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We hebben allemaal behoefte aan ritme en 
structuur in ons leven. Iets begint en loopt op 
een eind. Zo is het met het jaar, het schooljaar en 
ook het kerkelijke jaar. Kerkelijk begint het jaar 
met de advent om, na alle feesten, momenten 
en de gewone zondagen uit te lopen in het 
feest van Christus Koning, waarmee we het 
kerkelijke jaar afsluiten. 
Ook aan het ritme van het gewone jaar 
geven we aandacht in de parochie, zoals aan 
Nieuwjaar en dodenherdenking. Ook het 
schooljaar heeft zijn invloed. Meestal is het de 
gewoonte in parochies om met het nieuwe 
schooljaar ook het nieuwe werkjaar te laten 
starten. Soms gebeurt dat ‘gemarkeerd’ met 
een startzondag, waarop men ook de nieuwe 
en doorlopende activiteiten en projecten in het 
komende jaar aandacht geeft. Zo’n dag kennen 
wij niet. Toch kijken ook wij in deze dagen naar 
het werkjaar dat voor ons ligt. Wat gaan we 
doen? Wat zetten we voort, waarmee maken we 
een start? Zo loopt het Jaar van Barmhartigheid 
op een eind, maar willen we toch ook komend 
jaar doorlopend aandacht kunnen geven vanuit 
een onderwerp. Ook nemen we mee dat er 
een inhoudelijk aanbod komt. Verder zal ook 
de maandelijkse biechtgelegenheid op de 
eerste vrijdag blijven. Vorig jaar was er voor 
het eerst de activiteit Nightfever in de basiliek, 
waarbij zo’n vierhonderd mensen op die avond 
binnen kwamen. Ook Nightfever blijft komend 
werkjaar. We evalueren de maandelijkse 
vieringen in de parochiekernen waar de kerk 
als kapel verder gaat of gesloten werd en zullen 

deze vieringen waar gewenst voortzetten. 
Komend jaar gaan we nog meer inzetten op 
vitale parochiekernen en clusters als de dragers 
van de vitaliteit van de parochie. Jongeren en 
jeugd zijn belangrijke pijlers voor de toekomst. 
We gaan hier gerichter aandacht aan geven. 
Ook blijft de breedte van Zeeuws Vlaanderen 
onze aandacht houden. De pastorale teams 
zullen af en toe samen vergaderen en waar 
mogelijk voor het gehele gebied taken en 
verantwoordelijkheden verdelen. In de pastorie 
van Hulst, het parochiecentrum, zullen we 
interne aanpassingen gaan doen. We proberen 
de teamassistente en de secretaresse van het 
bestuur beneden te huisvesten, meer betrokken 
bij het reilen en zeilen. Ook staan bestuurlijke 
wijzigingen te gebeuren. Bovendien denken 
we na over mogelijk incidentele projecten. 
Bijvoorbeeld een ‘bedevaartenmarkt’ in de 
basiliek en een bezoek aan het klooster in 
Brecht. Natuurlijk blijft de tentoonstelling 
van kerststallen in Hengstdijk en blijft de 
boekenmarkt ten behoeve van de Vastenaktie. 
Naast nog heel wat andere activiteiten. Kortom, 
u leest het goed, er staat heel veel te gebeuren. 
Hebt u een idee, wilt u meedoen? Welkom. En 
sowieso bent u heel erg welkom. Ik denk dat 
we een heel boeiend werkjaar tegemoet gaan 
in onze parochie! Met heel veel vrijwilligers 
gaan we er weer voor in alle parochiekernen 
en in heel de H. Maria Sterre der Zee parochie!

Namens parochiebestuur en pastoraal team, 
Wiel Wiertz, pastoor

Hulst
zo 25 sept 11.00 uur  eucharistie
wo 28 sept 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
zo 25 sept 9.30 uur  eucharistie

Heikant
do 22 sept 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 27 sept 19.00 uur  eucharistie

Clinge
za 24 sept 19.00 uur  w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 27 sept 9.30 uur  gebedsgroep

Nieuw-Namen
vr 23 sept 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 24 ept 19.00 uur  eucharistie

Hengstdijk
do 22 sept 19.30 uur Taizéviering
ma 26 sept.19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zo 25 sept 9.30 uur  w&c viering

wzc Antonius
do 22 sept 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 25 sept 10.30 uur  w&c viering
wo 28 sept 11.00 uur  w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 27 sept 10.30 uur  w&c viering
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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

Reis naar Lourdes van 26 
september t/m 2 oktober 2016

Al enkele maanden leest u regelmatig een bericht over de reis naar 
Lourdes. Deze reis is georganiseerd voor Zeeuws-Vlaanderen in het 
kader van het heilig Jaar van Barmhartigheid.
U hebt gereageerd en we vertrekken 26 september met 30 mensen naar 
Lourdes. In Lourdes zelf zal Lonneke Allaerts met veel enthousiasme 
en jarenlange ervaring ons rondleiden langs o.a. de Basiliek van de 
Onbevlekte Ontvangenis, onderdeel van het Heiligdom van Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes. Ook zullen we deelnemen aan de lichtprocessie en 
de sacramentsprocessie. We hopen u er verslag van te kunnen doen.
De inschrijving is gesloten.

Beste mensen,LEZINGEN 25 SEPTEMBER

26ste zondag 
door het jaar

JAAR - C
Amos 6, 1a.4-7

1 Timoteüs 6, 11-16
Lucas 16, 19-31

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 24-25 september 2016

THEMA: GENOEG!

Avondgebed in de 
stijl van Taizé

Er wordt een avondgebed 
gehouden in de Vredesweek 
van 17 t/m 25 september met 
als thema: ‘Vrede verbindt’ in de 
H. Catharinakerk te Hengstdijk 
op donderdag. 22 september  
aanvang 19.30 uur m.m.v. de 
begeleidingsgroep Laudate 
Dominum.

In dit avondgebed zal er bijzondere aandacht 
zijn voor de vluchtelingenkampen in het 
Midden-Oosten en de christelijke kerken aldaar, 
die inmiddels een kwetsbare minderheid 
vormen. Het is in ons land inmiddels de 50ste 
Vredesweek die georganiseerd wordt door 
PAX, een samenwerkingsverband tussen IKV 
en Pax Christi. 
Er is een volledige orde van dienst beschikbaar. 
In ons zingen, bidden, stil zijn, het lezen van de 
Bijbel en het luisteren naar gepaste religieus 
geïnspireerde muziek over vrede willen we ons 
laten inspireren en ons bezinnen op de vragen 
rond het Vredeswerk, dichtbij en veraf. Fijn als 
u dit met ons wilt meebeleven. U bent van 
harte welkom. 
Na afl oop van dit avondgebed ontmoeten we 
elkaar onder het genot van een kopje koffi e. 
Deze oecumenische activiteit gaat uit van de 
r.-k. parochie H. Maria Sterre der Zee en de 
protestantse kerk Oosthoek te Hulst.
Voor meer informatie over het landelijk 
vredeswerk ga naar www.paxvoorvrede.nl en 
naar de www.kerkinactie.nl/actieweek. Deze 
laatste i.v.m. de actieweek: Versterk de kerk in 
het Midden-Oosten en de aandacht en hulp 
voor de vluchtelingenkampen in die regio. 
Onze partners in confl ictgebieden verdienen 
onze morele en fi nanciële steun! 
IBAN NL03 TRIO 0390 5150 00, PAX, Utrecht.

Bezinning over Geluk 
Geluk zijn momenten in ons leven, 

die ons warmte en voldoening geven. 

Geluk is moeilijk grijpbaar, 
en op het moment vaak niet herkenbaar. 

Het is ook kunnen genieten van wat je mag ontvangen en geven, 
of eigenhandig iemand helpen overleven. 

Het is de natuurwonderen ervaren, 
of de zon aan de horizon ontwaren. 

Geluk is een kind, een man of vrouw, 
waartegen je zeggen kan ik houd van jouw. 

Geluk is ook het opnieuw beleven, 
de dingen die je reeds eerder werden gegeven, 

Onze talenten ontwikkelen en benutten, 
kan helpen om het geluk te plukken. 

Geluk is eveneens de kunst van het herkennen, 
hoe anderen je onbaatzuchtig verwennen. 

Geluk, alhoewel soms kort van duur, 
blijft in onze herinnering elk resterend uur. 

Ronald Herman

Helpende handen gezocht voor 
de Peuter en Kleuter Kerk

Op zondag 27 november 2016 is er weer Peuter Kleuter Kerk.
Deze keer zijn we te gast in de kerk van Clinge. 
We starten om 11.00 uur en gaan terug naar huis rond 
12.00 uur.

Op een speelse, kindvriendelijke manier gaan we stilstaan bij 
het uitzien naar Kerst, de advent, met het thema ‘Van Donker 
naar Licht’. De opbouw van de viering is altijd hetzelfde. Er is 
een welkomstpraatje, we steken een kaarsje aan en doen een 
gebedje, we luisteren naar een verhaal, soms zingen we een 
lied of hebben een spelletje of doe-opdracht. Daarna is het tijd 
om een knutselwerkje te maken. Na het knutselen is er iets te 
drinken voor alle kinderen en alle grote mensen. We sluiten 
af met het bidden van het Weesgegroet en wensen iedereen 
wel thuis…

We gaan deze Peuter Kleuter Kerk voorbereiden 
op woensdag 19 oktober 2016 in de pastorie van 
Hulst, Steenstraat 22. We starten om 20.00 uur.

Wil je wel eens weten hoe we dat doen? Of heb 
je een leuk adventsideetje voor de kleuters en 
peuters? Je bent van harte welkom. 
Meer info bij Jessy de Kerf jessydekerf@
zeelandnet.nl of Katrien Van de Wiele kvdwiele@
zeelandnet.nl
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INFORMATIE EN INTENTIES

GEGEVENS

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

SINT JANSTEEN
KAPEL VAN O.L. VROUW TER 

EECKEN

DINSDAG 27 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: Jacobus Lockefeer en echtgenote 
Anna Kindt; gezusters Coenen en overleden 
ouders en familie

lector: L. van Driessche-Steyaert

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorgangers pater J. 
Reurs en pastor Ch. van de Walle
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Anna Heijens en familie; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot 
en familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Theo Janssen en 
familie; Wies van den Bergen, dochter Anneke, 
zoon Philip en familie; Camilius Kindt en 
familie; gebroeders der Weduwe.

mededeling:
De caritascollecte voor de Zonnebloem 
van zaterdag 10 september heeft € 70,00 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 19.30 UUR
Taizéviering

MAANDAG 26 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering  verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens en 
echtgenoot Josephus Kerckhaert; Joseph van 
Esbroeck

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 25 SEPTEMBER 9.30 UUR:
woord en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; Jules de Maat en 
Rommenie de Maat-de Kever en zoontje Rudy; 
overleden ouders Joos en Anna van Goethem-
van Puyvelde; overleden familie H. Priem-
Martens; Miet Menu-Kerckhaert echtgenote van 
Willy Menu en overleden familie; Karel de Waal 
en Peter de Waal

lector: Ankie Dey
com. assistent: Lea Kouijzer
acolieten: Evelien en Nathalie

COLLECTE  24-25 SEPTEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is de tweede 
collecte voor het onderhoud van de basiliek.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 25 SEPTEMBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorgangers  pater J. 
Reurs en pastor Ch. van de Walle  m.m.v. het 
Dameskoor
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, 
echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; 
jaargetijde overleden ouders Aarts-Frijns; 
Pastor Jo van der Heyden; Joseph van Gimst, 
Albert Boogaert en echtgenote Elza de Koning; 
Monique Kant echtgenote van Jan Mannaert; 
Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Elisabeth Smulders-Duerinck en overleden 
familie; Angela van Esbroek- de Smit; jaargetijde 
Marie Moynes-Kuypers en overleden familie; 
Eugène Verschuren echtgenoot van Lia van 
Gimst; jaargetijde Maria Steijaert en echtgenoot 
Aloys Buysrogge en overleden familie

WOENSDAG 28 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs
intenties: overleden ouders Stallaert- Elias en 
overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; Lia Laurijs-Polfl iet

overleden:
Josephus Pierre René Marie Eggermont, 68 jaar; 
Arthur Coleta van Rie, 83 jaar, echtgenoot van 
Johanna Maria Clementina van de Walle

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. van de Walle. 
intenties: Martha van Houte en familie; Mathilde 
Pieters; jaargetijde Carolus Ludovicus Huijgens 
echtgenote en zoon
.
overleden:
Alouisius Geensen op de leeftijd van 81 
jaar, de uitvaart en begrafenis heeft alhier 
plaatsgevonden

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 25 SEPTEMBER  9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs en pastor Ch. van de Walle
intenties: Jacobus Baert en Melanie Tack; ter 
nagedachtenis aan mijn moeder Blanche 
Jaspers en mijn vader Roger van Daele

lector: Willy Verschraegen

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert 
m.m.v. het koor parochieel gemengd koor o.l.v. 
Marlene Bauwens
intenties: Silvia Smet, echtgenoot Harie Brabers 
en overleden familie; Joannes Franciscus 
Herdewel en echtgenote Rosalia Veneranda 
Zaman en overleden kinderen; jaargetijde Fiel 
de Blijzer en echtgenote Hilda de Blijzer-Hiel; 
Germaine Lauwereijs en echtgenoot Alphons 
Acke.

acolieten: Edy en Annemie

DINSDAG 27 SEPTEMBER 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron
Iedereen is van harte welkom

agenda:
dinsdag 27 september om 19.30: cluster 
bijeenkomst in de vergaderzaal

mededeling:
de caritascollecte van zaterdag 10 september, 
die bestemd was voor het werk van de 
Zonnebloem, heeft € 30,00 opgebracht. Met 
dank namens het caritasbestuur.

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 22 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering
intenties: overleden bewoners en overledenen 
in eigen kring

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 25 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord en communieviering verzorgd door de 
werkgroep 
intenties: Guust Burm, echtgenoot van Els Neve 
en dochter Patricia; Emil
Josephus Piessens; Eugène Hiel en familie; 
Augustinus en Petronella 
Ferket-Poulussen en kleinzoon  Auk de Maat; 
Willy Vermeulen, echtgenoot 
van Paula Vermeulen-de Keijzer; Irène de 
Clerck-Cerpentier en echtgenoot 
Achiel de Clerck; Achiel Hermans, echtgenoot 
van Margriet Bryssinck; Willy 
van Vliembergen, echtgenoot van Mathilda van 
Vliembergen-van Goethem;

WOENSDAG 28 SEPTEMBER 11.00 UUR:
woord- en communieviering 

overleden:
mevrouw Adam 78 jr.
mevrouw Val- Akelijen 72 jr.
mevrouw Coemelck 86 jr.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 27 SEPTEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet

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

E1	 STREEKBEELD	20	SEpTEmBER	2016	 16


