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TInTInnABULUM
vAn De BAsILIeK

Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, Graauw, 
Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Stoppeldijk en 

Terhole en vanuit de stichting Curamus met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen.
E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl-Familieberichten kunt u rechtstreeks mailen naar administratie@streekbeeld.nl

79e Jaargang nr. 11 Zondag 10 januari 2016

LeZIngen 10 JAnUARI

DOOP vAn De HeeR
JAAR - C

Jesaja 40, 1-5.9-11
Titus 2, 11-14;.3, 4-7
Luca 3, 15-16.21-22

Beste mensen,

Graag laat ik u kennis nemen van het laatst 
deel van de brief van de Nederlandse 
bisschoppen over het vluchtelingenvraagstuk, 
bij gelegenheid van het kerstfeest.

Hoe kan onze geloofsgemeenschap helpen? 
Paus Franciscus heeft op zondag 6 september 
jl. een oproep gedaan aan katholieke 
parochies en kloosters overal ter wereld om 
onderdak te bieden aan vluchtelingen. In een 
reactie daarop schreven wij op 8 september 
jl. dat we daar gehoor aan willen geven. Wij 
zijn ons ten diepste bewust van onze taak in 
dezen. Wij voelen ook de noodzaak om hierin 
met de andere kerken en met organisaties 
uit het maatschappelijk middenveld samen 
te werken. 
In de verschillende bisdommen wordt al 
langer nagedacht over de problematiek 
rondom vluchtelingen en over de vraag 
hoe de Rooms-Katholieke Kerk hierin kan 
helpen. We zijn blij dat de paus wereldwijd 
deze problematiek nogmaals nadrukkelijk 
op de agenda plaatst en we zoeken in 
onze bisdommen contact met regionale 
organisaties en lokale overheden om te 
kijken wat nodig is, wat er concreet gedaan 
kan worden en hoe dit kan aansluiten op al 
bestaande initiatieven. 

In CIO-verband (het Interkerkelijk 
Contact in Overheidszaken) neemt de 
Bisschoppenconferentie deel aan het overleg 
over de vraag of en zo ja op welke wijze de 
kerken een bijdrage kunnen leveren aan het 
bieden van onderdak aan vluchtelingen. 

Op lokaal niveau gebeurt al heel veel. Wij 
kennen tal van stimulerende voorbeelden 
van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld in 
asielzoekerscentra, waar onder de 
vluchtelingen vaak behoefte is aan mensen 
die kunnen helpen de weg te vinden bij 
Nederlandse instanties. Zo kan het voor 
christelijke vluchtelingen van grote waarde 
zijn om met een geloofsgenoot uit Nederland 
op te trekken en opgenomen te worden in 
een parochiegemeenschap. Gastvrijheid kan 
op vele manieren worden getoond, door 
mensen eens uit te nodigen voor een kop 
koffi e, een maaltijd, een viering of een andere 
gezamenlijke activiteit. Waar kleding wordt 
ingezameld, zie je contact ontstaan. Waar 
samen wordt gesport en kinderen samen 
spelen, zie je verbinding ontstaan. Waar les 
wordt gegeven, zie je verbanden ontstaan 
tussen leerkrachten en leerlingen. Waar 
mensen geen vreemden meer zijn, groeit de 

gemeenschap. Het is overigens belangrijk om 
in het vrijwilligerswerk rekening te houden 
met adviezen van professionele organisaties 
met betrekking tot wat er nodig is.

Wij willen het vele goede werk dat door 
mensen uit onze geloofsgemeenschappen 
voor vluchtelingen wordt gedaan, blijven 
ondersteunen en bevorderen. Vanuit 
die betrokkenheid zullen wij daarom 
zoeken naar adequate wegen om 
tussen parochies, religieuzen en andere 
geloofsgemeenschappen de uitwisseling te 
bevorderen van ideeën en praktijkervaringen 
die kunnen bijdragen aan de hulp aan 
vluchtelingen. 

Wij zijn dankbaar en hebben grote waardering 
voor de inzet van velen binnen en buiten onze 
geloofsgemeenschap, beroepskrachten en 
vrijwilligers, die zich iedere dag onvermoeid 
inspannen voor een menswaardige opvang 
van mensen in nood!   

Maar zeker zo belangrijk is het wegnemen van 
de oorzaken voor de vluchtelingenstroom. 
De oplossing is niet dat we meer en 
hogere hekken plaatsen om vluchtelingen 
tegen te houden. De oplossing ligt in een 
gemeenschappelijke inzet - op de eerste 
plaats van internationale organisaties en 
westerse landen - voor een menswaardige 
en veilige wereld voor iedereen.  

Voor Jezus, Maria en Jozef was er in de herberg 
van Bethlehem geen plaats. Dit terwijl de 
Heilige Schrift op vele plaatsen indringend 
spreekt over het gebod om herbergzaam te 
zijn voor de medemens in nood die aan onze 
deur klopt. Het Bijbelse appèl herbergzaam 
te zijn voor de vluchtelingen in ons midden 
klinkt in onze tijd zo indringend dat geen 
christen daarvoor de oren mag en kan sluiten.  

In deze Advent heeft paus Franciscus in 
Rome het Heilig Jaar van de Barmhartigheid 
(8 december 2015 - 20 november 2016) 
geopend, mede met het doel dat wij door 
Jezus na te volgen in deze wereld het gelaat 
van Gods barmhartigheid weerspiegelen, dat 
Hij in Persoon is.  

Wij spreken de wens uit dat het respect 
voor de menselijke waardigheid en de 
barmhartigheid voor ieder mens, waartoe 
paus Franciscus met dit bijzonder Heilig Jaar 
heel de mensheid oproept, leidend beginsel 
mag zijn voor de leiders van de volkeren en 
voor ons allen.  

Herbergzaam Nederland
Brief van de R.-K. bisschoppen van Nederland over de opvang van vluchtelingen

THeMA: 
HeeR, veRnIeUW 

Ons geLOOf!

Fotoboek van de 
4 kerken waarvan we afscheid nemen 

In oktober heeft Diana Nieuwold uit Hoogeveen de 
4 kerken uit onze parochie gefotografeerd, die we 
begin januari 2016 met pijn in het hart gaan sluiten. 
De foto’s zijn verwerkt tot een boek van meer dan 
50 pagina’s in prachtige kleurendruk met enige 
pastorale teksten. 

Het boek is met kerstmis uitgekomen en is beschik-
baar voor alle parochianen en belangstellenden. 
NA afl oop van de sluitingsvieringen is het boek 
te koop in de betreffende kerken. De kostprijs 
bedraagt slechts €8,50. U kunt dit unieke boek 
ook reserveren door u in te schrijven. Stuurt u een 
e-mail naar hmariasdz@gmail.com of een briefje 
naar: Secretariaat parochie H. Maria Sterre der Zee, 
p/a Steenstraat 22, 4561 AS Hulst. 

Van harte aanbevolen!

Ondersteunen van 
de voedselbank 

tijdens het H. Jaar van 
Barmhartigheid

Zoals u weet is het heilig Jaar 
van Barmhartigheid op 8 
december 2015 van start 
gegaan. In de basiliek heeft 
vicaris Verbeek ook de deur 
in Hulst geopend. Het was 
een indrukwekkende viering, 
waarbij ook een kijkje kon 
worden genomen bij de 
straalkapellen. Hedendaagse 
organisaties presenteren de zeven werken 
van Barmhartigheid. Vanaf mei zal de 
koorkerk op woensdag-, donderdag- en 
zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur open 
zijn, maar natuurlijk kunt u ook na de 
vieringen een kijkje nemen.
Zondag 22 december stond Amnesty 
International in de kerk met de verkoop 
van artikelen en kon men de petitielijst 
tekenen. Ook willen we de voedselbank 
ondersteunen. Er staan twee kratten bij 
de straalkapel, waar de voedselbank staat, 
Hierin kunt u voedsel, verpakt of in blik, 
deponeren en wij zorgen ervoor, dat het bij 
de voedselbank komt. Alvast heel hartelijk 
dank voor uw gulle gaven.
Neem ook eens een kijkje op www.
heiligjaarzeeland.nl. de foto’s van de opening 
staan al op de site.

VIERINGEN ROND HET 
WEEKEND VAN 
9-10 JANUARI

Hulst
za 9 jan 19.00 uur geen viering
zo 10 jan 11.00 uur  geen viering
wo 13 jan 19.00 uur eucharistie
vr. 15 jan 19.00 uur stilteviering

Koewacht
zo 10 jan 9.30 uur  geen viering

sint Jansteen 
gemeenschapshuis De Warande
do 14 jan 10.30 uur  w&c viering

Kapel van O.L. vrouw ter eecken
do 14 jan 14.00 uur uur van gebed

Clinge
za 9 jan 19.00 uur  geen viering

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

nieuw-namen
vr 15 jan 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
Za 9 jan 19.00 uur geen viering

Hengstdijk
ma 11 jan 19.00 uur w&c viering

stoppeldijk
za 9 jan 19.00 uur  eucharistie
 sluitingviering

Kloosterzande
zo 10 jan 9.30 uur  geen viering

Terhole
zo 10 jan 9.30 uur eucharistie
 sluitingviering

wzc Antonius
do 7 jan 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 10 jan 10.30 uur  eucharistie
wo 13 jan 11.00 uur  w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 12 jan 10.30 uur  eucharistie

Zoals u weet is het heilig Jaar 

Viering in de basiliek vanaf 
1 januari 2016 om 11.00 uur, 

wees attent op de parkeermeter

Zoals u allen weet begint de viering in de 
basiliek in Hulst per 1 januari om 11.00 uur.
Dat is een verandering, maar dat betekent ook, 
dat u attent moet zijn op de parkeermeter.
Op zondag start de parkeermeter in Hulst, 
dus ook op de markt en rond de basiliek om 
12.00 uur. Spannend dus of de viering om 
12.00 uur al is afgelopen. U zit mogelijk op 
hete kolen, maar geen nood. Veel mensen 
zijn er niet van op de hoogte, dat je om 10.30 
uur b.v. al geld in de meter kunt steken, maar 
dat de meter pas daadwerkelijk om 12.00 
uur begint te lopen. Als u dus voor een half 
uur geld in de automaat steekt hebt u tijd 
tot 12.30 uur. Dat betekent dat u ook nog 
een gesprekje kunt aangaan onder het 
genot van een kopje koffi e in de basiliek. Wij 
ontmoeten u graag.

PAROCHIe H. MARIA sTeRRe DeR Zee

secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:
Pastoor Wiel Wiertz
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

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

Pastoraal werker Ralf grossert
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

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

Dienst geestelijke zorg 
stichting Curamus:
Truffi noweg 2
4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317

Pastoraal werkster Henny de Koning
e-mail: hlmdekoning@curamus.nl
hlmdekoning@outlook.com

Diaken Kees van geloof
Leeuwerikstraat 14
4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: kvgeloof@curamus.nl

www.rk-kerk-ozvl.nl
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1 januari 2016 om 11.00 uur, 

wees attent op de parkeermeter

Zoals u allen weet begint de viering in de 
basiliek in Hulst per 1 januari om 11.00 uur.
Dat is een verandering, maar dat betekent ook, 
dat u attent moet zijn op de parkeermeter.
Op zondag start de parkeermeter in Hulst, 
dus ook op de markt en rond de basiliek om 
12.00 uur. Spannend dus of de viering om 
12.00 uur al is afgelopen. U zit mogelijk op 
hete kolen, maar geen nood. Veel mensen 
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een gesprekje kunt aangaan onder het 
genot van een kopje koffi e in de basiliek. Wij 
ontmoeten u graag.

PAROCHIe H. MARIA sTeRRe DeR Zee

secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:
Pastoor Wiel Wiertz
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

Pastoraal werkster 
Chantal van de Walle
Notendijk 45, 4583 SV Terhole
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl
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e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl
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Katrien van de Wiele
Beneluxstraat 16, 
4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg 
stichting Curamus:
Truffi noweg 2
4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317

Pastoraal werkster Henny de Koning
e-mail: hlmdekoning@curamus.nl
hlmdekoning@outlook.com

Diaken Kees van geloof
Leeuwerikstraat 14
4561 KM Hulst
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www.rk-kerk-ozvl.nl
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gegevens
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

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 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 Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst
tel. 0114-381317


