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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: 
UITGEZONDEN TOT VREDE 

EN BARMHARTIGHEID

LEZINGEN 3 JULI

14de zondag 
door het jaar

JAAR - C
Jesaja 66, 10-14c
Galaten 6, 14-18

Lucas 10, 1-12.17-20

Hulst
vr 1 juli 19.00 uur  eucharistie
zo 3 juli 11.00 uur  eucharistie
wo 6 juli 19.00 uur eucharistie

Koewacht
za 2 juli 19.00 uur Poolse viering
zo 3 juli 9.30 uur  eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
za 2 juli 14.30 uur  rozenkransgebed
di 5 juli 19.00 uur Mariaviering

Clinge
za 2 juli 19.00 uur  eucharistieviering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 5 juli 9.30 uur  w&c viering
 aansluitend aanbidding

Nieuw-Namen
vr 1 juli 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 2 juli 19.00 uur  eucharistie

Kloosterzande
zo 3 juli 9.30 uur  w&c viering

wzc Antonius
do 30 juni 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 3 juli 10.30 uur  w&c viering
wo 6 juli 11.00 uur  w&c viering

wzc de Korenmarkt 
do 7 juli 14.00 uur w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 5 juli 10.30 uur  w&c viering

volg ons op Facebook

Huis-aan-huis bladen • Drukwerk • Posters • Digitaal printen

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen
T. 0115-649800 • redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl

Het adres voor 
elke printopdracht

doet meer!

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 2-3 juli

Op zondag 29 mei werd tijdens een 
feestelijke, stijlvolle eucharistieviering, 
voorgegaan door pastoor Wiertz, stilgestaan 
bij het feit dat ons Ceciliakoor dit jaar haar 
gouden jubileum viert.
50 jaar, een halve eeuw, dat is niet niks; elke 
zondag verzorgen zij de gezangen tijdens de 
dienst en ook bij rouw en trouw zijn ze altijd 
paraat.
Dat dit erg gewaardeerd wordt door zowel 
de parochianen als door het pastoresteam 
kwam tot uitdrukking door een goed gevulde 
kerk en de welgemeende dankwoorden van 
pastoor Wiertz.
Het koor had zich goed voorbereid en 
zong een Gregoriaanse mis, aangevuld 
met Nederlandse liederen. Vooral het 
prachtig gezongen Ave Maria bezorgde 
menigeen kippenvel. Ze kregen dan ook een 
welverdiend applaus.
Welverdiend door het mooie zingen, maar 
ook vooral voor hun inzet en dienstbaarheid 
tijdens de vieringen in onze parochiekerk.

Na de viering werd er 
onder het genot van 
koffi e of thee nog lang 
nagepraat.
Koor, dirigent en 
organiste: onze hartelijke 
dank en bewondering 
voor jullie inzet. Ga zo 
verder

Jubileumconcert
Op zondag 2 oktober 2016 vindt er om 
14.30 uur een concert plaats in de kerk van 
de H.H. Philippus en Jacobus te Koewacht. 
Dit ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum 
van het Sint-Ceciliakoor. 
Tal van populaire Nederlandstalige en 
Engelstalige liedjes zullen ten gehore 
worden gebracht.
Na afl oop is er koffi e en thee met iets lekkers. 
Nadere informatie volgt na de zomer. 

Als je goed luistert, kom je ze tegen. 
De uit het leven gegrepen voorbeelden 
van ‘hart hebben voor elkaar’. Iemand 
vertelde over het gezin van hun 
dochter. Dat het gezin inmiddels al 
de vierde vluchteling in huis heeft. 
Voor bepaalde tijd, omdat anders het 
verloop van de procedure in gevaar 
komt. Iedere keer nemen ze iemand 
letterlijk op in hun gezin dat bestaat 
uit vader, moeder en drie dochters. 
Steeds bekijken ze wat in een bepaalde 
situatie in huis de beste oplossing is. 
Nu is voor de vluchteling die ze in 
huis hebben opgenomen de echtelijke 
slaapkamer ontruimd. Ze vinden het 
allemaal vanzelfsprekend. Ze vertelt 
het met een mix van verbazing en 
trots. Ik zeg dat ik het knap vind. 
Wie doet hun dit na....? Wie doet 
evenzo....? 

Rutte

Viering 50-jarig bestaan

Op vrijdag 1 juli zal de vermaarde 
orgelimprovisator Sietze de Vries een volledig 
improvisatieconcert verzorgen op het Loys 
Isoré-orgel in de basiliek van Hulst. Bezoekers 
kunnen van tevoren hun verzoekthema’s 
indienen via orgelconcertenhulst@gmail.com. 
Uit deze inzendingen zal de orgelcommissie 
Hulst een selectie maken en deze kort voor 
het concert uitreiken aan Sietze de Vries. Hij 
zal zonder voorbereiding in diverse stijlen 
op deze thema’s gaan improviseren. In 
tegenstelling tot een klassiek concert ligt er 
dus geen programma vast en dat is spannend 
voor zowel het publiek als de organist.

Sietze de Vries behoort tot de grootste 
improvisatoren van zijn generatie. Hij won 
tal van concoursen, met als hoogtepunt het 
fameuze improvisatieconcours in Haarlem. 
Wereldwijd geeft hij concerten, lezingen 
en masterclasses. In 2011 trad hij voor de 
eerste keer op in de Basiliek Hulst. Een zeer 
enthousiast en talrijk publiek was toen getuige 
van een improvisatie op een gregoriaanse 
‘Alleluia’-melodie, gecombineerd met het 
koraal ‘Jesu, meine Freude’. 
Het concert vangt aan om 20.00 uur. 

Bezoekers ontvangen een programmaboekje 
met de geselecteerde thema’s. De toegangs-
prijs bedraagt E8,00. Vanaf 19.30 uur is de 
kerk open. Meer informatie vindt u op de 
website www.orgelconcertenhulst.nl.

Al jaren achtereen wordt in Goes de 
Cursus Theologische Verdieping (CTV) 
georganiseerd.
De cursus is van oecumenische opzet en 
wordt gegeven met medeweten van de 
Algemene Classicale vergadering Zeeland 
van de protestantse kerk in Nederland en het 
vicariaat van het Bisdom Breda.

De cursus is bestemd voor iedereen die 
geïnteresseerd is in God en mensen, in de 
Bijbel, de kerk en de wereld daarom heen. 
De cursus staat dus open voor iedereen. Een 
specifi eke vooropleiding is niet vereist. Een 
kerkelijke binding is ook niet noodzakelijk. 
Wel wordt een open houding ten opzichte 
van andere cursisten en de verschillende 
docenten gevraagd.

De docenten hebben allemaal ervaring met 
lesgeven, zijn academisch of HBO geschoold 
met specifi eke kennis van hun vak en zijn 
protestants of katholiek.

De CTV omvat de 1ste twee jaar theoretische 
vakken, gevolgd door een (facultatief) derde 
jaar met zogenaamde praktische vakken.
Tijdens de 1ste twee jaar komen in de cursus 
de volgende vakken aan bod:
Oude Testament, Nieuwe Testament, 
Kerkgeschiedenis, Dogmatiek alsook de 
(toegevoegde) vakken: Inleiding in het 
Jodendom, Filosofi e en Wereldgodsdiensten.
In het derde jaar komen o.a. de volgende 
vakken aanbod:
Liturgiek, Pastoraat, Diaconaat, Spiritualiteit 
en Ethiek.

De CTV wordt op 32 donderdagavonden 
per jaar in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der 
Vegtplein 2, 4461 NC te Goes, gegeven. De 
lessen beginnen om 19.00 uur en eindigen 
om 22.00 uur. In de vakantieperiodes is er in 
principe geen les.

In september 2016 start er een eerste- en 
een tweedejaars groep.

De volgende data zijn vastgesteld:
• Voorlichtingsavond voor belangstellenden:
 Donderdag 7 juli, aanvang 19.30 in de 

Vredeskerk te Goes.
• Kennismakingsavond voor de 1ste jaars 

cursisten:
 Donderdag 8 september, aanvang 19.00 uur 

in de Vredeskerk te Goes.
• Eerste cursusavond voor de 1ste en 2de jaars 

cursisten:
 Donderdag 15 september, aanvang 19.00 uur 

in de Vredeskerk te Goes.
 De cursuskosten bedragen E250,00 per 

jaar. Het cursusgeld kan in twee termijnen 
voldaan worden, namelijk in september en 
januari.

Informatie over de CTV kunt u vinden op de 
website van de CTV: www.ctvgoes.nl dan wel 
krijgen van:
dhr. Henk van Elzelingen, tel: 0118 – 472818, 
e-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl

Cursus Theologische 
Verdieping Goes

Volledig improvisatieconcert 
Sietze de Vries in basiliek Hulst

Gezegend de mensen
die zijn als Jezus van Nazareth,
mensen die goed zijn en barmhartig,
met een hand die niet slaat
als hij geslagen wordt;
met een mond die niet verraadt
als hij verraden wordt;
mensen als een vriend
die zijn vijand niet verloochent.

Gezegend de vrouw voor de man
en de man voor de vrouw
en oud voor jong
en sterk voor zwak.

Gezegend de barmhartigen
en zij die open zijn en lief,
met wie het goed omgaan is
bij alle gebreken.

Gezegend zij
die elkaar bewaren,
troosten, voorthelpen
en verdragen.

Gezegend jij
die klein of groot
tastend doet als Hij,
het kwaad vergeldt
door goed te doen.

Gezegend

met wie het goed omgaan is
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INFORMATIE EN INTENTIES
CLINGE

H. HENRICUS

ZATERDAG 2 JULI 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
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; jaargetijde Mien Vercruyssen 
en echtgenoot Alphons van Dorsselaer; Bertrand 
Bonte en echtgenote Denise Thielman.

acolieten: Jolien en Annemie

DINSDAG 5 JULI 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
woord- en communieviering met aansluitend 
aanbidding van het Allerheiligste met als 
voorganger R. Grossert

agenda:
vrijdag 1 juli wordt de H. Communie aan huis 
gebracht bij zieken, ouderen en gehandicapten 
die hiervoor zijn aangemeld.
woensdag 6 juli wordt vóór de middag ons 
kerkgebouw en ’s avonds al het koperwerk 
weer gepoetst.

overleden:
Germaine Lauwereijs weduwe van Alphons 
Acke, overleden in Hulst op zondag 12 juni jl. in 
de leeftijd van 83 jaar. De uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op zaterdag 18 juni in de kerk 
van Clinge gevolgd door de begrafenis op het 
kerkhof aldaar.

Jeanine Pilaat weduwe van George Moens, 
overleden in Hulst op maandag 13 juni in de 
leeftijd van 71 jaar. De afscheidsdienst heeft 
plaatsgevonden op zaterdag 18 juni in het 
crematorium te Terneuzen.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 3 JULI 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
Chantal van de Walle
m.m.v. parochiekoor 
intenties: overleden ouders Piet en Cecil 
de Nijs-Voet en overleden familie; Ber Joos, 
overleden ouders, zus Corrie en tante Maria 
Burm; overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; Pieter van Kampen-Willems 
en overleden kinderen; Irma Cornelissens en 
overleden ouders

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 30-JUNI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: voor overleden bewoners van ons 
huis en overledenen in eigen kring

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST
ZONDAG 3 JULI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als voorganger 
diaken K. van Geloof
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; Achiel 
Hermans, echtgenoot van Margriet Bryssinck; 
Astrid en Eduard van de Walle-de Schepper en 
familie; jaargetijde José van Daele, echtgenote 
van Guust Mangnus; Bert en Rosa Kroes-van 
Bastelaar, Lodewijk en Jeanne Colsen-de Maat; 
Jan en Arna van Bergen-van Oosterbos;

WOENSDAG 6 JULI 11.00 UUR:
woord en communievieringviering m.m.v. het 
Blaauwe Hoevekoor

WZC DE KORENMARKT

DONDERDAG 7 juli 14.00 UUR
woord en communieviering in de serre van 
Bellingstraat/Korenmarkt voor cliënten van 
Curamus en buurtgenoten; iedereen is van 
harte welkom!

overleden: 
mevr. Roos de Block-Vermeulen 67 j.
dhr. Robbert Overbeke  47 j.
dhr. Frans Leenknecht  86 j.
dhr. Sjef Meuldijk   84 j.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 5 JULI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet

overleden:
dhr. Frans de Schrijver  92 j.

COLLECTE 2-3 JULI
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs-
gemeenschap. De tweede collecte is in 
alle kernen voor caritas en is bestemd voor 
artsen zonder grenzen.

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 1 JULI 2016 19.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater 
W.Brand
intenties: Wim Bruggeman en overleden familie; 
René Verstraaten en echtgenote Gerardina Kindt; 
Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de 
Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; Achiel van 
Gassen en echtgenote Gerardina Buysrogge en 
overleden familie

ZONDAG 3 JULI 2016 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, overleden zoon en dochters; familie 
Baert-van Gijsel; Josephus Burm en echtgenote 
Paula van Heese; Elza van der Ha en echtgenoot 
Petrus van Mullem; Rosa Verdurmen-de 
Meijer en overleden echtgenoot; Eugène 
Heyens en overleden familie Heyens-Lauwers; 
voor Schüteichel Bernhardt; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Agnes Smet 
echtgenote van Eric Groosman; Albertus van 
Leuven en overleden ouders van Leuven- 
Bisschop; familie de Smit-Heijens, broer,zus en 
schoonzoons

WOENSDAG 6 JULI 2016 19.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; Marie-Louise Malcontent 
echtgenote van Eddy Vermandel en overleden 
ouders Malcontent- van Laere; Joanna Kloek; 
overleden weldoeners van de basiliek; 
Christiaan Rutten; familie van de Perre; Petrus 
Menu; overleden echtgenoot en overleden 
familie

overleden:
Jan Joseph Blommaert, echtgenoot van Sophia 
D’Hont, 86 jaar.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 2 JULI 19.00 UUR:
Poolse eucharistieviering. De eucharistieviering 
met als voorganger pastoor Slawomir Klim is in 
de Poolse taal.

ZONDAG 3 JULI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
m.m.v. het koor
intenties: Silvia en Emma van Damme

lector: Els de Caluwé-de Schepper.

SINT JANSTEEN
KAPELVAN O.L. VROUW TER EECKEN

ZATERDAG 2 JULI.14.30 UUR
rozenkransgebed voor de vrede

DINSDAG 5 JULI 19.00 UUR:
Mariaviering met als voorganger K. Van de Wiele

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 2 JULI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J.Reurs
feest van de H.H. Apostelen Petrus en Paulus, 
patroonheiligen van onze kerk.
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie;Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie;Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; Joseph Hamelink, echtgenote, 
dochter Annie en zoon Leo;Serafi na Eeman en 
Paulina de Waal-Eeman en familie.

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH

VRIJDAG 1 JULI 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: jaargetijde gezusters Coenen, 
overleden ouders en familie; Mariette van 
Denderen-Colman en familie

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

Een gebed....

God, we hebben er moeite mee

als dingen op zijn of opraken.

Dan hebben we de neiging

om er toch maar gauw bij te zijn

en er nog even van te profi teren.

We slaan voorraden op

om niet tekort te komen.

We nemen gauw nog wat

en hebben soms niet in de gaten

dat er zo niets meer overblijft

voor een ander.

Doe ons beseffen

dat onze aarde niet onuitputtelijk is.

Dat we niet kunnen doorgaan

met het opstapelen van rijkdommen.

Dat grondstoffen ooraken

en dat er een einde komt

aan onze energievoorraden.

Doe ons beseffen,

dat we een stapje terug moeten doen,

willen we het leefbaar houden.

dat we eerlijker moeten delen,

als we willen dat iedereen iets krijgt.

Geef ons een onuitputtelijke energie


