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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. 26 Zondag 24 april 2016

THEMA: 
SAMEN 

IN GELOOF 
OP WEG

LEZINGEN 24 APRIL

5e zondag van Pasen

JAAR - C

Handelingen 14, 21-27

Openbaring 21, 1-5A

Johannes 13, 31-33a.34-35

Hulst
zo 24 apr 11.00 uur  w&c viering

wo 27 apr 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
zo 24 apr 9.30 uur  eucharistie

Heikant
do 28 apr 10.30 uur w&c viering

Clinge
za 23 apr 19.00 uur  w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 26 apr 9.30 uur  gebedsgroep

Graauw gemeenschapshuis
do 21 apr 10.00 uur  w&c viering

Nieuw-Namen
vr 22 apr 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 23 apr 19.00 uur  eucharistie

Hengstdijk
ma 25 apr 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zo 24 apr 9.30 uur  eucharistie

wzc Antonius
do 21 apr 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 24 apr 10.30 uur  w&c viering

wo 27 apr geen viering

wzc De Lange Akkers
di 26 apr 10.30 uur  w&c viering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 23-24 april

Beste mensen,

we wennen er altijd snel aan als iets verandert. Een andere auto, een nieuwe 
bril, het valt je misschien een keer op en vervolgens is het alweer gewoon 
geworden. Rijdend door het Zeeuws Vlaamse land zie ik van alles en vele 
beelden zijn al gauw vertrouwd. Opeens verandert op allerlei plekken het 
beeld. Hele rijen bomen worden en zijn gekapt. De eerste keer zie je het en 
je denkt: jammer, waarom, het ziet heel anders uit. Zo kaal en open. En de 
volgende keer is het alweer zoals je je herinnert hoe het was. Een mens went 
gauw aan verandering.

Rutte

‘Geroepen tot Hoop’
In het scheppingsverhaal in 
het boek Genesis lezen we 
dat God het beheer over 
de schepping aan de mens 
heeft toevertrouwd. Mensen 
zijn geroepen om deze 
aarde als een rentmeester 
of hovenier te beheren. Wij 
zijn immers geen eigenaars 

van deze wereld maar hebben haar in bruikleen 
ontvangen om haar na verloop van tijd aan 
ons nageslacht door te geven. Het Hebreeuws 
van Genesis suggereert een nauwe band tussen 
de mens en de aarde. Adama (aarde) en Adam 
(mens) zijn alleen al op het eerste gehoor 
helemaal op elkaar aangewezen. Mens en aarde 
(milieu, planten, dieren en vissen)zijn met elkaar 
verbonden. In zijn milieuencycliek Laudato Si 
brengt paus Franciscus het prachtige Zonnelied 
van de heilige Franciscus van Assisi ter sprake. 
Voor deze heilige zijn zon, maan, water, vuur en 
alle andere elementen van de schepping broeders 

en zusters van elkaar. Onze paus vraagt van alle 
mensen van goede wil om zich dat weer bewust 
te zijn en houdt een indrukwekkend pleidooi voor 
een christelijk heelheidsdenken. 
Wij mensen hebben echter de akelige gewoonte 
om Gods bedoelingen te doorkruisen. Wij zijn vaak 
helemaal geen hoveniers maar plegen roofbouw 
op onze planeet. Mensen realiseren niet alleen 
goede dingen maar zijn ook verantwoordelijk voor 
veel kwaad. Opbouw en verderf komen beide uit 
onze handen voort. En steeds duidelijker blijken 
wij de schepping in dat verderf mee te sleuren. 
Paus Franciscus spreekt in zijn encycliek over 
milieuvervuiling, aantasting van de biodiversiteit 
en de bedreiging van onze zoetwaterbronnen. 
Onze schepping is kwetsbaar en kan lijden onder 
ons geweld. Meer en meer ontdekken wij dat 
onze moderne cultuur gewelddadige trekken 
vertoont. Onze ecologische voetafdruk is te groot. 
Het beheren van de schepping is de laatste 
eeuw steeds meer verworden tot overheersen 
en vernielen. In de westerse wereld zijn velen 

welvarend geworden. Maar wij beseffen dat de 
welvaart uitermate onrechtvaardig is verdeeld. 
Meer dan een miljard wereldburgers leeft onder het 
bestaansminimum terwijl tegelijkertijd een derde 
deel van al het voedsel wordt verspild. Verspilling 
en onrechtvaardige verdeling van de goederen 
van deze wereld vormen een zware aanklacht. 
Gelukkig zien velen deze gang van zaken met 
zorg aan en zij beseffen dat verandering nodig 
is. Paus Franciscus roept in zijn encycliek op tot 
een ‘ecologische bekering’. Alleen zo kunnen wij 
een menswaardige wereld achterlaten voor onze 
kinderen en kleinkinderen. Uitermate belangrijk 
is de vraag hoe wij kunnen bijdragen aan een 
duurzame en rechtvaardige wereld. 

door Mgr. Gerard de Korte

De paragraaf Duurzaamheid is te vinden op pp. 
134 en 135. Op zaterdag 14 mei wordt Mgr. 
Gerard de Korte geïnstalleerd tot bisschop van 
Den Bosch. 
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Op 4 april 2016 heeft, na gesterkt te zijn door 
het sacrament van de zieken, emeritus-deken Jan 
Aarts de overgang gemaakt van het leven hier op 
aarde naar het hemelse leven bij God. 

Hij werd op 31 mei 1958 priester gewijd door 
bisschop Baeten, voor het bisdom Breda. 
Gedurende de eerste elf jaar van zijn priesterlijke 
leven werkte hij binnen het gebied van onze 
huidige parochie. Hij was kapelaan in Clinge en 
in Hulst. Vervolgens was hij zo’n tien jaar als 

docent verbonden aan het Sint Willibrordcollege 
in Goes. Inmiddels waren zijn bijzondere 
kwaliteiten niet aan de bisschop voorbij gegaan. 
Bisschop Ernst vroeg hem om deken te worden 
van het dekenaat Zeeland. Deze taak heeft 
hij tot aan zijn emeritaat vervuld. Jan bleef 
daarna dienstbaar aan verschillende parochies in 
Brabant en Zeeland. De laatste jaren woonde hij 
in Zuiderhout, te Teteringen. Jan Aarts was vooral 
ook pastor voor de pastorale beroepskrachten. 
Altijd een luisterend oor. Altijd een goed oordeel 

en bovenal een leven lang een integer persoon 
en pastor. Hij voelde zich gesterkt in zijn geloof 
door de omgang met velen. 

Afsluitend: op de voorkant van zijn 
gedachtenisprentje, dezelfde voorkant als het 
prentje ter herinnering aan zijn priesterwijding, 
staat de tekst te lezen: ‘Wij preken niet onszelf, 
maar Jezus Christus de Heer’.

Moge hij rusten in vrede.

In memoriam emeritus-deken Jan Aarts

Toen ik vicaris Verbeek meldde, dat we een beeld van Omer Gielliet hadden gekregen, 
gaf hij de volgende reactie: ´Het gaat om paus Franciscus. Wat super dat hij ons 
toelacht vanuit de tuin van de basiliek. Omer is terecht fan van hem. Hij is geraakt 
door zijn profetische daad voor de vluchtelingen in Lampeduso. De paus is letterlijk uit 
het goede hout gesneden. Eenvoudig beeld vanwege de eenvoud van de paus.  
Hij lacht ons toe en komt uit een ei. De paus wordt geïdentificeerd met de Verrezen 
Christus. Uit het ei komen staat voor het vernieuwende elan de paus. Aan de achterkant 
staat een duif met sleutel. De heilige Geest geeft de paus steun en de sleutel verwijst 
dat hij opvolger is van Petrus.”

Met dank aan de schenker van dit unieke beeld.

Gebed vanwege 
roepingenzondag 2016

Barmhartige Vader,
in uw oneindige liefde
wilt U dat alle mensen delen 
in uw rijke genadegaven.
Voortdurend vraagt U ons
om U in de wereld present te stellen. 
Geef dat steeds meer mensen
in deze tijd, antwoord geven
op uw Roepstem
om als priester, diaken of religieus
in uw Kerk werkzaam te zijn,
barmhartig zoals U, onze Vader.
Door Christus, onze Heer.

Priesterstudenten bisdom Breda,
Bovendonk te Hoeven

De elf apostelen gingen naar Galilea, naar de berg die de Heer 
hun aangewezen had. Daar zagen zij Jezus. Zij knielden in 
aanbidding voor Hem neer. Maar sommigen twijfelden nog. 
Jezus kwam dichterbij en zei: ‘De Vader heeft Mij volmacht 
gegeven in de hemel en op aarde. Krachtens deze volmacht 
zend Ik jullie. Ga naar alle volken. Maak van alle mensen mijn 
leerlingen. Doop hen in de naam van de Vader, van de Zoon en 
van de heilige Geest. Onderricht hen en leer hen alles zodat zij 
kunnen leven zoals Ik het jullie heb laten zien. Jullie kunnen 
er verzekerd van zijn: Ik laat jullie niet alleen. Ik blijf bij jullie 
alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. 
(Mat.28,16-20)

 

ROEPINGENZONDAG 17 APRIL 2016 
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INFORMATIE EN INTENTIES HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

DONDERDAG 28 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Martha van Houte en familie; 
Mathilde Pieters; Leon van Waers en 
echtgenote Leontine van Overloop

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 21 APRIL 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
familie

overleden: Annie de Booij-Schuren, 93 jaar

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST

ZONDAG 24 APRIL 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van Geloof
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Roza Otjes-Heijens, 
echtgenoot en familie; Willy Vermeulen, 
echtgenoot van Paula Vermeulen-de Keijzer; 
Guust Burm, echtgenoot van Els Neve en 
dochter Patricia; Theo Vereecken en familie; 
Augustinus en Petronella Ferket-Poulussen 
en kleinzoon Auk de Maat; Josephus en 
Elizabeth de Schepper-de Bruyn en familie; 
Albert Joseph Cerpentier en echtgenote Julia 
Maria Hamerlinck; jaargetijde Jo Weemaes, 
ouders Rosa en Piet Weemaes-Maenhout, 
hun schoonzoon Johan en familie

WOENSDAG 27 APRIL 
geen viering i.v.m. Koningsdag

overleden: 
mevr. Gusta Beaart-van Damme, 92 jaar
mevr. Elizabeth Riepsaame, 60 jaar 
dhr. Johnny de Jonge, 45 jaar

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 26 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet

COLLECTE 23-24 APRIL
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle 
, In Clinge is er een extra collecte 
bestemd voor de onkosten van de 
kennismakingsviering In Hulst is er een 
extra collecte voor onderhoud van de 
basiliek.Kloosterzande en Koewacht is er 
een extra caritascollecte. 

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 24 APRIL 11.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. De 
Wal-Noten
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; Julien Baart en Johanna Fassaert 
en familie Baart en familie Fassaert; 
pastor Jo van der Heyden; Pharaïlda van 
Denderen-Verbist en André van Denderen; 
Albert Schillemans en echtgenote Carolina 
Malcontent en familie; Denise van de 
Voorde-Neve echtgenoot van Gerard van de 
Voorde; Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; jaargetijde Theo Buysrogge en 
familie; Elisabeth Smulders-Duerinck en 
familie; jaargetijde voor Adrienne Demanez-
de Coninck en echtgenoot Albert Demanez; 
Gonda Wauters-van de Voorde en familie

WOENSDAG 27 APRIL 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Guus Schillemans en familie; jaargetijde 
Charles Steijaert en familie

overleden: Augusta Anna Maria van Damme, 
weduwe van Johannes Beaart, 92 jaar.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 24 APRIL 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het koor 
intenties: Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en familie; Frank van Mossevelde 
echtgenoot van Marleen van Mossevelde-
Dobbelaer, zoon Marnic en familie; Albert 
van Mossevelde en echgenote Marja de 
Clerck en familie

lector: Willy Verschraegen

mededeling: Het eindtotaal van de 
vastenactie 2016 van Koewacht is €3.018,63. 
Waarvoor onze hartelijke dank
fi ets-in  €1462,46
spaardoosjes  €169,24
huis-aan-huiscollecte  €1241,86
kerkcollecte 06/03  €145,07
totaal  €3018,63

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 23 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. het 
koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette 
Luijcks-Hemelsoet. Tevens is het de kennis-
makingsviering voor de communicanten uit 
cluster oost.
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; jaargetijde Paul van 
Waterschoot echtgenoot van Claudia van 
Remoortere; jaargetijde Marie-Louise van 
Haelst-de Muyer; uit dankbaarheid voor 
Robert Verheyden echtgenoot van Miriam 
van den Brande

acolieten: Daphne en Edy

DINSDAG 26 APRIL 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron. Iedereen 
is van harte welkom.

GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS

DONDERDAG 21 APRIL 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Johannes Stallaert en familie; 
Cecile Vermue Modde en familie; Elisabeth 
Smulders-Durinck en familie; Petrus Boënne-
van Meegroot en kinderen; Maria Verbist 
(jaargetijde) en ouders; Marie Verdurmen 
en echtgenote Piet Totté en wederzijdse 
ouders; Jozef van de Vijvere en echtgenote 
Alma Mahu en wederzijdse ouders; Frans 
Hypoliet en Maria Buys; Albert Gordijn, 
ouders en familie; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman;Jo Willems 
en echtgenote Emelda Weemaes

lector: J. de Baar

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 22 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Esther de Kindt en echtgenoot 
René van Roeijen en familie; Bertie de 
Brouwer met gedachtenis van Lidy Coone; 
gezusters Coenen en ouders en familie; 
Augusta van Roeijen en echtgenoot Petrus 
Bosman en familie; Jacobus Lockefeer en 
echtgenote Anna Kindt; Elsa van Roeyen 
familie van Roeyen en Dénessen; Mariette 
van Denderen-Colman en familie; Agnes Hiel 
en echtgenoot Leon Weemaes en kinderen 
Edy en Georges; Louis Broeckaert echtgenoot 
van Maria de Koning en ouders
lector: L. van Driessche-Steyaert

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 23 APRIL 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Anna Heijens en familie; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot 
en familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; jaargetijde 
Wies van den Bergen, dochter Anneke, 
zoon Philip en familie; jaargetijde Agnes 
Crombeen-Rottier, echtgenoot en zoon Piet; 
Hugo Claeijs en Euphrasia van den Eekhout

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 24 APRIL 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger 
pater J.Reurs m.m.v. parochiekoor. Tevens 
is het de kennismakingsviering voor de 
communicanten.
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie 
en tante Maria Burm; jaargetijde Rector 
Hermans; jaargetijde Irma Cornelissens; 
familie A. Priem-Martens; jaargetijde Karel 
de Waal en Peter de Waal; Eddy van Damme 
echtgenoot van Vera van Essen, ouders en 
schoonouders; jaargetijde Dees van Damme, 
ouders en familie van Damme-Franssens

lector: Jojanneke Taelman
com. assistent: Gino Sloot
acolieten: Evelien en Nathalie

overleden:
Betsie Wijnacker echtgenote van Tony Seij op 
de leeftijd van 56 jaar
Annie Schuren weduwe van Joseph de Booij 
op de leeftijd van 93 jaar

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

MAANDAG 25 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. het 
parochiekoor. Tevens is het kennismakings-
viering voor de communicanten. 
intenties: intenties: jaargetijde Piet van Dijk, 
met gedachtenis van zoon en schoonzoon; 
Rosalia Kerckhaert-Warrens met gedachtenis 
van echtgenoot Josephus Kerckhaert; René 
Boeijkens met gedachtenis van ouders en 
familie; Christina Lemsen met gedachtenis 
van ouders

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


