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onlangs heeft pater Brand laten weten dat hij ook 
niet meer voor kan gaan in eucharistievieringen, 
in de basiliek, op weekdagen. Dat betekent dat 
daarvoor pastoor Wiertz en vooral pater Reurs 
beschikbaar zijn. We hebben er voor gekozen 
de vieringen op de woensdag en op de eerste 
vrijdag van de maand vanaf nu ook doorgang te 
laten vinden als onverhoopt één van de priesters 
niet beschikbaar is. We laten dat, zo mogelijk, 
van te voren weten. We hopen dat u er begrip 

voor hebt wanneer een viering door een van de 
pastoraal werkers wordt voorgegaan. We hopen 
dat u met ons deelt dat het ritme van vieren van 
groot belang is. Het is goed dat wij steeds weer 
vierend blijven samen komen. We danken pater 
Brand heel hartelijk voor al zijn inspirerende 
vieringen en wensen hem alle goeds toe.

Namens pastoraal team en parochiebestuur, 
Wiel Wiertz, pastoor

Hulst

zo 2 okt 11.00 uur  eucharistie

wo 5 okt 19.00 uur  eucharistie

Koewacht

za 1 okt 19.00 uur Poolse viering

zo 2 okt 9.30 uur  w&c viering

Heikant

di 4 okt 14.00 uur eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

za 1 okt 14.30 uur  rozenkransgebed

Clinge

za 1 okt 19.00 uur eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 4 okt 9.30 uur  w&c viering

 aansluitend aanbidding

Boschkapelle

za 1 okt 19.00 uur  w&c viering

Kloosterzande

zo 2 okt 9.30 uur  eucharistie

wzc Antonius

do 29 sep 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve

zo 2 okt 10.30 uur  w&c viering

wo 5 okt 11.00 uur  weekviering

wzc De Lange Akkers

di 4 okt 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!

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

Jaar van Barmhartigheid 
en bezoek aan de basiliek

U hebt regelmatig kunnen lezen over het heilig Jaar van 
Barmhartigheid. Vooral de oproep om mee te gaan naar 
Lourdes en Rome zal uw aandacht hebben getrokken.
Maar er was meer! Wat dacht u van het bezoek van groepen aan de 
basiliek van Hulst, maar zeker ook de individuele bezoekers. Het Jaar 
van Barmhartigheid is nog niet gedaan, maar de komende maanden is 
de koorkerk en de Librije alleen open op zondag van 14.00 uur tot 17.00 
uur en op aanvraag.
Nu genieten we nog van prachtige zonnige dagen maar als het weer 
omslaat wordt het ook in de kerk heel koud om daar te zitten. Ook in 
mei was het niet altijd prettig om in de basiliek te zitten. Het is daarom 
ook wel op zijn plaats om de toezichthouders van woensdag, donderdag 
en zondag te bedanken voor hun inzet, maar een bijzonder woord 
van dank aan Emmy Lockefeer. Zij is op post geweest vanaf mei en zal 
ook tot en met november op zondag in de kerk zitten. Soms was het 
eenzaam, soms was het heel gezellig om in de koorkerk te zitten. Emmy, 
nogmaals dank.
Emmy heeft ook de bezoekersaantallen bijgehouden. We praten dan 
echt over de uren dat Emmy in de basiliek was. We praten niet over 
de groepen. In totaal t/m 16 september mochten we 4195 bezoekers 
ontvangen waarvan er ook 1699 de Librije hebben bezocht. In het 
monumentenweekend bezochten 435 mensen, waarvan 195 ook de 
Librije, de basiliek.

Beste mensen,LEZINGEN 2 OKTOBER

27ste zondag 
door het jaar

JAAR - C
Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4

2 Timoteüs 1, 6-8.13-14
Lucas 17, 5-10

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 1-2 oktober

THEMA: 
BLIJF ERIN 
GELOVEN!

Kerkbelang Koewacht dankt de 
vrijwilligers

Het kerkbelang Koewacht dankt de vele vrijwilligers voor hun persoonlijk 
inzet tijdens één of meer van de recente activiteiten met Kerkbelang 
Koewacht ! 

Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers werden ook de recente barbecue, 
fi etsstop, boekenbeurs, en de theatrale voorstelling een groot succes. Het 
netto resultaat van de genoemde evenementen is € 2700,00. Een prima 
resultaat aldus de stichting.
Het is hartverwarmend om te mogen constateren dat zo vele vrijwilligers 
spontaan mee ondersteuning verlenen aan de sponsor evenementen. 
Dit met als doel bijkomende fi nanciële middelen te generen en het behoud 
van de dorpskerk te Koewacht veilig te stellen.
Onder stimulans van de Stichting Kerkbelang Koewacht en de 
prochiekerncommissie zijn er inmiddels ook verschillende werkgroepen 
aan de slag gegaan voor.het onderhoud van de kerk, evenementen, 
communicatie, thematische vieringen, en verbreding inkomsten. 

De stichting geeft aan verheugd te zijn dat vele vrijwilligers de slogan 
‘Samen strek voor onze kerk’ ook daadwerkelijk gestalte geven. 
Mede dank zij de inzet van een grote groep vrijwilligers wordt het mogelijk 
om ook in de toekomst verschillende initiatieven tot behoud van de kerk te 
blijven ontplooien.
De stichting doet tevens een oproep aan alle participanten om eigen 
suggesties of initiatieven te delen met de- stichting Kerkbelang, 
kerkbelang@zeelandnet.nl.

Vredesweek 
Geschat wordt dat er wereldwijd zo’n 60 
miljoen mensen op de vlucht zijn. Een 
onvoorstelbaar aantal mensen. We kunnen ons 
er geen voorstelling van maken wat dat voor 
mensen betekent. En we kunnen niet voorzien 
welke veranderingen deze volksverhuizing 
teweeg zal brengen. Het kan ons angstig 
maken of boos. Maar we kunnen ons er ook 
toe zetten om uit dit gegeven iets goeds te 
laten groeien. Verbinding zoeken met mensen, 
die gevlucht zijn, is de enige manier om 
gemeenschap te vormen en vrede en veiligheid 
te creëren. Laten we net als de 
rentmeester in het evangelie 
van de 25ste zondag door het 
jaar (18 september) vindingrijk 
een strategie bedenken om iets 
goeds te bereiken. Vrede en alle 
goeds!

Zeeuwse Koorkringbesturen 
organiseren studiedag

Voor de twintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring 
Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 12 november de studiedag 
Contactdag Zeeland. De studiedag staat open voor iedereen, die zich betrokken voelt met en 
werkzaam is in liturgie en kerkmuziek. Iedereen is van harte welkom in de H. Willibrordusbasiliek in 
Hulst. De dag staat in het teken van samen zingen.

Programma
Onder leiding van Jan Schuurmans (dirigent) en Marcel Mangnus (organist/pianist) aan we aan de 
slag met het zingen van de liederen van barmhartigheid. Tussen het zingen door geeft Wiel Hacking 
uitleg over het heilig jaar en liederen van barmhartigheid. 

9.30 uur u bent welkom voor een kopje koffi e of thee
10.00 uur start van de studiedag
12.00 uur lunch met tentoonstelling van koormateriaal
12.45 uur start van de middag
14.30 uur theepauze
15.00 uur afsluitende viering

In de H. Schrift horen we geregeld over de barmhartigheid van God, de Vader. In de liederen en 
gezangen die op het programma staan wordt niet alleen over Gods barmhartigheid gezongen, 
maar ook onze levensopdracht als christen zullen aanbod komen. Liederen die in de koren goed 
te gebruiken zijn. Je kunt over barmhartigheid praten, maar als zanger, dirigent of organist kun je 
er immers het beste over zingen! Ieder lied, ieder mooi stuk muziek over barmhartigheid brengt 
mildheid en gerechtigheid dichter bij ons mensen.

Het thema barmhartigheid - bijbels gezien dan – is altijd gerelateerd aan het thema gerechtigheid. 
Gerechtigheid als het tot zijn/haar recht laten komen van de mens (door God, door ons) kan niet 
plaats vinden, als daarin geen barmhartigheid tot uitdrukking komt. En anderzijds is barmhartigheid 
onvolledig, wanneer daarin niet de ander tot zijn/haar recht gebracht wordt. Dit hoge ideaal kan geen 
werkelijkheid worden, wanneer we als mensen niet telkens weer de kans krijgen om een nieuw 
begin te maken. De oproep tot bekering is daarom onverbrekelijk verbonden met het beoefenen van 
barmhartigheid en gerechtigheid. Gods genade van een nieuw begin moet daarom voor ons, mensen, 
aanleiding zijn om ook genadig te zijn naar onze naaste.

In liederen tijdens de Contactdag Zeeland 2016 zullen dus de thema’s van barmhartigheid, 
gerechtigheid, bekering en genade tot uitdrukking worden gebracht.

Locatie
De Contactdag Zeeland wordt dit jaar gehouden 
in de H. Willibrordusbasiliek van de parochie H. 
Maria Sterre der Zee in Oost Zeeuws-Vlaanderen.
De H. Willibrordusbasiliek is de parochiekerk 
van de parochie en de kerkgelegenheid van de 
geloofsgemeenschap van Hulst.
Adres: Steenstraat 2, 4561 AS Hulst

Opgave
Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich 
opgeven via e-mail: contactdag.zeeland@skynet.
be of via de website www.koorkringzeeuws-
vlaanderen.eu en dient u, gelijktijdig met de 
inschrijving de bijdrage van € 15,00 voor lunch 
en koffi e over te maken op IBAN NL61 INGB 
0006 7074 42 ten name van Contactdag Zeeland, 
Hoogvogelstraat 5, 4515 BD IJzendijke

	 STREEKBEELD	27	SEpTEmBER	2016	 11



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

ZATERDAG 2 OKTOBER 14.30 UUR:
Rozenkransgebed voor de Vrede.

Iedereen is van harte welkom en uitgenodigd 
om dit gebed voor de Vrede te komen 

versterken! 

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

DINSDAG 4 OKTOBER 14.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
Teresialof met beeweg. Na afl oop koffi e in het 
Heike.

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 1 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; jaargetijde Emma van Goethem-
Remorie en echtgenoot Alfons van Goethem; 
Patrick Marin;
jaargetijde Antonius Bun en familie; jaargetijde 
Johan Stallaart en echtgenote Mieke Stallaart-
de Schepper en familie.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 2 OKTOBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J.Reurs
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; Irma Cornelissens en overleden 
ouders; Albertus van Overmeeren en Martha 
Baart; Annie Paulina Schuren echtgenote van 
Joos de Booij en overleden familie; overleden 
ouders Albertus Heijens en Emma Rozalia de 
Kort en overleden schoonzoon

lector: Anita van Puyvelde
com. assistent: Lidwien Jansen
acolieten: Darren en Rob

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
overleden familie ; René de Cock, overleden 
ouders en familie

COLLECTE  1-2 OKTOBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs-
gemeenschap. In Boschkapelle, Clinge, 
Hulst, Kloosterzande en Koewacht is er een 
extra caritascollecte.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 2 OKTOBER 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; Eugène 
Heyens en overleden familie Heyens – Lauwers; 
Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
jaargetijde Lucienne Maenhout en echtgenoot 
Aloys Buysrogge; Eduard Verbist en andrea 
Verbist – van Gassen en overleden familie; 
Emma van Gassen en overleden familie

WOENSDAG 5 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
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 

mededeling:
Vrijdag 7 oktober vervalt de viering van 19.00 
uur i.v.m. concert van het Festival van Zeeuws 
Vlaanderen

overleden:
Elisabeth Louisa Bajetto, 97 jaar, weduwe van 
Joannes Marie van Kalmthout

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 1 OKTOBER 19.00 UUR:
Poolse eucharistieviering. De viering is in 
de poolse taal, met als voorganger pastoor 
Slawomir Klim.

ZONDAG 2 OKTOBER 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle 
m.m.v. het koor.
intenties: Silvia en Emma van Damme; Willy 
Elegeert en dochter Francesca

lector: Ria van Daele-de Deckere

ZONDAG 2 OKTOBER 14.30 UUR:
Vindt het 50-jarig jubileumconcert plaats van 
het St Ceciliakoor van Koewacht. Het vindt 
plaats in de kerk van H.H. Philippus en Jacobus 
Kerkplein 2 te Koewacht.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 1 OKTOBER 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 overleden familie; Herna Buytaert 
echtgenote van Roger Bogaert, overleden 
ouders en familie; Bertrand Bonte en 
echtgenote Denise Thielman

acolieten: Piet en Theo 

DINSDAG 4 OKTOBER 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
met aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep de Bron. Iedereen is van harte 
welkom. 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 4 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 2 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; José 
van Daele, echtgenote van Guust Mangnus; 
Elza Rottier, echtgenote van Frans van Daele en 
families; jaargetijde Josef Jansen, echtgenoot 
Roza van Waterschoot en zuster; jaargetijde 
Emiel en Jeanne van Osselaer-Geerts; Achiel 
Hermans, echtgenoot van Margriet Bryssinck; 
Petrus de Schrijver, echtgenoot van Marie van 
Driessche; Bernard van Acker, echtgenoot van 
Clara Cerpentier

WOENSDAG 5 OKTOBER 11.00 UUR:
weekviering 

overleden: 
mevr. Anja Thierens 47 jr.
mevr. Flora Haak-Thomas 91 jr.

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

12	 STREEKBEELD	27	SEpTEmBER	2016	


