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Staakmaria terug in 
de basiliek van Hulst

Een maandje geleden werd de Staakmaria 
naar Bergen op Zoom gebracht. Zij maakte 
deel uit van de mooie tentoonstelling in 
de Gertrudiskerk, voorafgaand aan de 
Maria Ommegang. Het verblijdt ons dat 
veel parochianen en bezoekers er erg 
in hadden dat de Staakmaria niet meer 
op haar plaats stond. Er werd veel naar 
gevraagd. Natuurlijk konden we u gerust 
stellen. Nu even in Bergen op Zoom, maar 
snel ook weer terug, maar niet voordat de 
Staakmaria ook even op bezoek is geweest 
bij de kleermakers. De Staakmaria heeft 
een nieuwe voile, de moeite waard om 
weer een bezoek aan haar te brengen.
Maar tevens is een berichtje op zijn 
plaats, dat deze kleermakers de voile 
belangeloos hebben gemaakt, waarvoor 
onze hartelijke dank. Hierbij ook een foto 
van de Staakmaria in het nieuw.

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: 
DURF OP TE STAAN VOOR …

LEZINGEN 24 JULI

17de zondag 
door het jaar

JAAR - C
Genesis 18, 20-32

Kolossenzen 2, 12-14
Lucas 11, 1-13

Hulst

zo 24 juli 11.00 uur w&c viering

wo 27 juli 19.00 uur eucharistie

Koewacht

zo 24 juli 9.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

do 21 juli 14.00 uur Uur van gebed

di 26 juli 19.00 uur w&c viering

Clinge

za 23 juli 19.00 uur w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 26 juli 9.30 uur gebedsgroep

Nieuw-Namen

vr 22 juli 19.00 uur  eucharistie

Boschkapelle

za 23 juli 19.00 uur w&c viering

Hengstdijk

ma 25 juli 19.00 uur w&c viering 

Kloosterzande

zo 24 juli 9.30 uur  w&c viering

wzc Antonius

do 21 juli 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve

zo 24 juli 10.30 uur w&c viering

wo 27 juli 11.00 uur weekviering

wzc De Lange Akkers

di 26 juli 10.30 uur weekviering

volg ons op Facebook
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elke printopdracht
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VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend van 

23-24 juli 2016

Roeping
Het woord roeping is lang niet altijd en 
voor iedereen ‘positief’ geladen. Sommigen, 
zeker ook jongeren, koesteren ook een 
zekere achterdocht tegenover het woord 
‘roeping’. Roeping wordt in verbinding 
gebracht met een engagement voor langere 
tijd, of misschien wel levenslang. Dat is 
in deze tijd niet zo in trek. Alles is snel, 
kort, en meestal op projectbasis en van 
voorbijgaande aard. Ook het gegeven dat 
roeping meestal expliciet met religieuze 
invulling te maken heeft, maakt het woord 
niet erg aantrekkelijk. 
In de wereld om ons heen, met name 
in de media, wordt nogal eens over 
religieuze roeping gesproken met een 
negatieve connotatie. Niemand meldde 
zich als kandidaat, het aantal roepingen 
daalde...vaak zijn het zulke berichten die 
overheersen.
Religieuze roepingen worden door velen, 
door jongeren maar ook door ouderen, 

gezien als iets dat niet meer bij deze tijd 
hoort. Jongeren die expliciet religieus zijn 
worden vaak argwanend bekeken. Intreden 
bij een kloosterorde vinden mensen vaak 
‘gek’. Naar de priesteropleiding gaan 
vindt men vreemd. “Doe dat toch niet.” 
“Jammer van je leven.” Het liefst wordt het 
ontmoedigd. Zelfs theologie studeren is 
voor de allermeesten maar een vreemde 
optie.
Tegelijkertijd mag ook gezegd worden dat 
in een wereld die met steeds meer afstand 
kijkt naar alles wat met kerk en geloof te 
maken heeft, keuzes die als bepalend gezien 
worden voor je leven, niet alleen meer als 
ongemakkelijk gezien worden, maar ook 
respect afdwingen, nieuwsgierig maken en 
zelfs leiden tot bewondering en navolging. 
Kortom, roeping blijft boeiend!

Pastoor Wiel Wiertz

De priester...

Bij de priesterlijk dienst behoren 
niet alleen de toediening van de 
sacramenten, de viering op zondag, het 
besturen van de parochie, maar juist ook 
de doodgewone dingen.... 
Iemand een handje helpen, iemand 
een schouderklopje geven, even 
binnenwippen, even tijd hebben voor 
een ander, even iets doen voor een 
ander. De gewone dingen doen voor 
elkaar, het gewone dienstwerk, zoals 
iedere christen dit voor zijn naaste zou 
moeten doen. Voor een priester zijn 
al die kleine gewone dingen heel erg 
belangrijk.

Bisschop Klaus Hemmerle

Maria Ommegang te Bergen op Zoom 26 juni 2016
Uit nieuwsbrief 7 van het vicariaat 
Middelburg: 

Even dreigde de 72ste Maria Ommegang 
op 26 juni jl. in het water te vallen wegens 
slecht weer. De organisatie besloot 
het evenement zondagmiddag door te 
laten gaan, en met succes: de dankstoet 
bracht duizenden mensen op de been. 
Geïnspireerd door het jaarthema ‘Maria, 
Moeder van Barmhartigheid’ en de 
actualiteit, ging er een vredesmars aan 
de dankstoet vooraf. Met bordjes vroegen 
de marslopers in stilte aandacht voor 
barmhartigheid. “Troost hen, voed hen 
en verzorg hen” verwoorden witte letters 
op zwarte bordjes. Als de middeleeuwse 
Blauwe Schuit passeert krijgen de 
toeschouwers -die gemiddeld drie rijen dik 
staan- een lesje barmhartigheid: “Draag zorg 
voor de arme en zwakke in de samenleving. 
Als beloning zal het u beter gaan als dat u 
hier te zien krijgt”, proclameert de schipper. 
Bijbelfi guren Jozef en Maria zoeken hun 
toevlucht in een stal, en het volk van Mozes 
is op de vlucht voor het Egyptische leger. 
Hoewel zonnestralen en donderwolken 
elkaar afwisselden was vluchten voor de 
regen niet nodig. Toen er op enig moment 
een buitje viel, werd de dankstoet nog 
kleurrijker dankzij de paraplu’s die open 
gingen. Katholiekleven.nl maakte een video 
van de Maria Ommegang. Bekijk de fi lm 
op: https://www.katholiekleven.nl/maria-
ommegang/

Op 26 juni fi lmt katholiekleven.nl bij de 
Maria Ommegang in Bergen op Zoom. Al 

sinds 1945 trekt de stoet elk jaar door de 
sfeervolle binnenstad. Hij beeldt verhalen 
uit de Bijbel uit en laat zien hoe het geloof 
mensen inspireert tot barmhartigheid.

“De facetten die al in de Ommegang zitten 
rond het rijke thema van barmhartigheid, 
hebben meer accent gekregen in dit heilig 
jaar,” vertelt pastoor Paul Verbeek in de 
video. “Denk aan Sint Martinus die zijn 
mantel deelt met een arme bedelaar en 
aan moeder Teresa, die zoveel zieken heeft 
opgenomen en haar medezusters, die dat 
nog steeds doen.” Beiden komen in het 
fi lmpje aan het woord.

Geloof inspireert tot barmhartigheid
De prachtige kostuums zijn een belangrijk 
onderdeel in de Ommegang. Vanwege 
het heilig Jaar van de Barmhartigheid 
werd een kostuum ontworpen voor 
Maria en de uitbeelding van de werken 
van barmhartigheid. Kostuumontwerper 
Ward Warmoeskerken putte inspiratie uit 
een schilderij van de Italiaanse schilder 
Caravaggio. “En in de stoet komen de 
zeven werken van barmhartigheid terug 
op tekstbordjes, die mensen laten zien wat 
barmhartigheid is en hoe ze barmhartig 
kunnen zijn,” vertelt hij.

Werken van barmhartigheid
 “Het eerste stukje was ‘troost hen’ 
en ‘verzorg hen’,” reageert een van de 
omstanders. “Dat slaat natuurlijk op de 
vluchtelingen en op dat we ze toch een 
beetje moeten helpen om te acclimatiseren 

hier.” Een ander reageert: “Het is belangrijk 
om hier in het Westen, waar we het zo goed 
hebben, te zorgen voor anderen. Dat is een 
plicht en dat moeten we blijven doen.”

Weer een ander spreekt over 
verdraagzaamheid, wat voor elkaar over 
hebben en geduld met elkaar hebben. 
Ondertussen schalt het vanaf een groot 
aangekleed schip, dat door de straten trekt: 
“Draag zorg voor de armen en de zwakken 
van onze maatschappij!”

Iedereen heeft het er over: vakantie, 
op reis gaan. Tegenwoordig reizen we 
de hele wereld over, vroeger was een 
vakantie binnen Nederland al heel wat. 
Kinderen van nu kunnen zich er niets 
bij voorstellen wanneer je vertelt dat 
je vroeger, als je al het geluk had een 
auto te bezitten, van stad naar stad 
reed om op je bestemming te geraken 
en dat je daar uren en uren over 
deed. Vroeger ging alles langzamer... 
Zou het daardoor komen dat de jeugd 
van tegenwoordig ook onze vieringen 
in de kerk zo ongeloofl ijk langzaam 
vindt gaan...? Ze missen de actie, de 
afwisseling, het amusement. Geen 
wonder misschien, als we bedenken 
dat we in het uur dat de viering duurt 
tegenwoordig al bijna in Rome hadden 
kunnen zijn....

Rutte
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INFORMATIE EN INTENTIES

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

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 23 JULI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele m.m.v. het koor ‘Laudate 
Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Germaine Lauwereijs en 
echtgenoot Alphons Acke; jaargetijde Jan Brijs 
en echtgenote Anna Maes.

acolieten: Lilian en Edy

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

overleden:
Jo van den Branden echtgenoot van Lydia 
Vernimmen, overleden in Clinge op zondag 10 
juli in de leeftijd van 69 jaar. De uitvaartdienst 
heeft plaatsgevonden op zaterdag 16 juli in de 
kerk van Clinge gevolgd door de begrafenis op 
het kerkhof aldaar.

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH

VRIJDAG 22 JULI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: Joseph de Bruijne en echtgenote 
Fernanda van der Ha en dochter Ria;
Josephina de Bruijne en echtgenoot Jozef 
van Stappen en familie; gezusters Coenen en 
overleden ouders en familie; Waltraud Klann en 
echtgenoot Jozef Maes.

lector: R. Ferket-de Clerck

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 23 JULI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; Netty Cappendijk en echtgenoot 
Jo Boeijkens; Wies van den Bergen, dochter 
Anneke, zoon Philip en familie; overleden 
familie Geus-Verrassel.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA 

MAANDAG 25 JULI 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Christina Lemsen met gedachtenis 
van ouders; Rosalia Kerckhaert-Warrens 
met gedachtenis van echtgenoot Josephus 
Kerckhaert.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 24 JULI 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie 
en tante Maria Burm; jaargetijde Ceciel Vermue-
Modde; jaargetijde Bas Rijk.

lector: Yvonne Martinu
com. assistent: Gino Sloot

acolieten: Darren en Rob

COLLECTE 23-24 JULI
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. 
In Hulst is er een extra collecte voor het 
onderhoud van de verwarming.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 24 JULI 11.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele 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 overleden ouders; 
Aloys Buysrogge en echtgenote Lucienne 
Maenhout en zoon Rob Buysrogge; Gerarda 
Bauwens en echtgenoot Gustaaf Smet en 
overleden familie; jaargetijde Leonid Gromyko 
en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote 
Maria Roels; Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Elisabeth Smulders-Duerinck en 
overleden familie; Jo de Deckere echtgenoot 
van Marja d’Haens en wederzijdse ouders en 
familie; Ben Lockefeer en overleden familie; 
Elza Verbist en familie.

WOENSDAG 27 JULI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; Anna Leenknecht en 
echtgenoot Petrus Coene; Franciscus Johannes 
de Schepper; Petrus de Kock; Franciscus Vioen 
en Petra Florijn; Joanna Kloek.

mededelingen:
Op vrijdag 29 juli is het vierde orgelconcert. De 
organist van dit concert is Christophe Bursens. 
Aanvang is om 20.00 uur en de entree bedraagt 
8 euro.

Zaterdag 30 juli 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:
Hubert Petrus Josephus de Nijs, echtgenoot van 
Madeleine de Smet, 88 jaar
Adrianus Petrus Biesbroeck, echtgenoot van 
Annie Bisschop, 81 jaar

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 24 JULI 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle
intenties: Roger Verhoosel echtgenoot van Paula 
van der Vloet, kleinzoon Joachim en overleden 
familie; Willy de Maaijer echgenoot van Elvira 
van de Berghe, ouders, schoonouders, broer en 
zus.

lector: Ria van Daele-de Deckere

overleden:
Benigius Alphonsus van der Sijpt (Beni) 
echtgenoot van Anni Boutens, overleden op 
zondag 3 juli in de leeftijd van 87 jaar. De 
woord- en communiedienst vond plaats op 
vrijdag 8 juli in onze kerk waarna begrafenis op 
het kerkhof van Koewacht.

SINT JANSTEEN
KAPEL VAN O.L. VROUW TER EECKEN

DONDERDAG 21 JULI 14.00 UUR:
op de derde donderdag van de maand willen 
we tot Maria bidden voor de Noden van de Kerk 
en voor de Noden van de Wereld. “De Vrouwe 
van Alle Volkeren” zal onze Voorspreekster zijn! 
U bent allen van Harte uitgenodigd.

DINSDAG 26 JULI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 21 JULI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering
intenties: René de Cock, overleden ouders en 
familie.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 24 JULI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als voorganger 
diaken K. van Geloof
intenties: Achiel Hermans echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Guust Burm echtgenoot 
van Els Neve en dochter Patricia; Emil Josephus 
Piessens; Louis en Rica Oomens; Omère Kips 
echtgenoot van Ivonne Lockefeer.

WOENSDAG 27 JULI 11.00 UUR:
weekviering

overleden: 
dhr. Jo de Witte, 82 jaar
mevr. Angèle Bosland-Blommaert, 71 jaar

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 26 JULI 10.30 UUR:
weekviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet.


