
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.
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THEMA: 
EEN KWESTIE 
VAN GEDULD?

LEZINGEN 28 FEBRUARI

3E ZONDAG VAN DE 
VEERTIGDAGENTIJD

JAAR - C

Exodus 3, 1-8a.13-15

1 Korintiërs 10, 1-6.10-12

Lucas 13, 1-9

Hulst

zo 28 feb 11.00 uur  eucharistie

wo 2 mrt 19.00 uur  eucharistie

vr 4 mrt 19.00 uur eucharistie

Koewacht

zo 28 feb 9.30 uur  w&c viering

Heikant

do 25 feb 10.30 uur w&c viering

Clinge

za 27 feb 19.00 uur  w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 1 mrt 9.30 uur  gebedsgroep

Nieuw-Namen

vr 26 feb 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle

za 27 feb 19.00 uur  eucharistie

Kloosterzande

zo 28 feb 9.30 uur  eucharistie

wzc Antonius

do 25 feb 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve

zo 28 feb 10.30 uur  w&c viering

wo 2 mrt 11.00 uur  weekviering

do 3 mrt 14.00 uur w&c viering

wzc De Lange Akkers

di 1 mrt 10.30 uur  w&c viering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 27-28 februari

volg ons op Facebook

Huis-aan-huis bladen • Drukwerk • Posters • Digitaal printen

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen
T. 0115-649800 • redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl

Het adres voor 
elke printopdracht

doet meer!

“Ik doe dat al vele jaren”, zegt ze. “Iedere 
week sta ik al een half uur voordat de 
viering begint bij de deur om de boekjes 
uit te delen. Ik maak heel wat praatjes. 
Niet lang, want er komen steeds weer 
nieuwe mensen binnen, maar er is altijd 
van alles dat mensen even met me 
willen delen. Mij toe willen vertrouwen. 
Ik zie het als mijn roeping, eenvoudig 
maar keer op keer weer, mensen in de 
kerk te ontvangen en oor te hebben voor 
hun verhalen. Ik vind dat erg belangrijk. 
Gewoon tijd maken voor mensen. Er 
gewoon voor hen zijn”.

Rutte

SOLIDARITEIT
begint waar je 
je laat raken 
door de MENS
achter 
de droog
opgesomde
FEITEN.

Ik ben gestopt met foto’s maken… Omdat het 
maar fracties zijn van tijd, van ruimte en van 
mensen… De vrolijke kinderen, de lachende 
boeren, de foto’s doen hun realiteit geen 
recht. Je ruikt foto’s niet… De kleuren zijn 
anders… Je voelt de hitte niet, hoort niet het 
oorverdovend onweer. De ratten die ’s nachts 
op zoek gaan naar eten… De graatmagere, 
kale kippen die zich steevast uit de voeten 
maken; En ook het allesdoordringende stof 
laat zich niet vangen in de digitale wereld; 

wel in mijn camera, haar, neus, ogen, keel…
Geen bed, geen deken, geen tafel, water 
of elektriciteit: Op de foto zie je niet de 
consequenties voor het dagelijks bestaan… 

In de brandende zon ploegen, zaaien; je 
voelt de spierpijn en de hitte niet, mist de 
meeste zweetdruppels… Leven schenkend 
water? Het is enkeldiep en het stinkt. Dan 
de schamele oogst, van keiharde, kurkdroge 
grond; Hoe moet het morgen? En volgende 
week? Ik ben gestopt met foto’s maken… 
omdat je de vraag niet hoort die steeds 
opnieuw werd gesteld: Heb je eten mee?

Naast deelnemen aan één van de acties, 
kunt u ook geld overmaken op rekening 
NL80RABO0172460638 van caritas H. 
Maria Sterre der Zee onder vermelding van 
Vastenactie.

 CAMPAGNE 2016: OEGANDA
WATER, BRON VAN ALLE LEVEN

‘Nadat ik uw huis op ongeveer tienjarige 
leeftijd verlaten had, heb ik veel boeken 
gelezen en vele dingen geleerd, die u mij 
niet kon leren. Maar de weinige dingen, 
die ik bij u thuis geleerd heb, zijn de 
mooiste en belangrijkste gebleven. Zij 
hebben steeds gediend als basis voor 
alles, wat ik later geleerd heb, omdat er 
warmte en liefde mee gemoeid waren’.

Wellicht bent u ermee bekend. Een aantal 
keren per jaar vinden er in onze parochie 
oecumenische gebedsdiensten plaats, 
geënt op de gebedstraditie in het Franse 
Taizé. Meer dan eens hoorde ik: ‘Wat is dat 
eigenlijk, Taizé?’ Daarom volgen er hier en in 
de komende edities van Tintin enkele stukjes 
die een beeld van Taizé proberen te geven.

Broeder Roger heeft de gemeenschap 
van Taizé gesticht omdat hij wegen wilde 
proberen te openen om de verscheurdheid 
van de christenen onderling te helen en ook 
om, dankzij de verzoening van de christenen, 
bepaalde confl icten van de mensheid 
te overwinnen. Nu is Taizé een plaats 
geworden waar honderdduizenden jongeren 
uit alle werelddelen komen bidden en zich 
voorbereiden om vrede, verzoening en 
vertrouwen onder de mensen te bevorderen.

Het begin
Als je de stichter van 
Taizé vraagt wat zijn 
oorspronkelijke keuzes 
heeft beïnvloed, spreekt hij 
vaak over zijn grootmoeder. 
Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog leefde zij als 
weduwe in Noord-Frankrijk. 
Haar drie zonen streden 
aan het front. Ondanks de 
bombardementen wilde 
zij in haar huis blijven om 
vluchtelingen te herbergen: 
bejaarden, kinderen en 
zwangere vrouwen. Zij vertrok pas op 
het laatste ogenblik, toen allen moesten 
vluchten. Vanaf dat moment was zij vervuld 
met het verlangen dat nooit meer iemand 
opnieuw hoefde door te maken wat zij 
had meegemaakt. De verdeelde christenen 
hebben elkaar onderling gedood, zei zij, laten 
zij zich tenminste verzoenen, om te proberen 
een nieuwe oorlog in Europa te verhinderen. 
Zij stamde uit een oude protestantse familie. 
Om een verzoening reeds in zichzelf te 
realiseren, ging zij naar de katholieke kerk.

Het tweevoudig streven van zijn 
grootmoeder: risico’s nemen voor de meest 
mishandelden van die tijd en zich verzoenen 
met het katholieke geloof voor de vrede in 
Europa zullen het leven van de jonge Roger 
kenmerken.
In 1940 is hij vijfentwintig jaar. Een nieuwe 
wereldoorlog verscheurt Europa. Enkele jaren 
al rijpt in hem het plan om een gemeenschap 
te stichten waarin het mogelijk is om 

verzoening dagelijks tot stand te brengen. 
Hij verlaat zijn geboorteland, Zwitserland, en 
gaat zich in Frankrijk vestigen, het land van 
zijn moeder, om daar te zijn waar oorlog en 
ellende heersen. ‘Hoe meer een gelovige 
Gods absolute roeping wil leven -schreef hij 
later- hoe belangrijker het is dat te doen te 
midden van menselijk leed.’
Als hij op zoek is naar een huis komt hij in 

Cluny. In de buurt ontdekt 
hij een huis dat te koop 
staat in het Bourgondische 
dorpje Taizé. Daar spreekt 
hij met een oude vrouw 
over zijn plannen. Zij zegt 
hem: ‘Blijf hier, wij zijn zo 
eenzaam’. Voor Roger is dat 
de stem van God die spreekt 
door de woorden van een 
oude vrouw. In geen van de 
andere plaatsen die hij had 
bezocht, had hij dergelijke 
woorden gehoord.

Taizé ligt op een paar kilometer afstand van 
de demarcatielijn die Frankrijk in tweeën 
verdeelt. In het huis dat hij koopt, verbergt 
hij politieke vluchtelingen, voornamelijk 
joden. Hij blijft in Taizé van 1940 tot 1942. 
Drie keer per dag bidt hij alleen in een 
kleine gebedsruimte, zoals de toekomstige 
gemeenschap, waarover hij diep nadenkt, 
dat zal doen.
Op 11 en 12 november 1942 wordt Frankrijk 
geheel bezet. De Gestapo, de politie van de 
nazi’s, doet tweemaal een huiszoeking, op 
zoek naar hen die hij verborg. Maar hij was 
juist in Zwitserland om iemand, die niet over 
de nodige papieren beschikte, over de grens 
te helpen. Hij moet dan wel in Zwitserland 
blijven van eind 1942 tot eind 1944. 

Volgende keer deel 2 van deze geschiedenis 
van Taizé

pastoor Wiel Wiertz, puttend uit: ‘De bronnen 
van Taizé’

De geschiedenis van Taizé Een ritme van stilte 
en gebed

“Zo’n ritme is iets voor het klooster”. Dat 
schiet u misschien het eerste te binnen 
als u de woorden in de aanhef leest. “Hoe 
kan dat nou, in het gewone leven van 
alledag, zo’n ritme van stilte en gebed”, 
vraagt u zich misschien af. Misschien 
is deze Veertigdagentijd, deze tijd van 
voorbereiding op het Paasfeest, precies 
de geschikte tijd om het toch eens te 
proberen. Het ‘stil’ maken om je heen en 
in jezelf, op een bepaald moment van de 
dag. En dan, vanuit die stilte komen tot 
gebed. Komen tot bidden. De Kerk kent 
het ‘Getijdengebed’. In de ochtend, op de 
middag, in de avond en aan het einde van 
de dag, een ritme van gebed. Om ons bij 
een ritme van dagelijkse stilte en gebed 
behulpzaam te zijn wijs ik u graag op 
‘Bidden onderweg’. Voor iedere dag vindt 
u daar de lezing van de dag, muziek en 
woorden van bezinning. Op de homepage 
is ook een app te downloaden. Het is echt 
een aanrader voor eenieder die elke dag 
even zo’n moment van stilte en gebed wil 
inrichten. En u hoeft daarvoor echt niet in 
het klooster te wonen.

pastoor Wiel Wiertz

Paus Johannes XXIII 
aan zijn ouders
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INFORMATIE EN INTENTIES DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 25 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
familie.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  
HULST

ZONDAG 28 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor H. de Koning
intenties: Achiel Hermans echtgenoot 
van Margriet Bryssinck; Jo Verstraeten 
en schoonzoon Nico; Willy Vermeulen 
echtgenoot van Paula Vermeulen-de Keijzer; 
Guust Burm echtgenoot van Els Neve en 
dochter Patricia; jaargetijde Jan Staal, ouders 
en familie; Bep Bakker-van Mechelen; Harry 
Nijskens echtgenoot van Tiele d’Haens; 
ouders Augustinus en Petronella Ferket-
Poulussen en kleinzoon Auk de Maat.

WOENSDAG 2 MAART 11.00 UUR:
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor

DONDERDAG 3 MAART 14.00 UUR:
woord- en communieviering in de serre van 
Korenmarkt/Korte Bellingstraat

overleden: 
mevr. Dora Mattheijssen-de Block, 91 jaar.
mevr. Germaine Pateer-d’Hooghe, 95 jaar.

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 1 MAART 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet.

COLLECTE 27-28 FEBRUARI
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
op zondag een extra collecte voor het 
onderhoud van de basiliek.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 28 FEBRUARI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. de Wal-Noten en het 
Dameskoor
intenties: Corry van der Wielen-Aarts 
en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; Josephus Burm en 
echtgenote Paula van Heese; Franciscus 
Blommaert en echtgenote Maria Wittock en 
ouders; Leonid Gromyko en Ljoebov, Willy 
van Mol en echtgenote Maria Roels; pastor Jo 
van der Heyden; Rosa Verdurmen-de Meyer 
en echtgenoot; jaargetijde voor Herman 
Mangnus echtgenoot van Luciënne Thielman 
en familie; Elza de Koning en echtgenoten 
Albert Boogaert en Joseph van Gimst.

WOENSDAG 2 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Marie-Louise Malcontent echtgenote van 
Eddy Vermandel en ouders Malcontent-van 
Laere.

VRIJDAG 4 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
W. Brand
intenties: Wim Bruggeman en familie; 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.

overleden: 
Pieter Florentius Malefason echtgenoot van 
Maria van Eck, 76 jaar.
Françoise Geertruy den Engelsman weduwe 
van Leonardus van Remortele, 82 jaar.

agenda:
Zaterdag 27 februari is het weer de laatste 
zaterdag van de maand, dan houden we 
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.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 28 FEBRUARI 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Silvia en Emma van Damme; Irene 
van Daele en echtgenoot Josef Bonte en 
familie; mis uit dankbaarheid.

lector: Trees Rietjens

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

DONDERDAG 25 FEBRUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Mathilde Pieters; Martha van Houte 
en familie.

mededeling: 
Het is mogelijk om misintenties aan te vragen 
voor de vieringen die gehouden worden op 
28 april, 26 mei en 23 juni.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 27 FEBRUARI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. 
het parochieel gemengd koor o.l.v. Marlene 
Bauwens
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Dies Duininck echtgenoot 
van Christiane Zaman; ouders en familie 
d’Haens-Serrarens; Jo van Hoije echtgenoot 
van Elly Boone; Jan Brijs en echtgenote Anna 
Maes.

acolieten: Daphne en Annemie

DINSDAG 1 MAART 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron. 
Ditmaal met een woord- en communieviering 
met als voorganger pastor R. Grossert met 
aansluitend aanbidding van het Allerheiligste. 
Iedereen is van harte welkom.

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 26 FEBRUARI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Fernanda van der Ha en echtgenoot 
Joseph de Bruijne en dochter Ria; Desire 
van Mullem en echtgenote Maria Verbist 
en kinderen; gezusters Coenen, ouders en 
familie; jaargetijde Jozef Smet en echtgenote 
Elvire Verbist en familieleden.

lector: L. van Driessche-Steyaert

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 27 FEBRUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Bert van der Meijden; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot 
en familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Piet Verleun 
en zoon Frenk en overige overleden 
familieleden van de familie van Kessel en 
familie Verleun; uit dankbaarheid voor het 
25-jarig huwelijksjubileum van Sjaak en Lia 
van Kessel-Verleun.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 28 FEBRUARI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het parochiekoor 
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en 
tante Maria Burm; familie A. Priem-Martens; 
Bas Rijk en familie; Henny Hiel-de Bruycker 
en ouders; jaargetijde E. Hiel-de Waal, 
echtgenoot en familie; ouders Hiel-Truijman 
en familie.

lector: Roos Hiel
com. assistent: Gino Sloot
acolieten: Evelien en Nathalie

overleden:
Rosa van der Veeken echtgenote van Willy 
Bogaart, 77 jaar.
Zus van Vooren, 87 jaar.

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

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


