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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: ZIJN LICHAAM WORDEN

LEZINGEN 29 MEI

Sacramentsdag

JAAR - C
Genisis 14, 18-20

1 Korintiërs 11, 23-26

Lucas 9, 11b-17

Hulst

zo 29 mei 11.00 uur eucharistie

wo 1 juni 19.00 uur eucharistie

vr 3 juni 19.00 uur  eucharistie

Koewacht

zo 29 mei 9.30 uur Gregoriaanse mis

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

di 31 mei 10.30 uur eucharistie

Heikant

do 26 mei 10.30 uur  w&c viering

Clinge

za 28 mei 11.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 31 mei 9.30 uur  gebedsgroep

Nieuw-Namen

vr 27 mei 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle

za 28 mei 19.00 uur  eucharistie

Kloosterzande

zo 29 mei 9.30 uur  eucharistie

wzc Antonius

do 26 mei 10.30 uur  eucharistie

De Blaauwe Hoeve

zo 29 mei 10.30 uur  w&c viering

wo 1 juni 11.00 uur  weekviering

wzc De Lange Akkers

di 31 mei 10.30 uur  weekviering

Op ons vakantieadres verbaas ik mij, en, eerlijk is eerlijk, 
erger ik mij ook over het gemak waarmee mensen hun borden 
vullen. Dat krijgen ze toch nooit op, denk ik dan. Wie eet nou 
zoveel? Waarom niet beter nadenken en selecteren. Maar zelf 
zien ze dat blijkbaar niet. Volle borden, eten opeengestapeld... 
De ogen zijn groter... Ik kan het niet laten, ik houd het in 
de gaten. Ik zeg tegen mijn tafelgenoten, “Kijk nou toch, ik 
wist het”, wanneer uiteindelijk een heleboel blijft liggen en 
achteloos terzijde wordt geschoven. “Zal ik er eens naartoe 
gaan?”, bedenk ik. “Nee, niet doen”, zeggen ze in koor, omdat 
ze weten dat ik er makkelijk op af kan stappen... En omdat ik 
het meer als grapje bedoelde, doe ik het niet. Maar eigenlijk 
zou iemand er iets van moeten zeggen. Omgaan met eten 
vraagt te allen tijde om zorgvuldigheid.

Rutte

Sacramentsdag
Blij mogen wij vieren en gedenken: Jezus 
geeft zichzelf aan ons, aan onze wereld, en 
maakt ons zo tot andere mensen. God geeft 
in Jezus onze wereld een uitgelezen kans 
en wijst duidelijk de richting om een andere 
wereld te zijn en te worden. Met Gods 
zegen! Dat is de blijde boodschap. Dat is het 
evangelie! Dat is de boodschap waarmee 
wij de straat op mogen, de wereld in! Dat 
is waar de gegroeide gewoonte van de, 
aan Sacramentsdag gebonden, processie 
vandaan komt. Wij willen van harte iedereen 
laten delen in Gods rijkste zegen, opdat 
niet alleen onze honger gestild zal worden, 

maar ook die van zoveel andere mensen. 
Sacramentsdag is meer dan de herdenking 
en viering van het wonder van de Eucharistie. 
Dit feest van het H. Sacrament is ook een 
dringende uitnodiging om te helpen waar 
nood is, om te troosten waar verdriet is, om 
te geven waar tekort is. Dit feest roept ons 
op om met onze mogelijkheden in te gaan 
tegen honger, armoede en ellende, in een 
tijd en in een wereld waarin nog steeds te 
veel mensen vooral geregeerd worden door 
geld en macht. Jezus stelt hier dat wat echt 
leven geeft tegenover: ‘Zorg voor de mensen 
die honger lijden. Zorg voor de mensen die 

in nood zijn’. Daar spreekt Jezus ons op 
aan. En Hij spreekt ons aan precies daar 
waar wij ons nu met ons leven bevinden, 
precies op dit moment, te midden van al 
onze eigen besognes, te midden van al 
het mooie en al het moeilijke in ons leven. 
Precies daarop spreekt Jezus ons aan, hier 
en nu. Wat doe jij? Hij zelf gaat ons voor, 
elke keer weer, op de weg van breken en 
delen. Op Sacramentsdag nodigt Hij ons 
heel indringend uit om Hem op die weg te 
volgen. 
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In het kader van het heilig Jaar van 
Barmhartigheid heeft paus Franciscus 
begin dit jaar parochies wereldwijd 
opgeroepen een dag van bezinning en 
gebed voor de Heer te houden. Aan 
die oproep geeft ons bisdom Breda 
gehoor op Sacraments-donderdag, 26 
mei. Dat gebeurt onder andere in de 
H. Anthoniuskathedraal in Breda, in de 
H. Catharinakerk van het Begijnhof in 
Breda en in de basiliek in Oudenbosch. 
Ook in Zeeland bidden wij 24 uur, en 
wel in de vorm van een estafette.

In de basiliek van Hulst begint de 
gebedsketen om middernacht  tot 4.00 
uur in de ochtend 
van Sacraments-
donderdag met de 
opening van deze 
estafette, gebeden 
en samenzang. Een 
oproep aan allen 
om in samenzijn in 
tegenwoordigheid 
van het H. Sacrament 
deze start mee te 
maken.

Dan nemen Clinge, H. Henricuskerk, 
van 4.00 uur tot 7.00 uur met verhalen, 
Bijbelteksten, muziek, vrij persoonlijk 
gebed, voorbede en tot slot de 
zegenbede en Kapellebrug, O. L. Maria 
ter Eecken, het gebed over tot 9.00 uur 
met de ‘lauden’, stilte, de rozenkrans van 
de barmhartige Jezus, stilte, lofprijzing 
van de barmhartige Jezus, stilte, een 
gebed van Guido Gezelle: Bezoek bij het 
H. Sacrament, stilte en afsluiten met het 
‘Onze Vader’!

Vervolgens wordt verdergegaan in de 
H. Pater Damiaanparochie, en wel in 
Goes van 9.00 uur tot 11.30 uur. In de 
kerk van de H. Maria Magdalena komen 
we samen in gebed, stilte en bezinning. 
We bidden en zingen de ‘lauden’, het 
kerkelijk morgengebed met uitstelling 
van het sacrament van de H. Eucharistie 
– het ‘Allerheiligste’ en de rozenkrans. 
Er zijn stiltes van gebed en aanbidding en 
meditatieteksten over barmhartigheid. 
Daarna zetten de andere parochies 
in Zeeland, waaronder die van de 
H. Maria op Walcheren en de 
H. Eligiuskerk te Oostburg, het gebed 
voort van 11.30/12.00 uur tot 14.00 uur 
(programma bij het ter perse gaan nog 
niet bekend).

Van 14.00 uur tot 16.00 uur stil gebed 
in de basiliek van Hulst, waarbij eenieder 
is uitgenodigd naar mogelijkheid aan te 
sluiten.
Van 16.00 tot 18.00 uur H. Martinus 
te Kloosterzande met verhalen, 
Bijbelteksten, muziek, vrij persoonlijk 
gebed, voorbede en tot slot de zegenbede.

In de Emmauskerk in Terneuzen 
wordt van 18.00 uur tot 22.00 uur 
de Sacramentsdag voortgezet met 
angelusgebed, vespers, rozenkrans, 
aanbidding en dagsluiting/completen, 
terwijl van 19.00 tot 19.30 uur in de 
H. Maria Hemelvaart te Philippine 
een stil gebed zal zijn.

Om 22.00 uur gaat het stokje weer over 
naar Hulst, waarbij we hopen dat er in 
gezamenlijkheid tot 24.00 uur gebeden 
en gezongen zal worden in de basiliek. 
We sluiten af met de zegen met het 
Allerheiligste.

Door ons gebed volgen wij paus 
Franciscus na in zijn verlangen om de 
aarde een huis te laten zijn voor alle 
mensen. Zo worden wij gesterkt om de 
paus ook te volgen in zijn daden van 
tederheid en barmhartigheid. Vandaar 
dat wij dit 24-uursgebed van harte bij de 
parochianen aanbevelen.

Heilig jaar van Barmhartigheid
Sacraments-donderdag 26 mei, 24 uur bidden

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 28-29 mei 2016

Eten met God
Er was eens een jongen, die God wilde ontmoeten. Hij stak zijn 
rugzak vol eten en drank, en ging op stap. Toen hij een paar straten 
verder was, kwam hij een oude vrouw tegen. Ze zat op een bank 
in het park en keek naar de rivier. De jongen ging naast haar zitten 
en opende zijn rugzak om wat te eten. Toen hij zag dat de oude 
vrouw ook honger had, gaf hij haar één van zijn koeken. Zij dankte 
hem en glimlachte naar hem met een lach die zo mooi was, dat 
de jongen die nog eens wilde zien. Daarom gaf hij haar ook een 
drankje. Opnieuw glimlachte ze. Zo aten en dronken ze daar de 
hele middag zonder één woord te zeggen. Het werd donker. De 
jongen was moe en ging terug naar huis. 
Zijn moeder zag zijn stralende gezicht. “Wat heb je vandaag wel 
gedaan, dat je zo gelukkig bent?” vroeg ze. De jongen zei: “Ik heb 
met God gegeten. En weet je? Ze heeft de mooiste glimlach die je 
je maar kunt indenken.” Intussen kwam ook de oude vrouw thuis. 
Haar zoon zag haar stralend gezicht en vroeg: “Moeder, wat heb jij 
vandaag gedaan, dat je zo gelukkig bent?” Ze zei: “Ik heb met God 
gegeten. En weet je? Hij is veel jonger dan ik had verwacht.”



10	 STREEKBEELD	24	mEi	2016	

INFORMATIE EN INTENTIES
KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 29 MEI 9.30 UUR:
Gregoriaanse H. Mis met als voorganger 
pastoor W. Wiertz t.g.v. 50 jaar St. Ceciliakoor
intenties: Eduard van Damme en echtgenote 
Eugenie Pieters en familie; jaargetijde 
voor José de Kind-Ceelaert en echtgenoot 
Albert de Kind; voor alle leden van het St. 
Ceciliakoor die de afgelopen 50 jaar zijn 
overleden.

lector: Els de Caluwé-de Schepper.

mededeling:
Dit jaar vieren we het feit dat het parochieel 
gemengd koor St. Cecilia 50 jaar bestaat. Het 
koor werd in 1966 opgericht door pastoor 
Modde en telt momenteel 27 leden. Met een 
Gregoriaanse H. Mis willen we het gouden 
jubileum extra luister bijzetten en wel op 
zondag 29 mei om 9.30 uur. Na afl oop wordt 
er in de kerk koffi e of thee aangeboden met 
iets lekkers erbij. U bent allen van harte 
welkom.
Op zondag 2 oktober vindt er een 
jubileumconcert plaats in onze kerk. Nadere 
informatie volgt.

agenda:
Het ‘Kerkbelang Koewacht’ opent op 
maandag 20 juni om 18.00 uur de deuren 
van de kerk te Koewacht voor een monoloog 
door de Vlaamse actrice Patricia Goemaere.
De voorstelling betreft de sporen van priester 
Ignace de Kesel. De jezuïet priester is in de 
regio wel bekend en ging ook regelmatig voor 
in de parochiekerk en het verzorgingstehuis 
te Koewacht. De entree is 8 euro en wordt 
mede aangewend tot behoud van de lokale 
kerk te Koewacht. De uitvoering duurt 1 uur 
en na de voorstelling kan er onder het genot 
van een kop koffi e nagepraat worden over 
de herkenbare sporen.
Graag tijdig inschrijven voor deze ‘Monolog 
Traces’ via Kerkbelang@zeelandnet.nl
Verdere informatie is terug te vinden op het 
portaal van Kerkbelang Koewacht http://
www.kerkbelangkoewacht.nl/welkom

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 28 MEI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; Alma Warrens-de Dijcker en 
echtgenoot Adrie Warrens; Hugo Claeijs en 
Euphrasia van den Eekhout.

SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

DINSDAG 31 MEI 10.30 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs m.m.v. het Gregoriuskoor
intenties: René Vermorken en familie 
Vermorken-Franssens.

COLLECTE 28-29 MEI
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs-
gemeenschap. 
In Clinge is er een extra collecte voor de 
onkosten van de Eerste Communieviering. 
In Hulst is er een extra collecte voor het 
onderhoud van de basiliek.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 29 MEI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorgangers 
pastoor W. Wiertz en pastor Ch. v.d. Walle 
m.m.v. De Wal-Noten. In deze viering 
ontvangen de communicantjes hun Eerste 
Heilige Communie.
intenties: Corry van der Wielen-Aarts 
en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; Josephus Burm en 
echtgenote Paula van Heese; Aloys Buysrogge 
en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon 
Rob Buijsrogge; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Omèr Kips, opa van 
Floortje.

WOENSDAG 1 JUNI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Marie-Louise Malcontent echtgenote van 
Eddy Vermandel en ouders Malcontent-van 
Laere; voor een echtgenoot en familie.

VRIJDAG 3 JUNI 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.

mededeling:
Zaterdag 28 mei 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.

overleden:
Mathilde de Witte-Vervaet weduwe van 
August de Witte, 92 jaar

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 28 MEI 11.00 UUR:
Eerste Communieviering met als voorgangers 
pastoor W. Wiertz en pastor Ch. v.d. Walle
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; voor de overgrootouders 
van Elise Bisschop, Maria en Joseph 
Weemaes-D’haen en Louise en Joseph van 
Dorsselaer-Blommaert.

acolieten: Daphne en Jolien

DINSDAG 31 MEI 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron. 
Iedereen is van harte welkom.

mededeling:
Op zaterdag 28 mei komt, i.v.m. de Eerste 
Communieviering, de viering van 19.00 uur 
‘s avonds te vervallen.

HEIKANT
H. THERESIA v/h KIND JEZUS

  

DONDERDAG 26 MEI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Mathilde Pieters; Martha van Houte 
en familie; jaargetijde Justina de Rechter; 
jaargetijde Gabriel Martens.

overleden: Gabriel Smet, 99 jaar

gedoopt: Ruben Dijkgraaf, zoon van Paul 
Dijkgraaf en Mariken Martinet

Op zondag 5 juni neemt Terra Sancta 
voor de eerste keer deel aan Middelburg 
VÓLkoren.
Terra Sancta is een gemengd koor, dat 
bestaat uit 40 enthousiaste leden. Iedere 
dinsdag wordt er gerepeteerd om op 5 
juni een concert ten gehore te brengen. 
Terra Sancta legt zich voornamelijk toe op 
de meer klassieke, religieuze en profane 
meerstemmige werken. In 2015 hebben 
wij het 50-jarig koorjubileum gevierd met 
een groots concert in de H. Corneliuskerk 
te Lamswaarde. Zondag 5 juni verzorgen 
wij een optreden om 13.00 uur in de 
Doopsgezinde kerk en om 16.00 uur een 
optreden in de Oostkerk. De muzikale 
leiding is in handen van dirigent Hera 
Wyckers, met begeleiding aan de piano 
van Nicolaas De Troyer. 
Middelburg VÓLkoren startte in 1999 
en heeft zich de laatste jaren steeds 
verder ontwikkeld tot een zangfeest 
met duizenden bezoekers. En mèt de 
publieke belangstelling nam ook de 
belangstelling van koren toe. Voor deze 

17e editie schreven zich maar liefst 237 
koren in, waarvan er 168 een plaatsje 
kregen. Koren in allerlei genres: klassieke 
koren en popkoren, meezingkoren 
en kleine ensembles, gospelkoren en 
Shanty-koren en nog véél meer!
Deze koren zorgen voor een ongekend 
feestelijke sfeer in Middelburg. Op 
ongeveer 30 locaties in de oude 
binnenstad (herkenbaar aan de Beach 
vlaggen) verzorgen zij hun optredens: op 
zaterdagmiddag en de vroege avond en 
op zondagmiddag. 
Hart van het festival is het Abdijplein, 
waar op zaterdag om 19.30 uur en 
op zondag omstreeks 17.00 uur de 
gezamenlijke afsluiting plaatsvindt. 
De toegang tot het festival is gratis. 
Op iedere locatie liggen programma’s 
gereed, maar uitgebreide informatie is te 
vinden op middelburgvolkoren.nl. Maar 
er is ook een gratis app! Meer informatie 
op onze website.

Zangvereniging Terra Sancta uit Lamswaarde 
neemt deel aan Middelburg VÓLkoren

‘Als je vroeger in contact wilde komen met God, ging je geknield voor het tabernakel 
zitten. Dat was de verblijfplaats van God in de gedaante van brood. Meneer pastoor had 
de sleutel en af en toe haalde hij God tevoorschijn ter aanbidding. Dan was het contact 
nog heviger. Maar wat is er gebeurd? Ik denk dat het deurtje een keer is blijven openstaan 
en God is toen ontsnapt en loopt nu vrij rond in de wereld.’

Tekst uit een boek van Willem Vermandere

Klop op mijn deur

Klop op mijn deur;
Kom me maar storen.
Klop op mijn deur;
U doet mij herleven.

Ik ken de dag niet, noch het uur,
maar ik weet dat U het bent, Heer.

Klop op mijn deur
met al het waaien van uw Geest,
klop op mijn deur:
de noodkreet van al mijn zusters en broeders.

Klop op mijn deur:
de roep van al uw mensen die honger lijden.
Klop op mijn deur:
de ratelende ketens van de gevangenen.

Klop op mijn deur:
U, al het leed van onze wereld.
Klop op mijn deur,
God van al mijn vreugde.

(Frans getijdengebed)

De Psalmen van (on)barmhartigheid door 
diaken Vincent de Haas

Het Psalmboek vormt het hart van de bijbel. 
We kunnen het psalmboek op verschillende 
manieren lezen: historisch, literair of 
geestelijk. We concentreren ons in het 
bijzonder op psalmen die de barmhartigheid 
van God bezingen, en andere die over de 
onbarmhartigheid klagen van mensen. De 
Haas zal ook andere vragen meenemen 
zoals: hoe luister je zo naar de psalm dat 
God zich daarin laat horen? hoe kan een 

psalm je inspireren als christen? Hoe geef 
je een psalm van barmhartigheid een plek 
in je dagelijks leven?

De lezing vindt plaats op woensdag 8 
juni om 19.30 uur in de H. Catharinakerk, 
Hengstdijkse Kerkstraat 6, Hengstdijk. 
De toegang is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage is van harte welkom. Inschrijven is 
gewenst, maar niet noodzakelijk. Inschrijven 
kan via pastoriehulst@zeelandnet.nl of 
door te bellen naar 06-53858077.

Uitnodiging voor de vijfde lezing van 
de lezingencyclus in het kader van het 

heilig Jaar van Barmhartigheid

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 27 MEI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: Jacobus Lockefeer en echtgenote 
Anna Kindt; jaargetijde Jozef van Stappen en 
echtgenote Josephina de Bruijne en familie; 
Romanie de Rijke en echtgenoot Walter van 
Roeijen en familie; gezusters Coenen, ouders 
en familie; jaargetijde Theofi el van Dam en 
echtgenote Alfonsina van Ombergen en 
kleinzoon Dirk.

lector: R. Ferket-de Clerck

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 29 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; familie A. Priem-Martens;
jaargetijde Mien de Meijer-Hiel, echtgenoot 
en familie; Cyril Cornelissens en familie; 
jaargetijde Marie Collet echtgenote van Jo 
Neve; Jo van Damme en familie.

lector: Jojanneke Taelman
com. assistent: Gino Sloot
acolieten: Darren en Rob 

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 26 MEI 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: familie Valkx-Verbist.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE
HULST

ZONDAG 29 MEI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof
intenties: Achiel Hermans echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Emil Josephus Piessens;
Augustinus en Petronella Ferket-Poulussen 
en kleinzoon Auk de Maat; Willy Vermeulen 
echtgenoot van Paula Vermeulen-de Keijzer.

WOENSDAG 1 JUNI 11.00 UUR:
weekviering

overleden: 
mevr. Mathilde de Witte-Vervaet, 92 jaar
mevr. Maria de Kind-Schuerman, 94 jaar

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 31 MEI 10.30 UUR:
weekviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet.


