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Hulst
zo 16 okt 11.00 uur  eucharistie

wo 19 okt 19.00 uur  eucharistie

vr 21 okt 19.00 uur  stilteviering

Koewacht
zo 16 okt 9.30 uur  eucharistie

Sint Jansteen 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

do 13 okt 14.00 uur rozenkransgebed

Clinge
za 15 okt 19.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 18 okt 9.30 uur  gebedsgroep

Graauw gemeenschapshuis
do 20 okt 10.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 15 okt 19.00 uur  eucharistie

Kloosterzande
zo 16 okt 9.30 uur  eucharistie

Lamswaarde
ma 17 okt 19.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 13 okt 10.30 uur  eucharistie

De Blaauwe Hoeve
zo 16 okt 10.30 uur  w&c viering

wo 19 okt 11.00 uur  weekviering

wzc De Lange Akkers
di 18 okt 10.30 uur  w&c viering

volg ons op Facebook
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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

Genezing

Genezing begint met het verleggen van je grenzen, 
je persoonlijke doel vertalen in begeerde wensen. 
Het is ook je beperking als waarachtig aanvaarden, 
en je richten op de resterende waarden. 
Genezing is elke verbetering wikken en wegen, 
en elke stap vooruit tot je nemen als een zegen. 
Het is je opnieuw kunnen overgeven 
aan de mooie dagelijkse dingen in het leven. 
Genezen is het voortdurend geestelijk streven, 
samen te zoeken naar nieuwe wegen, 
en steeds omringd zijn door medeleven. 
Genezing is het soms kunnen huilen van verdriet 
om daarna vreugde te ervaren, iemand die geniet. 
Het is verder speuren naar geluk als tegenpool van je lot, 
dat je steeds weer in staat stelt tot genot. 
Genezen is je niet overgeven, 
maar het blijven streven en zoeken, 
en stap voor stap vooruitgang boeken 

Ronald Herman

We mogen allemaal steeds weer mensen ontmoeten die je 
onverwacht iets vertellen waarvan je denkt: hoe is het mogelijk. 
Zoals de mevrouw van rond de tachtig die tegen me zei: “Elke dag 
spring ik in de ochtend achter elkaar tachtig keer touwtje. Iemand 
zei mij dat touwtje springen heel goed is voor de conditie en ik heb 
dat langzaam opgebouwd. Elke dag vijf keer erbij. En nu doe ik het 
elke dag tachtig keer. Het houdt mijn lijf soepel. Als ik het niet doe, 
dan merk ik dat meteen. Ik moet het wel bijhouden.... Nu ik van 
huis ben doe ik het even niet. Dat betekent dat ik het thuis weer 
rustigjes aan op moet bouwen. Het zou onverstandig zijn te denken 
dat ik meteen weer tachtig keer touwtje zou kunnen springen. Elke 
dag touwtje springen houdt mijn lichaam soepel. Nu ga ik weer even 
verder”. En weg was ze, nog heel vlot stapte ze voort. Met mijn mond 
open van bewondering keek ik haar na. “Als je doet, waarvan je in 
eerste instantie zou denken dat je het niet kan, kun je toch een 
heleboel”, dacht ik. Zij maakte mij dat duidelijk.

Rutte
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29ste zondag 
door het jaar

JAAR - C
Exodus 17, 8-13

2 Timoteüs 3,14-4,2
Lucas 18, 1-8

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 15-16 oktober

THEMA: 
DE KRACHT 

VAN HET 
GEBED

Maandagochtend 26 sept 2016 om 6 uur in de 
ochtend vertrekken er vanuit Hulst 30 personen 
naar Lourdes. Lourdes, wat zullen we er vinden! 
Ieder gaat op weg met zijn eigen gedachten. 
Het is niet zo maar een reis. Meer dan de helft 
van de mensen is al meerdere malen in Lourdes 
geweest. Zo’n 10 personen gaan voor de eerste 
maal naar Lourdes. De grot, de drie boven elkaar 
gebouwde kerken, de H. Mis in de Pius X kerk, de 
Lichtprocessie, de Sacramentsprocessie, de grote 
en kleine Kruisweg. 
Indrukwekkend.
We hadden het 
geluk er deze week 
aanwezig te zijn 
met de nationale 
bedevaart uit Italië. 
Zo’n 20.000 Italianen 
liepen rond in 
Lourdes. Dit viel niet 
op behalve dan toen de H. Mis werd opgedragen 
in de Pius X kerk met al deze mensen. Een 
viering, waarin een kardinaal uit Italië voorging, 
maar waar ook pastoor Wiertz met nog zo’n 100 
priesters mee voorgingen.
En wat te denken van de Sacramentsprocessie 
over de Esplanade en de Lichtprocessie waar 
al deze mensen ook meeliepen in een zee van 
lichtjes op een donkere avond met veel gebed 

en gezang. Indrukwekkend, we geraakten niet 
uitgepraat.
Een opsomming is snel gemaakt, maar vele 
mensen maakten soms meer dan één keer per 
dag de weg naar de grot. Velen vonden hier hun 
rust, zij stonden stil bij hun eigen gedachten, 
dachten aan hun dierbaren en naasten, dachten 
aan een zieke en nog zoveel andere zaken.
Deze week van samenzijn bracht een ontmoeting 
met elkaar, gaf verwondering, verbondenheid 

en gezamenlijkheid. 
Ook de hulp en 
aandacht aan elkaar 
bracht emotionele 
momenten met zich 
mee. Het samenzijn 
in het geloof werd 
zonder veel woorden 
heel sterk ervaren 
door een ieder.

Op de laatste dag werd de reis afgesloten 
in Nevers. Hier is Bernadette (Soubirous) in 
het klooster gegaan en in 1879 op 36 jarige 
leeftijd overleden. Sinds 3 augustus 1925 wordt 
het lichaam van Bernadette bewaard in een 
glazen schrijn in de kapel van het oude Sint-
Gildardklooster van Nevers.

Het was een reis om niet te vergeten.

Lourdes De verering van 
relikwieën

Binnen het rooms-katholicisme worden met 
relikwieën de overblijfselen bedoeld van het 
lichaam van heiligen of voorwerpen die met 
het lichaam van Jezus, Maria of een andere 
heilige in contact zijn geweest.

Ook Terhole kent een jarenlange traditie, 
welke wij nu willen voortzetten in Hulst. 
We hopen dan ook vele mensen te mogen 
ontvangen op 16 oktober om 11.00 uur. Na 
de viering zal gelegenheid geboden worden 
aan wie dit wil om de relikwie van Gerardus 
te vereren. De gebruikelijke manier is om dit 
te doen met een kus.

Gerardus Majella, 
patoon van Terhole
Hij werd geboren 
op 23 april 1726 te 
Muro Lucano, ten 
zuiden van de stad 
Napels in Italië.
Voordat hij intrad 
in het klooster 
bij de paters redemptoristen werkte hij als 
kleermaker en later als bediende bij een 
bisschop. Nadat hij was ingetreden als 
broeder werd hij koster in de kerk van Iliceto. 
Daarnaast moest hij veel op pad om voor het 
leven van de andere medebroeders te zorgen.
Hij werd overgeplaatst naar het klooster in 
Caposele. Hij werkte er als portier. Hier werd 
bekend dat hij de vele mensen hielp, die bij 
het klooster aanklopten voor hulp, o.a. door 
het uitdelen van voedsel en ook door het 
genezen van hun verwondingen.
Nog jong werd hij ernstig ziek. Na een geduldig 
gedragen ziekbed stierf hij op 16 oktober 
1755. Hij was toen 29 jaar oud.
Ook na zijn dood heeft hij vele wondertekenen 
verricht. Hij vergat niet al de mensen, die in 
hun nood bij hem aanklopten en vroegen om 
hen te helpen.

Tot ver in de twintigste eeuw trok de kerk 
van Terhole jaarlijks bij het patroonsfeest op 
16 oktober bedevaartgangers uit de wijde 
omtrek. Gerardus is offi cieel schutspatroon van 
kleermakers, portiers en zwangere vrouwen, 
maar in de volksmond wordt Gerardus Majella 
vooral de heilige van de ‘hopeloze zaken’ 
genoemd. Dit heeft te maken met zijn sterke 
doorzettingsvermogen. Telkens weer, ondanks 
zijn zeer zwakke gezondheid en de vele 
tegenwerking die hij kreeg, ging hij verder. 

Zijn leven is gekenmerkt door wonderen. Hij deed die wonderen voor mensen 
die hij onderweg ontmoette. Hij hielp veel arme mensen. Met hart en ziel zette 
hij zich in voor de armen en de kwetsbaren in de samenleving en leefde zelf 
heel eenvoudig.
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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

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 15 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz en pastor R. Grossert
m.m.v. het parochieel gemengd koor o.l.v. 
Marlene Bauwens.

intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en overleden familie; overleden ouders 
en familie d’Haens-Serrarens; jaargetijde 
Henricus van Boven en echtgenote Maria 
Martens en overleden familie; Piet Inghels 
echtgenoot van Madeleine Bruggeman en 
overleden familie.

acolieten: Jan en Annemie

DINSDAG 18 OKTOBER 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron
Iedereen is van harte welkom.

opbrengst collecte:
De caritascollecte van zaterdag 1 oktober 
die bestemd was voor de voedselbank heeft 
53 euro opgebracht. Met dank namens het 
caritasbestuur.

agenda:
dinsdag 18 oktober om 20.00 uur: bijeenkomst 
van de parochiekerncommissie in de 
vergaderzaal.

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 15 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs en pastor R. Grossert
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; jaargetijde Bert van der 
Meijden; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus Cappaert; 
jaargetijde Theo Janssen en overleden familie; 
Joseph Hamelink, echtgenote, dochter Annie en 
zoon Leo.

mededeling:
De Caritascollecte van zaterdag 1 oktober voor 
de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen heeft € 
102,-- opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor !

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 16 OKTOBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz en pastor Ch. v.d. Walle
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; overleden ouders 
Aloïs en Rozalia de Maat-van Kampen; Aloïs 
Verdurmenen overleden familie; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en familie; Roos 
Verdurmen-Kerckhaert en familie; Eugène Hiel 
en familie; Mon Mast; Nard de Jonge echtgenoot 
van Nelly de Jonge-Franse en overleden familie

lector: Yvonne Martinu
com. assistent: Janny van waterschoot
acolieten: Evelien en Nathalie

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

MAANDAG 17 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: Eddie van Leemput echtgenoot 
van Ireen Broeckaert en overleden familie; 
Celina Ivens en echtgenoot Aloijsius de Bruijn 
en overleden familie; Gerard van Driessche, 
echtgenoot van Josepha Kindt; Jo Rombout 
echtgenoot van Annie van Damme en 
overleden familie; jaargetijde voor Sjors de 
Waal echtgenoot van Ria Weemaes, overleden 
ouders en familie; jaargetijde voor Desire 
Schelfhout en echtgenote Marie Hoefeijzers, 
overleden kinderen, schoonkinderen, 
kleinkinderen; August Bogaert en echtgenote 
Rosalia de Bakker; Andre Remorie echtgenoot 
van Marjet van Leemput en overleden familie; 
Petrus de Klippelaar; Constantinus Bogaert en 
echtgenote Rozalia van Waterschoot en dochter 
Ine; familie Joossen; Petrus de Klippelaar en 
echtgenote Angela Compiet en wederzijdse 
ouders

lector: Nel Pateer
communie: Arnold van Leemput
koster: Lia van Kessel

COLLECTE 15-16 OKTOBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er een extra 
collecte voor onderhoud van het orgel.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 16 OKTOBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz en pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. de 
Cantorij der Basiliek

intenties: Corry van der Wielen – Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie Baert 
– van Gijsel; Josephus Burm en echtgenote Paula 
van Heese; Marie Cornelissens en echtgenoot 
Piet d’Haens, overleden zoons, schoonzoons 
en kleindochter; onze ouders, Leon van 
Remortele en Franske van Remortele – Den 
Engelsman; Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; August de Kort, Anna Polspoel en 
dochter Imke; voor Agnes Smet echtgenote 
van Eric Groosman; Theo de Koning; Piet en 
Gonda Wauters – van de Voorde en overleden 
familie; Theo Mangnus en overleden familie; 
Leo Fermont en overleden familie Fermont – 
Sinack; Edwien van Doorsselaer;

WOENSDAG 19 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: overleden ouders Stallaert – Elias en 
overleden kinderen; familie Baert – van Gijsel; 
familie Verdurmen 

VRIJDAG 21 OKTOBER 19.00 UUR:
Stilteviering

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 16 OKTOBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs 
intenties: Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der Sijpt 
en overleden familie; Mia van Nieulande-
Belaert en echtgenoot Gerard van Nieulande, 
overleden ouders Belaert-Sturms en familie van 
Nieulande; jaargetijde voor Judith Cerpentier

lector: Willy Verschraegen

overleden: 
Op woensdag 28 september is op 93 jarige 
leeftijd overleden Paula-Maria Hamerlinck 
weduwe van Achille Constant Janssens, 
eerder weduwe van Emeric Theophile 
Matthijs. De dienst van woord en gebed heeft 
plaatsgevonden op 3 oktober te Koewacht

SINT JANSTEEN
ROZENKRANSGEBED 

TE KAPELLEBRUG

Op donderdag 13 oktober a.s. is er in de 
kapel van Onze Lieve Vrouw ter Eecken een 
Rozenkransgebed voor het gezin ! Het gebed 
begint om 14.00 uur en iedereen is van harte 
welkom en uitgenodigd om dit gebed te komen 
versterken.

GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS

DONDERDAG 20 OKTOBER 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele
intenties: Johannes Stallaert en overleden 
familie; Trees Buys echtgenote van Willy 
Hofman, overleden ouders en familie; Elisabeth 
Smulders - Durinck en overleden familie; 
Petrus Boënne - van Megroot en overleden 
kinderen; Maria Verbist en overleden ouders; 
Marie Verdurmen en echtgenoot Piet Totté 
en wederzijdse ouders; Jozef van de Vijvere 
en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse 
ouders; Albert Gordijn, overleden ouders en 
familie; Jules van den Eeckhout en echtgenote 
Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes

lector: J. de Baar

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 13 OKTOBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs 
intenties: voor overleden bewoners van ons 
huis en overledenen in eigen kring

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 16 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. van Geloof
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; Achiel 
Hermans, echtgenoot van Margriet Bryssinck; 
Bert en Rosa Kroes-van Bastelaar; Lodewijk en 
Jeanne Colsen-de Maat; Leo en Paula Hemelaar-
Suy; Piet van Dommelen, echtgenoot van Tinie 
van Damme; Theo Vereecken en familie; Willy 
van Vliembergen, echtgenoot van Mathilda van 
Goethem; Bart, Ellen en Marijke Jansen; Tilly en 
Leon van den Brande-van Troost; Omère Kips, 
echtgenoot van Ivonne Lockefeer; Louis Burm, 
families Burm, van Itegen en Cornelissens

WOENSDAG 19 OKTOBER 11.00 UUR:
weekviering

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 18 OKTOBER 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

GEVRAAGD:

Zijn er mensen die bidprentjes 
sparen? We hebben bidprentjes 
gekregen en willen deze geven 
aan een echte spaarder. 
Meld u bij de pastorie: 
pastoriehulst@zeelandnet.nl 
of Steenstraat 22. 
U krijgt z.s.m. bericht van ons.

Het secretariaatsteam van de 
parochiekern Hulst
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