbank en in het 
weekend van 28 februari-1 maart a.s. gebeurt 
dat in het bijzonder te:

Koewacht: De vormelingen daar zetten zich ook 
dit jaar weer in voor de voedselbank. Op zondag 
1 maart a.s. starten zij de voorbereidingen op 
hun vormsel met een ‘op-stap’-viering in de 
kerk te Koewacht om 10.30 uur. Op die zondag 
word u uitgenodigd enkele langer houdbare 
producten mee te brengen. De vormelingen 
halen dit tijdens de viering op. Ook is er 
een extra collecte voor de voedselbank. De 
vormelingen, de vormselwerkgroep en ook de 
voedselbank danken u bij voorbaat hartelijk 
voor uw bijdragen.

Hulst: Op zondag 1 maart is tijdens de viering 
om 10.30 uur in de basiliek de tweede 
collecte voor de voedselbank. Ook daar kunt 
u naast voeding andere producten zoals 
verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen, 
wasmiddel, toiletpapier enz. meebrengen!

TINTINNABULUM
VAN DE BASILIEK

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
Truffi noweg 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

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
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LEZINGEN 
1 MAART 2015

TWEEDE ZONDAG 
VAN DE VEERTIG 

DAGEN -B-

Genesis 22, 1-2.9a. 10-13. 15-18
Romeinen 8, 31b-34

Marcus 9, 2-10

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend van 
28 februari - 1 maart 2015

Hulst

zaterdag geen viering

zondag 10.30 uur w&c viering

woensdag 19.00 uur eucharistie

vrijdag 19.00 uur eucharistie

Heikant

zondag 9.00 uur w&c viering

Koewacht

zaterdag 19.00 Poolse mis

zondag 10.30 uur w&c viering

St. Jansteen

zaterdag 19.00 uur w&c viering

Clinge

zaterdag 19.00 uur w&c viering 

Graauw

zondag 9.00 uur w&c viering

Nieuw-Namen

zondag  10.30 uur w&c viering 

Boschkapelle

zondag geen viering

Hengstdijk

zaterdag geen viering

Stoppeldijk

zaterdag 19.00 uur eucharistie

Kloosterzande

zondag 10.30 uur  eucharistie

Lamswaarde

zondag 9.00 uur eucharistie

Terhole

zondag geen viering

wzc Antonius

donderdag 10.30 uur w&c viering 

De Blaauwe Hoeve

zondag 10.30 uur eucharistie

woensdag 11.00 uur weekviering

wzc De Lange Akkers

dinsdag 10.30 uur w&c viering

THEMA:

NIET 
GESPAARD, 

WEL GEZEGEND

Met aswoensdag is de periode begonnen 
waarin rooms-katholieke gelovigen vooral vlees 
en alcohol laten staan. Maar tegen-woordig zijn 
het ook protestanten en zelfs niet gelovigen die 
dolgraag vasten. En ze doen het bovendien ook 
op andere manieren: wél drank bijvoorbeeld, 
maar géén sociale media. 
Een van de nieuwe ‘vasters’ is Erik van Gulik 
(34), zelf niet kerkelijk. In het dagelijks leven 
verdient deze Amsterdammer zijn geld als 
personal coach. In deze tijd noemt hij zich 
‘vastencoach’ en verstuurt hij veertig dagen 
geen factuur - zijn manier van onthouding.
Vastencoach zijn betekent dat Van Gulik deze 
weken zes anderen begeleidt tijdens hun 
periode van bezinning. Van Gulik: “Ik zie steeds 
vaker dat mensen tijdens de vastentijd de 
sociale media uit hun leven bannen. Sommigen 
ontdoen zich gedurende de periode zelfs van 
hun telefoon.”
Steeds meer mensen laten Facebook, 
Instagram, Twitter en LinkedIn tijdens de 
vastenperiode links liggen. Voor de gemiddelde 

dertiger is dat een behoorlijke stap achteruit. 
Maar dat is de essentie van vasten. Jezelf 
durven uitdagen. Tegenwoordig zijn we altijd 
met elkaar in contact maar daardoor verliezen 
we het contact met onszelf.
De boodschap die Van Gulik zijn volgelingen 
meegeeft, is de volgende: “Wat je ook bant uit 
je leven, het gaat erom dat je écht op jezelf 
refl ecteert in die veertig dagen. Het is niet de 
bedoeling dat je een vinkje achter je naam zet, 
zo van: ‘dat hebben we ook weer gedaan’.”
Het moderne vasten, meent coach Van Gulik, 
draait tegenwoordig niet om het geloof. De 
mens, zo blijkt, die staat centraal. Hij vertelt dat 
het gaat om “de blik naar binnen werpen” en 
“bewust worden van jezelf”. Van Gulik: “Zelf heb 
ik ook wel eens gevast. Ik bande de televisie uit 
mijn leven.” Maar daarmee kun je smokkelen. 
“Dan zette ik de laptop toch weer aan.” Het 
confronteerde hem met zijn tekortkomingen. 
“Ik stelde mezelf een uitdaging en die wilde ik 
behalen. Dat mislukte. Toch was het leerzaam. 
Ik kwam mezelf tegen.”

Veertig

Het moderne vasten

We zijn begonnen aan de veertigdagentijd. Het getal 40 komt in de bijbel veel voor. Het heeft 
altijd te maken met een tijd van voorbereiding en beproeving. U kent vast en zeker deze 
bijbelverhalen waarin het getal 40 voor komt:
• het Joodse volk zwierf 40 jaren door de woestijn op weg naar het beloofde land
• Mozes bleef 40 dagen op de berg waar hij de tien geboden zou ontvangen
• Noach moet bij de zondvloed 40 dagen wachten voordat hij de ark kan verlaten
• Jona predikt dat Ninivé over 40 dagen vernietigd zal worden
• Jezus verbleef 40 dagen in de woestijn voordat Hij gaat prediken
• na Pasen blijft Jezus 40 dagen bij zijn leerlingen tot aan zijn hemelvaart

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

Vasten wint aan populariteit, zo bemerkt 
coach Van Gulik in zijn praktijk. “Ik zie om mij 
heen dat steeds meer mensen een vorm van 
vasten toepassen. Het zijn lang niet allemaal 
gelovigen. Mensen willen tegenwoordig 
bewuster leven, zo lijkt het. Ik denk dat het 
komt door de economische malaise. Daardoor 
willen we delen, matigen en vooral refl ecteren. 
De vastenperiode is daar een prima tijd voor.”
(uit een artikel in dagblad Trouw d.d. 5 maart 2014 van 
Sandra Bats)
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INFORMATIE EN INTENTIES

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
maandag t/m donderdag van 9.30-11.30 uur.
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

ST. 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 70

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
STICHTING CURAMUS
postadres Truffi noweg 2, 4561 NT Hulst
 tel. 0114-381317

GEGEVENS

COLLECTE 
28 FEBRUARI - 1 MAART 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs-
gemeenschap. In Hulst en Koewacht is er 
een extra collecte voor de Voedselbank. 
In Stoppeldijk is er een extra collecte voor 
Caritas.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZATERDAG 28 FEBRUARI 19.00 UUR
Op deze avond is er geen viering.

ZONDAG 1 MAART 10.30 UUR
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het 
Dameskoor

intenties: 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; Elza van der Ha en 
echtgenoot Petrus van Mullem; 

WOENSDAG 4 MAART 19.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz

intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Martha, Alice, Melda en Jo van den Brande en 
ouders; Marie-Louise Malcontent echtgenote 
van Eddy Vermandel en ouders Malcontent-
van Laere; 

VRIJDAG 6 MAART 19.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater 
W. Brand

intenties: René Verstraaten en echtgenote 
Gerardina Kindt; Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en ouders; 
ouders Brand-Wauters en familie; Achiel van 
Gassen en echtgenote Gerardina Buysrogge 
en familie; 

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 1 MAART 9.00 UUR
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 28 FBRUARI 19.00 UUR
eucharistieviering in de Poolse taal met als 
voorganger pastoor Slawomir Klim.

ZONDAG 1 MAART 10.30 UUR
woord-en communieviering m.m.v. het 
jongerenkoor Sjaloom uit Terneuzen. Opstap-
viering voor de vormelingen.

intenties: Roger Baert, echtgenoot van 
Gerarda Baert-van Paemel, ouders en 
schoonouders, zus Norma, broer Paul 
en kleinzoon Dimitrie; Joseph Bonte en 
echtgenote Irene van Daele.

lector: Gonny Rozijn.

overleden: Op woensdag 11 februari, is op 
84 jarige leeftijd overleden Roger Verhoosel, 
echtgenoot van Paula Van der Vloet. De 
uitvaartdienst vond plaats op maandag 16 
februari in onze kerk, waarna crematie te 
Terneuzen.

ST. JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

ZATERDAG 28 FEBRUARI 19.00 UUR
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. V.d. Wiele. Opstap-
viering voor de vormelingen.
intenties: Harry Gijsel, weduwnaar van Olga 
v.d. Velde en levenspartner van Monique 
Verdegem; René Seghers en echtgenote 
Madelein van Dorsselaer; familie IJsebaert; 
Silvia Plasschaert; Alfred Weemaes en 
echtgenote; Ed Borm, echtgenote en ouders; 
Theo Beugels en echtgenote Rosa van 
Dorsseler; René Bauwens en echtgenote.

overleden: Op de leeftijd van 67 jaar is 
gestorven Arthur Schirris, echtgenoot van 
Marga de Kock.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 28 FEBRUARI 19.00 UUR
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep m.m.v. het Dameskoor o.l.v. 
Marlene Bauwens.

intenties: Silvia Smet en echtgenoot 
Harie Brabers en familie; Annie Jansen en 
echtgenoot Willy van Campenhout.

acolieten: Theo en Edy.

agenda: Dinsdag 3 maart om 20.00 uur: 
doopcatechese in de vergaderzaal.

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 1 MAART 9.00 UUR
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep

intenties: Petrus Maenhout en echtgenote 
Martha Daalman; Elisabeth Smulders-
Durinck en familie; Albert Gordijn, ouders 
en familie; jaargetijde voor Franciscus v. d. 
Zande, echtgenoot van Elisabeth de Jong en 
familie.

lectrice: R. Buys-de Caluwe

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH

ZONDAG 1 MAART 10.30 UUR
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep

lector: A. de Mayer-de Deckere

overleden: Mariëtte Colman, echtgenote 
van Adriaan van Denderen in de leeftijd 
van 75 jaar. De uitvaart vond plaats vanuit 
de parochiekerk te Nieuw-Namen waarna 
begrafenis volgde op het r.k. kerkhof aldaar.

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZONDAG 1 MAART 10.30 UUR 
Op deze zondag is er in onze kerk geen viering. 
Wij verwijzen U naar de zaterdagavondviering 
om 19.00 uur te Stoppeldijk.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZATERDAG 28 FEBRUARI 19.00 UUR
Deze avond is er in onze kerk geen viering. 
We willen u verwijzen u naar de viering op 
zaterdag om 19.00 uur te Stoppeldijk. 

STOPPELDIJK
H. GERULPHUS

ZATERDAG 28 FEBRUARI 19.00 UUR 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs.

intenties: Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; echtpaar Mel-Mattens; 
Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert.

lectrice: Christian Oostdijk-Gelderland.

collecte: extra collecte voor Caritas.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 1 MAART 10.30 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. parochiekoor

intenties: ouders Piet en Cecil de Nijs-Voet en 
familie; Ber Joos, ouders, zus Corrie en tante 
Maria Burm; echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk-van de Lavoir; Pieter van Kampen-
Willems en kinderen; Aloïs Verdurmen en 
familie; Wies en Roos Reijns-de Kort, zoon 
Stannie, schoondochter Meriam en familie; 
jaargetijde Eliza Hiel-de Waal; jaargetijde 
Henny Hiel-de Bruycker en familie; familie 
van Assche; Leo en Anna Smits-Derijcke; 
Robèrt Mahu en familie;

lector: Peter Saeij
com. assistent: Lidwien Jansen
acolieten: Evelien en Nathalie

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

ZONDAG 1 MAART 9.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs

intenties: Bernardus de Schepper en 
echtgenote Anna Fassaert, zoon, schoonzoon 
en kleinkinderen; Martha Roelands en 
echtgenoot Piet Eijsackers en familie; Petrus 
de Klippelaar en echtgenote Angela Compiet 
en wederzijdse ouders;

misdienaars: Hillebrand/Corne
lector: Nel Pateer;
communie: Marieke Pardon
koster: Marieke Pardon

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

ZONDAG 1 MAART 9.00 UUR
Op deze zondag is er geen viering in onze 
kerk.

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 26 FEBRUARI 10.30 UUR
woord- en communieviering

intenties: Corrie van den Broeke-de Nijs; 
Corrie Smulders;

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST

ZONDAG 1 MAART 10.30 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Snijders

intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; jaargetijde Leon de 
Boeij, echtgenoot van Annie de Schepper 
en familie; Leonard de Theije en echtgenote 
Maria de Bruijn; Harry Nijskens, echtgenoot 
van Tiele d’Haens; Piet en Louisa de Boeij-
Pauwels en familie;

WOENSDAG 4 MAART
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoeve-koor

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 3 MAART 10.30 UUR
woord- en communieviering

intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet

Kledinginzameling 
Hulst

Zaterdag 28 februari is het weer de 
laatste zaterdag van de maand. Dan is 
de maandelijkse kledinginzameling voor 
Mensen in Nood aan de tuinpoort van de 
pastorie van 10.30 tot 11.30 uur. Graag de 
nog bruikbare kleding in goed gesloten 
dozen of plastic zakken verpakken.


