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THEMA:
WEG TEN 
HEMEL

LEZINGEN 5 MEI

Hemelvaart

JAAR - C

Handelingen 1, 1-11

Hebreeën 9, 24-28; 10, 19-23

Lucas 24, 46-53

Hulst
do 5 mei 11.00 uur eucharistie
vr  6 mei 19.00 uur eucharistie
zo 9 mei 11.00 uur eucharistie
wo 11 mei 19.00 uur eucharistie

Koewacht
do 5 mei 9.30 uur w&c viering
za 7 mei 19.00 uur Poolse viering
zo 8 mei 9.30 uur w&c viering
di 10 mei 19.00 uur rozenkrans

Sint Jansteen De Warande
do 12 mei 10.30 uur  w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
za 7 mei 14.30 uur rozenkrans
di 10 mei 19.00 uur Mariaviering

Clinge
do 5 mei 11.00 uur w&c viering
za 7 mei 19.00 uur w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 10 mei 9.30 uur gebedsgroep

Nieuw-Namen
vr 6 mei 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
do 5 mei 11.00 uur        w&c viering
za 7 mei 19.00 uur eucharistie

Hengstdijk
ma 9 mei 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
do 5 mei 9.30 uur w&c viering
zo 8 mei 9.30 uur  eucharistie

Terhole pastorie
ma 9 mei 10.00 uur w&c viering

wzc Antonius
di 3 mei 14.00 uur  ziekenzalving

De Blaauwe Hoeve
do 5 mei 10.30 uur w&c viering
zo 8 mei 10.30 uur w&c viering
wo 11 mei 11.00 uur weekviering

wzc De Lange Akkers
di 10 mei 10.30 uur w&c viering

We gaan naar Rome
Veel katholieke organisaties, parochies 
en de bisdommen ‘s-Hertogenbosch en 
Breda geven gehoor aan de oproep van 
paus Franciscus om tijdens het ‘Bijzonder 
Heilig Jaar van Barmhartigheid’ naar 
Rome te pelgrimeren. De bedevaart wordt 
ondernomen van maandag 14 november tot 
en met zaterdag 19 november as. Op dinsdag 
15 november, vijf dagen vóór de afsluiting 
van het jubeljaar, komen we samen voor 
de ‘Nederlandse Dag in Rome’. Deze dag 
begint met een gezamenlijke viering van de 
eucharistie in de Sint Pietersbasiliek, waarin 
Nederlandse bisschoppen zullen celebreren 
en waarbij paus Franciscus mogelijk zal 
aansluiten. Graag ga ik als pastoor van de H. 
Pater Damiaanparochie en als kapelaan van 
de H. Mariaparochie van Walcheren mee op 
deze reis.

Tegelijk beveel ik de pelgrimage van harte 
aan bij onze parochianen om deze reis 
mee te maken! Enkele dagen bijeen in de 
moederstad van onze Kerk zal ons gelovig 

inzicht, ons gevoel en betrokkenheid op het 
evangelisch gegeven van barmhartigheid 
verdiepen en verstevigen. 
Voor wie: Aan deze pelgrimsreis kunnen 
pelgrims deelnemen die meer dan één uur 
zelfstandig kunnen lopen in een normaal 
tempo en die zelfstandig een trap op- en 
af kunnen lopen en zelfstandig kunnen 
instappen in een voertuig.

Reisdatum: 14 tot en met 19 november 2016
Reisnummer: RO 1630
Kosten per persoon: ¤ 839,00
Toeslag eenpersoonskamer: ¤ 150,00
In aantoonbare gevallen kan gezocht worden 
naar mogelijkheden voor subsidie. 

Voor meer informatie over programma, 
faciliteiten, opgave e.d. neem contact op met 
de VNB via website: www.vnb.nl
Adres VNB: Pater van den Elsenstraat 10, 
5213 CD ‘s-Hertogenbosch. Of Postbus 273, 
5201 AG ‘s-Hertogenbosch. Telefoon: 073 – 
681 81 11, E-mail: info@vnb.nl

Mocht u als parochiaan besluiten mee te 
gaan naar Rome, neem dan contact op 
met mw. C. van Tiggelen via cvtiggelen@
zeelandnet.nl of 06 – 53 85 59 75.

volg ons op Facebook
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Het voelt dit jaar nog intenser dan andere jaren.
Oorlog komt ineens wel heel dichtbij.
De vraag blijft: Waarom leren we het toch niet om op een 
menswaardige manier met elkaar om te gaan? Waarom moeten 
we toch altijd weer doden? Doden met woorden, doden met 
wapens? Waarom lukt het ons toch niet om elkaar het licht in de 
ogen te gunnen? Waarom altijd weer haat en nijd in het groot en 
in het klein? Waarom leren we het niet?

Kazimir, 13 jaar
Er was een granaat op onze schuilplaats gevallen. We moesten 
over de lijken klimmen om naar buiten te kunnen. Intussen bleven 
de soldaten maar schieten. Mijn vader was een van de gewonden 
en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Sindsdien hebben we 
hem niet meer gezien, maar ik hoop dat hij nog leeft. Ik probeer 
niet over deze dingen te praten. Ik ben zo bang en ik heb steeds 
nachtmerries over wat gebeurd is.

Zana, 12 jaar
Als je eens wist hoe het is om een vader in de oorlog te hebben. 
Je vlucht voor de ellende, maar er komt steeds nieuwe ellende. Je 
hoort geen woord over je vader maar op een dag staat hij ineens 
voor de deur. Hij blijft een paar dagen bij je, maar dan is het geluk 
weer verdwenen. Mijn hart gaat als een razende tekeer.

Nedim, 10 jaar
Ik had een nieuwe fi ets, rood en geel, wel tien versnellingen, pas 
gekregen voor mijn verjaardag. Ik mocht hem niet meenemen toen 
we moesten vluchten. Denk je dat ze mijn fi ets ook kapotgemaakt 
hebben?

Ivana, 11 jaar
Stop de oorlog en het vechten voor een glimlach op een 
kindergezicht. Stop de vliegtuigen en de granaten voor de glimlach 
op een kindergezicht. Stop alle tanks voor een glimlach op een 
kindergezicht. Stop alles dat doodt en verwoest voor een gelukkige 
glimlach op een kindergezicht. 

Roberto, 10 jaar
Als ik president was, zouden de tanks speelgoed zijn voor kinderen. 
Zakken met snoep zouden uit de lucht vallen. De mortieren zouden 
ballonnen afvuren en de geweren zouden in volle bloei staan. Alle 
kinderen van de wereld zouden slapen in vrede, niet opgeschrikt 
door luchtalarm of beschietingen. De vluchtelingen zouden 
teruggaan naar hun dorpen. En wij zouden opnieuw beginnen.

Stilstaan bij 4 en 5 mei

Hoi  iedereen,
Gisteren was er ruzie in de klas. Bas had 
zomaar aan Sophie’s haren getrokken. Die 
was daar fl ink boos om geworden. Ze begon 
tegen hem te schelden. Enkele andere 
meisjes bemoeiden zich ermee. En zo was 
al snel de hele klas ruzie aan het maken. 
De juf stuurde ons allemaal naar buiten om 
daar wat op de speelplaats te lopen. Ze zei: 
‘Ga maar allemaal een beetje uitwaaien!’ 
Toen de juf ons weer binnenriep, was 
iedereen al veel rustiger. Zo werd het toch 
nog een leuke dag. ‘Ga maar allemaal een 
beetje uitwaaien!’ Het was een fantastisch 
idee! 

Doeoeg!

Sterre

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 7-8 mei 2016

Zomaar ineens

ik dacht: het lukt niet
het hoeft voor mij niet meer
laat ik er maar mee kappen
’t wordt toch helemaal niks

net of je in een bootje
ronddobbert op het water

geen zuchtje wind te bekennen
stuurloos drijf je daar maar

of je bij een kampvuur zit
dat al lang is uitgedoofd

je staart maar wat voor je uit
geen vonkje meer te zien in de ashoop

en toch, zomaar ineens verandert het:
een windvlaag blaast je aan

vuur laait op uit de as
je krijgt weer de geest

zomaar ineens
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INFORMATIE EN INTENTIES NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 6 MEI 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: pastoor Andre Ruijloft, gezusters 
Coenen, ouders en familie.

lector: M. van Driessche-Crombeen

mededelingen: Zondag 17 april is gedoopt 
in onze kerk Renéé Raemdonck dochtertje 
van Yuri Raemdonck en Gaëlle De Keyser.
Op maandag 9 mei vindt in de kerk de 
kledinginzamelactie voor Mensen in Nood 
plaats. Bruikbare kleding, schoenen en 
huishoudtextiel kan in gesloten plastic 
zakken of dozen afgegeven worden achter 
in de kerk van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 16.30 uur. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding gaat naar Mensen in 
Nood.

SINT JANSTEEN
DE WARANDE

ZATERDAG 7 MEI 14.30 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken 
rozenkransgebed voor de Vrede. Iedereen
is van harte welkom en uitgenodigd om dit 
gebed voor de Vrede te komen versterken.

DINSDAG 10 MEI 19.00 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken 
Mariaviering met als voorganger pastor R. 
Grossert

DONDERDAG 12 MEI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle
intenties: Ed Borm en echtgenote en ouders; 
Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; 
Theo Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; familie IJsebaert; Stif Inghels en 
echtgenoot Cyrillus Vael.

overleden:
Harold Pluijm, 75 jaar

TERHOLE
PASTORIE

MAANDAG 9 MEI 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: Marie Brooijmans

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

DONDERDAG 5 MEI 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele

ZONDAG 8 MEI 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; Aloïs Verdurmen en 
familie;
Ludovicus Stallaert en echtgenote Aline de 
Clerck, kleinkind Andrea Huige en familie;
Rosa Maas, ouders, broer Jo, zus Rie en 
familie; Jules de Maat en Rommenie de 
Maat-de Kever en zoontje Rudy; Emery 
Josephus de Nijs, kleinzoon Eric en familie; 
jaargetijde Jan Goossen en zoon Rudy.

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

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE
DINSDAG 3 MEI 14.00 UUR: 
gemeenschappelijke ziekenzalving met als 
voorganger pater J. Reurs

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  
HULST

DONDERDAG 5 MEI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof
intenties: Jan van Dorsselaer echtgenoot van 
Mieke van Kerkhoven.

ZONDAG 8 MEI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Achiel Hermans echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Angela Maria Hypolitha 
Borm; Leo en Toos de Vos-Raats; José van 
Daele echtgenote van Guust Mangnus;
jaargetijde Achille van Looy echtgenoot van 
Tilly Weemaes; Mariëtte Neelemans-van der 
Kelen; ouders Boeijkens-Smits en familie; 
jaargetijde André de Klerk echtgenoot van 
Tiny Seghers.

WOENSDAG 11 MEI 11.00 UUR:
weekviering

overleden: 
mevr. Lewies Piessens-Ferket, 87 jaar

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 10 MEI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet.

COLLECTE  7-8 MEI
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
op 5 mei een extra collecte voor het 
onderhoud van het orgel en op 8 mei 
een extra collecte voor het onderhoud 
van de verwarming. In Koewacht is er 
op 8 mei een extra caritascollecte voor 
Amnesty International.

HULST
H. WILLIBRORDUS

DONDERDAG 5 MEI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het Basiliekkoor
intenties: Roger van Dorsselaer echtgenoot 
van Tiny van de Walle en familie; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; ouders 
Stallaert-Elias en kinderen; jaargetijde 
Eleonora De Beleir-Van der Veen en 
echtgenoot Gilbertus De Beleir; Leonid 
Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol 
en echtgenote Maria Roels; Maria Theresia 
de Nijs-van Haelst; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; ouders René Hulshout en 
Maria Hulsthout-Picavet.

VRIJDAG 6 MEI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
W. Brand
intenties: Wim Bruggeman en familie; 
Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde 
de Vos en ouders; ouders Brand-Wauters en 
familie; Achiel van Gassen en echtgenote 
Gerardina Buysrogge en familie.

ZONDAG 8 MEI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs met samenzang
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; ouders Theo en Agnes Willems-
de Koning; Pharaïlda van Denderen-Verbist 
en André van Denderen; Rudo Sanders en 
familieleden; Ben Lockefeer en familie; 
jaargetijde René de Kock en familie; onze 
ouders Leon van Remortele en Franske van 
Remortele-den Engelsman; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Elisabeth 
Smulders-Duerinck en familie; Gonda 
Wauters-van de Voorde en familie; voor Elly 
Pierssens.

WOENSDAG 11 MEI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
jaargetijde Sjef Freijser en ouders en 
schoonouders.

mededeling:
De aanvangstijd van de 
Dodenherdenkingsviering op 4 mei werd in 
de vorige editie foutief vermeld, dit moet zijn 
19.00 uur.

overleden:
Desiderius Cyril Rachel Verstraeten 
echtgenoot van Leona van den Berghe, 70 
jaar

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

DONDERDAG 5 MEI 11.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: jaargetijde Piet Everaert en familie; 
Piet Crombeen, wederzijdse ouders en 
familie.

ZATERDAG 7 MEI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; jaargetijde Theo Wauters en 
familie; jaargetijde Clementina van Poorten-
Reijns, echtgenoot en schoondochters Betsie 
en Monique; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus Cappaert; 
Alfons van Goethem en echtgenote Emma 
van Goethem-Remorie; Wies Nicolaas en 
zoon Ronald en familie; Wieske Gelderland-
de Rooij en echtgenoot Willy Gelderland; 
jaargetijde Marij Eijsackers-Dobbelaar en 
familie; Joseph Hamelink, echtgenote, 
dochter Annie en zoon Leo.

overleden: 
Joos Cappendijk, overleden op zaterdag 23 
april in Ziekenhuis “de Honte” in Terneuzen 
in de leeftijd van 82 jaar. De uitvaartdienst en 
begrafenis hebben plaatsgehad op vrijdag 29 
april te Boschkapelle.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

DONDERDAG 5 MEI 9.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep m.m.v. het koor

ZATERDAG 7 MEI 19.00 UUR:
Poolse eucharistieviering. De viering is in 
de Poolse taal, met als voorganger pastoor 
Slawomir Klim.

ZONDAG 8 MEI 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het 
koor
intenties: Alice Dierick en familie; Gerard 
en Mathilde Poppe-Baert, zoon Roger en 
dochter Annie.

lector: Willy Verschraegen

DINSDAG 10 MEI 19.00 UUR:
aan het Mariakapelletje op ‘t Zand zal in 
de maand mei iedere dinsdagavond het 
rozenhoedje worden gebeden. Iedereen is 
van harte welkom.

overleden: 
Madeleine IJsebaert-de Waele weduwe van 
August IJsebaert, overleden op zaterdag 23 
april in de leeftijd van 99 jaar. De woord- en 
communiedienst vond plaats op vrijdag 29 
april in onze kerk, waarna crematie in het 
crematorium te Terneuzen.

mededeling:
Op maandag 9 mei is er weer de actie Sam’s 
Kledinginzameling voor Mensen In Nood. 
U kunt uw kleding inleveren vanaf 8.00 uur 
in de morgen tot 20.00 uur in de avond, in 
het portaal van onze kerk. Graag uw kleding 
inleveren in gesloten plastic zakken.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

MAANDAG 9 MEI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Mathilda Kerckhaert-Boeijkens en 
echtgenoot; Leon van Esbroeck en Mathilda 
van Esbroeck-de Cock; Albert van Leemput 
met gedachtenis van familie van Leemput-
Naessens; August de Bakker en echtgenote 
Dora de Bakker-Bogaert met gedachtenis 
van familie.

CLINGE
H. HENRICUS

DONDERDAG 5 MEI 11.00 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

acolieten: Edy en Annemie

ZATERDAG 7 MEI 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep m.m.v. het koor ‘Laudate 
Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-
Hemelsoet
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Mien Vercruyssen en 
echtgenoot Alphons van Dorsselaer; Fiel de 
Blijzer en echtgenote Hilda de Blijzer-Hiel;
Herna Buytaert echtgenote van Roger 
Bogaert, ouders en familie; Ria de Bakker en 
echtgenoot Johannes Bracke, kinderen en 
kleinkinderen.

acolieten: Jan en Annemie

DINSDAG 10 MEI 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron. 
Iedereen is van harte welkom.

agenda:
Vrijdag 6 mei wordt de H. Communie aan 
huis gebracht voor zieken, ouderen en 
gehandicapten die hiervoor zijn aangemeld.
Dinsdag 10 mei om 20.00 uur doopcatechese 
in de vergaderzaal.

mededeling:
Op maandag 9 mei houden we weer de 
jaarlijkse Sam’s kledingactie voor Mensen in 
Nood. U kunt hiervoor die dag tussen 9.00 
en 12.00 uur en ’s avonds tussen 18.00 
en 19.00 uur oude kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken 
in onze kerk afgeven. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een 
ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen 
in Nood in Bangladesh. We hopen op een 
mooie opbrengst. Mocht u die dag niet in 
de gelegenheid zijn de kleding in te leveren, 
kunt u contact opnemen met Annemie de 
Loos (0114-311332) om een ander moment 
af te spreken. Alvast bedankt.

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
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