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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
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THEMA: 
HEB JE MIJ 

LIEF? 
VOLG MIJ!

LEZINGEN 10 APRIL

3de zondag van Pasen

JAAR - C

Handelingen 5, 7B.32-40B-41

Openbaring 5, 11-14

Johannes 21, 1-19

Hulst
zo 10 april 11.00 uur  eucharistie
wo 13 april 19.00 uur  eucharistie
vr 15 april 19.00 uur  stilteviering

Koewacht
zo 10 april 9.30 uur  w&c viering

Sint Jansteen De Warande
do 14 april 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 14 april 14.00 uur rozenkransgebed

Clinge
za 9 april 19.00 uur  w&c viering
 opstapviering

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

Nieuw-Namen
vr 8 april 19.00 uur  geen viering

Boschkapelle
za 9 april 19.00 uur  w&c viering

Hengstdijk
ma 11 april 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zo 10 april 9.30 uur  eucharistie

Terhole pastorie
ma 11 april 10.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 7 april 10.30 uur  w&c viering

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

Korenmarkt/Bellingstraat
do 7 april 10.30 uur w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 12 april 10.30 uur  w&c viering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 9-10 april

We hebben intensieve weken achter de rug. 
Brussel bedoel ik dan. Ik denk dat nauwelijks 
voorstelbaar is wat een bomexplosie, midden 
tussen mensen, teweeg brengt. Ik kan het 
mij in ieder geval niet voorstellen. Ook door 
een paar woorden in de krant werd dat 
mij duidelijk. Iemand die meteen begon te 
helpen met het afbinden van bloedende 
benen en armen, en veel gezien had, kon 
niet meer slapen. Zo intens was wat hij had 
gezien en moeten doen. Het drong pas goed 
tot mij door toen ik luisterde naar de radio. 
Een deskundig hulpverlener sprak over wat er 
door zo’n explosie kan gebeuren en wat er in 
Brussel gebeurde. In de vertrekhal en in het 
metrostel. Beelden die je nooit meer loslaten 
voltrekken zich dan aan jou. ‘Je kijkt niet in 
de gezichten, maar je doet wat je doen moet. 
Hoe intens het verlenen van hulp voor de 
hulpverleners is, merk je als ze terug komen 
op hun meldposten. Vaak is het doodstil. Er 
wordt niet of nauwelijks gesproken tussen de 
mannen en vrouwen’. Er werd in de uitzending 
ook een geluidsfragment afgespeeld waarin 
iemand vertelt wat ze zag. Ik zal het hier niet 
herhalen. Ik denk dat nauwelijks voorstelbaar 
is wat een bomexplosie, midden tussen 
mensen teweeg brengt.

Rutte

De geschiedenis van Taizé, deel 5: 
Een pelgrimage van vertrouwen op aarde

In 1970 kondigt broeder Roger een concilie van jongeren aan, waarvan 
de belangrijkste bijeenkomst plaats vindt in 1974. In een tijd waarin 
jongeren ontmoediging kennen en zich van de Kerk verwijderen, wekt het 
concilie van jongeren in hen de hoop deel te hebben aan de verzoening 
van christenen en aan de opbouw van vrede. In 1979 wordt het voorlopig 
opgeschort voor een tijd van rijping -waarbij het niet uitgesloten is dat 
het later hervat wordt- en het concilie van jongeren mondt uit 
in een ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’.
Deze pelgrimage heeft niet de vorm van een organisatie of een beweging 
rond Taiz�, maar jongeren worden aangemoedigd in hun eigen situatie 
vredestichters te worden en dragers van verzoening in de Kerk en van 
vertrouwen op aarde, door zich in te zetten in hun eigen buurt, stad, 
dorp of kerkgemeenschap, met alle generaties, van de kinderen tot de 
bejaarden.
Als routeschets voor deze pelgrimage schrijft broeder Roger ieder jaar een 
‘Brief’, vertaald in 60 talen. Hij schrijft dikwijls vanuit een plaats van 
armoede waar hij een tijdje is en leeft (Calcutta, Warschau, Haïti, uit de 
woestijn, uit Madras, uit Ethiopië, uit Rusland, uit Praag...) zo leeft hij 
dan een tijdje mee op plaatsen waar het bijzonder moeilijk is, om de zware 
beproevingen van nabij te kennen. Hij was enkele malen in een buurt in 
New York waar de broeders wonen. Deze buurt wordt ‘Hell’s Kitchen’ (de 
helse keuken) genoemd. Hij was ook in de Indianenwijk in Chili, in een 
slum in Calcutta, in Zuid-Afrika, in Libanon, in de Sahel van Mauretanië 
waar een grote droogte heerste, in een slum van Madras, in Ethiopië, in 
de Filippijnen).
Aan het eind van elk jaar wordt er door Taizé een Europese 
jongerenontmoeting voorbereid, waar tot honderdduizend jongeren uit 
Oost en .west 5 dagen bijeenkomen in en grote stad (Praag, Rome, 
Boedapest, München, Parijs, Rotterdam onder andere). De deelnemers 
worden door de plaatselijke parochies en gemeenten ontvangen. Er zijn 
soms ook ontmoetingen op andere continenten: Madras, Manilla, Dayton 
(USA), Johannesburg.
In 1988 werden ter gelegenheid van het duizendjarig doopfeest van 
Rusland en met de opbrengst van een door Taizé georganiseerde collecte 
één miljoen Nieuwe Testamenten in het Russisch gedrukt en naar Rusland 
verstuurd.
Bezorgd om het respect voor menselijk leven, komt broeder Roger soms 
onopvallend tussenbeide in conflictsituaties in de wereld. In naam van 
jongeren onderneemt hij ook in het openbaar stappen voor vrede door 
staatshoofden van verschillende landen te ontmoeten. Vergezeld door 
kinderen uit verschillende werelddelen, bracht hij de secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties, Perez de Cuellar, suggesties van jongeren hoe de 
VN vertrouwen kan kweken tussen volkeren. Perez de Cuellar schreef eens: 
‘De pelgrimage van vertrouwen op aarde, die van Taizé met de jongeren 
uitgaat, draagt ertoe bij het vredesideaal, waarnaar wij allen verlangen, 
dichterbij te brengen’. In 1974 ontvangt broeder Roger in Londen de 
Templeton-prijs, die moeder Teresa het jaar daarvoor ontvangen had. De 
geldsom wordt bestemd om jongeren zonder middelen, uit verschillende 
werelddelen, in staat te stellen elkaar te ontmoeten. In hetzelfde jaar 
wordt hem de Duitse Vredesprijs toegekend. In 1988 ontvangt broeder 
Roger de UESCO-prijs voor vredesopvoeding, in 1989 de internationale 

Karlsprijs van de stad Aken en in 1992 in Straatsburg de Robert 
Schumanprijs voor zijn bijdrage aan de opbouw van Europa. 
Zo zoekt Taizé handelingen en symbolen die voor zichzelf spreken en 
die over de huidige moeilijkheden heen verwijzen naar de komst van 
een lente in de Kerk, een Kerk die een vaste grond van samen delen kan 
zijn en zuurdesem van verzoening in het hart van de mensheid. Broeder 
Roger werd op 16 augustus 2005 in Taizé vermoord en begraven op het 
plaatselijke kerkhof. Sindsdien treedt broeder Aloïs in het voetspoor van 
broeder Roger en geeft leiding aan de gemeenschap en de beweging.

Christus, onze Heer, naar wie zouden wij gaan? In uw woorden vinden wij 
eeuwig leven.
Laat uw woord ons verlichten.
Christus, onze Heer, U zegt ons: jullie zijn het zout van de aarde.
Laat uw woord ons verlichten.
Christus, onze Heer, U zegt ons: wees goed voor wie je haten.
Laat uw woord ons verlichten.
Christus, onze Heer, U zegt ons: wees barmhartig.
Laat uw woord ons verlichten.
Christus, onze Heer, U zegt ons: Bid, vraag, zoek en je zult vinden.
Laat uw woord ons verlichten.
Christus, onze Heer, U zegt ons: Zoek eerst het koninkrijk van God.
Laat uw woord ons verlichten. 

In onze parochie vindt, in samenwerking met de Protestantse Gemeente, 
een aantal malen per jaar een Avondgebed plaats in de sfeer van Taizé. 
Deze gebedsmomenten houden we in de kerk van Hengstdijk, steeds om 
19.30 uur. De eerstvolgende keer zal zijn 19 mei. Daarna volgen 30 juni, 
22 september en 1 december. Weet dat u zeer welkom bent!

volg ons op Facebook
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Gewoon
waarom

wil ik meer zijn
dan ik ben

hoger klimmen
dan ik kan
sterker zijn

dan al mijn krachten.

waarom 
me spiegelen
aan anderen

waarom wil ik me
veranderen

in een vreemde
voor mezelf.

waarom benijd ik
andere mensen
grijp ik altijd

naar hun wensen
die voor mij 

niet te vullen zijn.

waarom 
kan ik niet 

gewoon
blij zijn

-met wat ik heb
-zoals ik ben

-met wat me is geschonken

Uit: Er zijn woorden voor
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INFORMATIE EN INTENTIES TERHOLE
PASTORIE

MAADAG 11 APRIL 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intentie: Marie Brooijmans

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 7 APRIL 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
familie

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  
HULST

ZONDAG 10 APRIL 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Jack Adriaansen en 
echtgenote Melanie van Troost en familie; 
Theodorus en Maria de Bruijn-de Meyer, 
dochter Marie-Louise en zoon Henk; Bep 
en Toon Bakker-van Mechelen; Mariëtte 
Neelemans-van der Kelen; jaargetijde Arthur 
de Kever en echtgenote Mathilda de Bruijn; 
Sjors Maerman, echtgenoot van Agnes 
Weemaes, ouders en familie

WOENSDAG 13 APRIL 11.00 UUR:
woord- en communieviering 

overleden: 
mw. Maria de Ruyck-Baert 85 j.
mw. Marie José Martens 56 j.
dhr. Petrus de Gronckel 94 j.

DONDERDAG 7 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering in de serre van 
de Korenmarkt/Bellingstraat

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 12 APRIL 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet

COLLECTE 9-10 APRIL
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Clinge is er een 
extra collecte bestemd voor de onkosten 
van de opstapviering; in Hengstdijk is er 
een extra caritascollecte; in Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
de verwarming.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 10 APRIL 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz 
m.m.v. de Cantorij der Basiliek
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; Louis Lockefeer; Frans van Damme 
en Marie van Damme – van Waterschoot, 
dochter Ineke en schoonzoon Johan; Tilly 
d’Haen echtgenote van Theo Biesbroeck; 
Eugène Heyens – Lauwers en familie Heyens 
– Lauwers; Emelda de Theije en familie; 
Denise van de Voorde – Neve echtgenote van 
Gerard van de Voorde; jaargetijde pastoor Jo 
van der Heyden en familie van der Heyden – 
Smet; Liza Mangnus, Robert van der Wielen 
en familie

WOENSDAG 13 APRIL 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: ouders Stallaert – Elias en 
kinderen; Familie Baert – van Gijsel; familie 
Verdurmen; jaargetijde Ivonne Nijskens – van 
Eerdenburgh en familie; Jan Piket en vader; 
jaargetijde Jo Hemelaar en Gerda Hemelaar 
– Martinet

VRIJDAG 15 APRIL 19.00 UUR:
stilteviering

overleden:
Ferdinanda Zulma Zoë Maria van Gemert – 
Koch, weduwe van Johannes van Gemert, 87 
jaar

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 10 APRIL 9.30 UUR:
woord-en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. het koor
intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; 
Alice Dierick en familie; jaargetijde voor 
Theophile de Rechter en echtgenote 
Margaretha Martinet; André en Emma van 
Regenmortel Bauwens; jaargetijde Alouis de 
Bock en echtgenote Emerentia de Caluwé, 
dochters en schoonzoons; Theophiel van 
der Ha echgenoot van Yvonne Bral,  ouders 
en familie; René van Nieulande echtgenoot 
van Gilda Kips en familie; Roger Baert 
echtgenoot van Gerarda van Paemel, ouders, 
schoonouders broer en zus en kleinzoon 
Dimitrie

lector: Gonny Rozijn

SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS 

‘DE WARANDE

DONDERDAG 14 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. V.d. Walle
intenties: Johan en Angela de Burger – 
Weemaes; Ed Borm en echtgenote en 
ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; 
Margaretha Danckaert en echtgenoten Frans 
Thijs en Joos de Wit zonen Freddy en Francky 
en familie; Theo Beugels en echtgenote 
Rosa van Dorsselaer; familie IJsebaert; 
René Seghers en echtgenote Madelein 
van Dorsselaer; Stif Inghels en echtgenoot 
Cyrillus Vael; Maria en Agnes Bauwens 
ouders en Nelly Bauwens

DONDERDAG 14 APRIL 14.00 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken
gebed voor het gezin
Iedereen is welkom.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 9 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet. Deze viering 
is de opstapviering voor de aanstaande 
vormelingen uit cluster Oost.
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Staf Pilaet echtgenoot 
van Ivonne Rossaer

acolieten: Piet en Annemie

DINSDAG 12 APRIL 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron
Iedereen is van harte welkom.

opbrengst collecte:
De extra collecte op zondag 27 maart die 
bestemd was voor de verwarming en het 
onderhoud aan ons kerkgebouw heeft 94 
euro opgebracht. Met dank namens de PKC 
– Clinge.

mededeling:
Op dinsdag 22 maart hebben de kinderen 
van basisschool St. Bernardus gewandeld 
voor het project ‘Wandelen voor Water’. 
Het sponsorgeld dat zij hiervoor hebben 
opgehaald bedraagt  maar liefst €1180,17; 
het geld gaat dit jaar naar één van de armste 
landen van de wereld: Burundi. Gefeliciteerd 
met deze sportieve actie.

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 8 APRIL 19.00 UUR:
geen viering 

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 9 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; Albertus Krieckaert en Elisabeth 
Krieckaert-van Assche; jaargetijdelJoos 
Coolsen en echtgenote Juliëtte Coolsen-
van Bunderen en familie; jaargetijde Maria 
Hayette-Kox en echtgenoot Constantinus 
Hayette en zoon George

mededeling:
De Vastenactie heeft dit jaar in Vogelwaarde 
€2.084,-- opgebracht.
De kinderen van Basisschool “de Schakel” 
van de groepen 5 t/m 8 hebben met hun 
wandeltocht €1.682,-- bij elkaar gewandeld.
De kleintjes van de groepen 1 t/m 4 hadden 
met hun spaardoosjes €502,-- gespaard.
Iedereen heel hartelijk bedankt namens de 
Werkgroep Vastenactie Vogelwaarde.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

MAANDAG 11 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Piet Kerckhaert, ouders en 
familie; jaargetijde Elisabeth van Buijten, en 
echtgenoot

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 10 APRIL 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
m.m.v. parochiekoor
intenties: eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz
m.m.v. parochiekoor
Ber Joos, ouders, zus Corrie en tante Maria 
Burm; jaargetijde Piet Maas, echtgenote, 
zoon, dochters en familie; Emery Josephus 
de Nijs, kleinzoon Eric en familie; Joos de 
Booij en echtgenote Paulien van Driessche, 
dochter Ria en zoon Karel; echtpaar Aalbrecht 
en Jobina Rijk-de Winter en familie

lector: Roos Hiel
com. assistent: Lidwien Jansen
acolieten: Wouter en Evelien

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


