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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: 

IK ZEG JE: 

STA OP!

LEZINGEN 5 JUNI

10de zondag 
door het jaar

JAAR - C

1 Koningen 17, 17-24

Galaten 1, 11-19

Lucas 7, 11-17

Hulst
vr 3 juni 19.00 uur  eucharistie
zo 5 juni 11.00 uur  eucharistie
wo 8 juni 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
za 4 juni 19.00 uur Poolse viering
zo 5 juni 9.30 uur  eucharistie

Sint Jansteen De Warande
do 9 juni 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
za 4 juni 14.30 uur  rozenkransgebed
di 7 juni 19.00 uur Mariaviering

Clinge
za 4 juni 19.00 uur  eucharistieviering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 7 juni 9.30 uur  w&c viering
 aansluitend aanbidding

Nieuw-Namen
vr 3 juni 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 4 juni 19.00 uur  w&c viering

Kloosterzande
zo 5 juni 9.30 uur  w&c viering

wzc Antonius
do 2 juni 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 5 juni 10.30 uur  w&c viering
wo 8 juni 11.00 uur  w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 7 juni 10.30 uur  w&c viering

Beste mensen,

van alle kanten horen we wat goed voor ons is, wat 
we zouden moeten doen en wat we niet moeten 
doen. Niet roken. Liefst geen alcohol drinken of 
in ieder geval toch maar één glas per dag. Nooit 
te veel eten - of in ieder geval altijd toch op tijd 
met eten stoppen. Geen suiker eten - of in ieder 
geval toch er goed op letten dat je zo weinig 
mogelijk suiker eet. Voldoende bewegen. Voldoende 
nachtrust - in de regel mag je uit gaan van acht uur 
slaap per nacht. Onlangs hoorde ik dat we daar ‘met 
regelmaat naar de kerk gaan’ aan toe zouden mogen 
voegen - je toevertrouwen en onderdompelen. Als 
we dit allemaal doen, voelen we ons beter en is 
meer kans op een langer leven.

Rutte

Afwachten

Na een hele tijd van inzet en hard 
werken is aan de examenperiode 
van heel veel middelbare scholieren 
een einde gekomen. Het is nu even 
afwachten, met ofwel een groot gevoel 
van spanning of toch meer gerust. 
Over enige tijd wordt duidelijk wie 
geslaagd is en wie niet. Daarna volgt 
ofwel de tijd van vakantie en feesten, 
ofwel moeten er herexamens worden 
gedaan, ofwel weet men dat er nog 
een jaar middelbare school zal volgen. 
(Al naar gelang hoe men zich voelt, kan 
er misschien toch gefeest worden om 
het geluk van de geslaagde vrienden..... 
Maar echt uitbundig zal het dan niet 
kunnen zijn). Beste jongens en meisjes, 
succes toegewenst. En hoe je weg ook 
verder zal verlopen, van harte wens ik je 
toe dat je jouw weg met God mag gaan, 
dat Gods zegen op jou moge rusten.

Wiel Wiertz, pastoor

volg ons op Facebook
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doet meer!

De ‘kop’ boven dit stukje doet misschien 
wat ouderwets aan. Toch dekt het gevoel 
dat erdoor wordt opgeroepen de lading. Al 
vanaf het allereerste begin is er van alles 
te doen binnen de gemeenschappen van 
gelovigen. Naast de gewijde ambtsdragers 
zijn er altijd mensen die mee werken actief 
geweest. Er zijn vele taken in te vullen. Ook 
in onze tijd is dat zo. In de parochiekern en 
in de grote parochie. Voor de schermen en 
achter de schermen. Misschien hebt u er 
een idee van, misschien ook niet. Gelukkig 
zijn er velen actief. Heel velen. In de 
verschillende parochiekernen en voor onze 
parochie. Toch zijn er nog taken niet ingevuld 
of is er naast wie al aan het werk is nog 
ruimte ook voor anderen om de schouders 
er onder te zetten. Waar behoefte aan is, 
is aan mensen die vanuit een christelijk 
fundament verantwoordelijkheid durven 
nemen en willen meebouwen aan een 

solide toekomst voor de parochie (binnen 
de context van Zeeuws-Vlaanderen). Ook 
is er behoefte aan mensen die mee willen 
helpen op het gebied van de catechese 
en de inhoudelijkheid. Bovendien is het 
terrein van verwerking van de fi nanciën 
en het creatief kunnen nadenken over 
mogelijkheden van fondswerving niet 
ten volle ingevuld. Ook de PR en de 
communicatie zouden meer aandacht 
mogen hebben. Kortom, hier is het een 
en ander bij elkaar geschreven, en wat 
hier geschreven staat is niet uitputtend 
beschreven. Hoe het ook is en hoe het 
ook verloopt, altijd mogen we weten dat 
wij het nooit alleen hoeven te doen. Jezus 
heeft ons beloofd dat Hij altijd bij ons is. 
‘Alle dagen, tot aan de voleinding van de 
wereld’. Deze woorden weerhouden ons 
er niet van ons in te zetten met al onze 
mogelijkheden en talenten. 

Maar deze woorden geven ons als kerk en 
parochie wel enige rust: we hoeven het 
niet alleen te doen, het is vooral ook God’s 
kerk! Denk er eens over na, over 
w talent, uw mogelijkheid, uw 
inzet voor de parochie of de 
parochiekern. Wij hebben 
elkaar nodig!

Wiel Wiertz, pastoor

Er is altijd werk aan de winkel

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 4-5 juni

Monoloog over priester Ignace De Kesel 
in de kerk van Koewacht

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 gaat over de 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 duur 
van de uitvoering is 1 uur en na de voorstelling kan er onder genot van 
een kop koffi e nagepraat worden over de herkenbare sporen. De entree 
bedraagt €8,00 en wordt mede aangewend tot behoud van de lokale kerk 
te Koewacht. 

Graag tijdig inschrijven voor deze ‘Monolog Traces’ via Kerkbelang@
zeelandnet.nl Verdere informatie is terug te vinden op het portaal van 
Kerkbelang Koewacht, zie www.kerkbelangkoewacht.nl/welkom/.

Dank! 
De jaarlijkse voorjaars kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 
die op 9 mei in een groot aantal parochies hier in Oost Zeeuws-Vlaanderen is gehouden, 
heeft 1725 kilo kleding opgebracht. Clinge 175 kg, Kloosterzande 375 kg, Koewacht 200 kg, 
Lamswaarde 75 kg, Nieuw-Namen 310 kg, 
Vogelwaarde 340 kg en in Terhole 250 kg.
 
Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen hartelijk danken! Met het 
aantal opgehaalde kilo’s worden projecten 
gesteund van Cordaid Mensen in Nood. 
Wilt u van af nu weer de kleding voor dit 
doel bewaren en al eerder, door het jaar 
heen bij een dichtstbijzijnde container- of 
depotadres kleding afgeven? Dan kunt u 
bellen naar tel. 073-687 10 60 of kijken op 
www.samskledingactie.nl.

J. Hamelinck

St. Ceciliakoor 
Koewacht viert haar 

50-jarig jubileum
Dit jaar vieren we het 50-jarig 
jubileum van het parochieel 
gemengd koor St.-Cecilia. Dit 
koor werd in 1966 opgericht 
door pastoor Modde. 

Momenteel telt dit koor 27 leden.

Met een Gregoriaanse eucharistieviering 
willen we het gouden jubileum extra luister 
bijzetten en wel op zondag 29 mei a.s. 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.

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 treden op zaterdagmiddag, 
de vroege avond en op zondagmiddag. 
op ongeveer dertig locaties op in de oude 
binnenstad.
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. 

Zangvereniging Terra Sancta uit Lamswaarde 
neemt deel aan 

Middelburg VÓLkoren op zondag 5 juni 

kerk! Denk er eens over na, over 
w talent, uw mogelijkheid, uw 
inzet voor de parochie of de 
parochiekern. Wij hebben 
elkaar nodig!

Wiel Wiertz, pastoor
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INFORMATIE EN INTENTIES
SINT JANSTEEN

GEMEENSCHAPSHUIS 
‘DE WARANDE’

DONDERDAG 9 JUNI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K Van de Wiele
intenties: Ed Borm, echtgenote en familie; 
Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; 
Theo Beugels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; familie IJsebaert; Stif Inghels en 
echtgenoot Cyrillus Vael 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

ZATERDAG 4 JUNI 14.30
rozenkransgebed voor de vrede 
iedereen is van harte welkom

DINSDAG 7 JUNI 19.00
Mariaviering  met als voorganger pastor K. 
Van de Wiele
intenties: René Seghers en echtgenote 
Madelein van Dorsselaer; Maria en Agnes 
Bauwens, ouders en Nelly Bauwens; Piet 
Smet en echtgenote Erna van Deurssen; 
Pastor Claessens

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 4 JUNI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet
intenties: Silvia Smet en echtgenoot 
Harie Brabers en familie; Herna Buytaert 
echtgenote van Roger Bogaert, ouders 
en familie; Ria de Bakker en echtgenoot 
Johannes Bracke, kinderen en kleinkinderen.

acolieten: Jolien  en Annemie

DINSDAG  7 JUNI 9.30 uur:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor .R. Gossert aansluitend 
aanbidding van het Allerheiligste tijdens de 
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron de 
dienst vindt plaats in het kerkzaaltje aan de 
H. Henricuskerk.

agenda: vrijdag 3 juni wordt bij ouderen, 
zieken en gehandicapten (die zich hiervoor 
hebben aangemeld) de H. Communie aan 
huis gebracht

NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH

VRIJDAG 3 JUNI 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: gezusters C oenen, ouders en 
familie;

lector: G Leenknecht-van Dorsselaer

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 4 JUNI 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de Werkgroep van Koewacht
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; jaargetijde Monique van 
Poorten-de Cocker, ouders van Poorten-
Reijns  en schoondochter Betsie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Joos en 
Marleen van de Vijver, ouders van de Vijver-
de Poorter en familie.

COLLECTE  4-5 JUNI 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In alle kernen is er 
een extra caritascollecte. 

HULST
H. WILLIBRORDUS

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

ZONDAG 5 JUNI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
m.m.v. het Basiliekkoor 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie 
Bernardus Temmerman en echtgenote 
Johanna de Smit, zoon en dochters; 
familie Baert-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; Elza van 
der Ha en echtgenoot Petrus van Mullem; 
pastor Jo v.d. Heyden; Gerarda Bauwens 
en echtgenoot Gustaaf Smet en familie; 
Joop Gremmen en familie; jaargetijde Stan 
Bogers; jaargetijde Monique Kant echtgenote 
van Jan Mannaert en familie; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Elly Pierssens; 
Johan Neve, echtgenoot van Wies Neve-van 
Driessche en familie; Deborah de Burger en 
voor haar oma en opa de Burger en voor opa 
en oma van Poecke;

WOENSDAG 8 JUNI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J Reurs
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Jan Piket en vader; René de Kock, André 
Verver; 

mededeling:
Op 3 juni is er voorafgaand aan de 
avondviering van 18.15 tot 19.00 uur 
gelegenheid tot persoonlijke biecht 

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 4 JUNI 19.00 UUR:
eucharistieviering. met als voorganger 

pastoor Slawomir Klim  in de Poolse taal

ZONDAG 5 JUNI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs 
m.m.v. het koor
intenties: Silvia en Emma van Damme; 
Gerard Rotthier echtgenoot van Jose Rotthier-
de Schepper; Alfons Broekman echtgenoot 
van Wilhelmina Janssen, familie en Leo van 
Waterschoot

lector: Ria van Daele-de Deckere

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN

ZONDAG 5 JUNI 9.30 UUR:
woord- en communieviering   met als 
voorganger K. Van de Wiele
m.m.v. parochiekoor 
intenties: ouders Piet en Cecil de Nijs-Voet 
en familie; Ber Joos, ouders, zus Corrie 
en tante Maria Burm; echtpaar Kees en 
Madeleine Rijk van de Lavoir; jaargetijde 
familie Lensen-Krieckaert; Irma Cornelissens 
en ouders; ouders A. Vervaet-Gielleit en 
familie; echtpaar Martha en Eugèn de Waal, 
zoon Eddy echtgenoot van Joke Scheele en 
familie

lector: Peter Saeij
com. assistent: Jeannie van Waterschoot
acolieten: Evelien en Nathalie

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

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 2 JUNI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
familie

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  
HULST

ZONDAG 5 JUNI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; 
Achiel Hermans, echtgenoot van Margriet 
Bryssinck; Gerard en Anna Sponselee- de 
Maat; Elza Rottier echtgenote van Frans 
van Daele en families; ouders Rosa en Piet 
Weemaes-Maenhout, zoon Jo, schoonzoon 
Johan en familie; Petrus en Maria Verbist-
Heijens en schoonzoon Karel; Andrea Vonck, 
weduwe van Jo Gijsel y;
 
WOENSDAG 8 JUNI 11.00 UUR:
woord- en communieviering 

overleden:
de heer Jacobus Menheere 79 j.
mevrouw Petra van der Klooster 59 j.

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 7 JUNI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet


