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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 4-5 maart 2017 

 

Hulst 
 wo 1 maart 19.00 uur  eucharistie 
 vr 3 mrt 19.00 uur eucharistie 
 zo 5 mrt 11.00 uur eucharistie 
 wo 8 mrt 19.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 wo 1 maart 19.00 uur w&c viering 
 za 4 mrt 19.00 uur Poolse viering 
 zo 5 mrt 9.30 uur w&c viering 

 

Sint Jansteen De Warande 
 do 9 mrt 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
do 9 mrt 14.00 uur rozenkransgebed 

 

Clinge 
 wo 1 maart 10.30 uur  Sterre viering 
 wo 1 maart 19.00 uur w&c viering 
 za 4 mrt 19.00 uur eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 7 mrt 9.30 uur gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 24 feb 19.00 uur eucharistie 
 zo 26 feb 11.30 uur bezinningsmoment 
 vr 3 mrt 19.00 uur  geen viering 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 4 mrt 19.00 uur eucharistie 

 

Hengstdijk 
 wo 1 maart 19.00 uur w&c viering 
 do 9 mrt 19.30 uur Taizéviering 

 

Lamswaarde 
 zo 12 mrt 14.00 uur  doopschelpviering 

 

Kloosterzande 
 wo 1 maart 19.00 uur w&c viering 
 zo 5 mrt 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 2 mrt 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 wo 1 maart 11.00 uur  weekviering 
 zo 5 mrt 10.30 uur w&c viering 
 wo 8 mrt 11.00 uur weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 7 mrt 10.30 uur weekviering 
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen 

Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, 
Lamswaarde, Nieuw-Namen , Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties  

Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 

 

80e jaargang nr. 17 

 

zondag 5 maart 2017 

TINTINNABULUM 

De vastentijd is een kans en een oproep 
om uitdrukkelijker in de geest van Jezus 
van Nazaret te leven, om bewuster 
Gods liefde te beantwoorden. Dat kan 
ondermeer door je persoonlijke 
gebedsleven beter te verzorgen, en 
door extra aandacht te geven aan het 
gemeenschappelijke gebed. In het gezin 
kan bijvoorbeeld afgesproken worden 
om tijdens de vasten tenminste eenmaal 
per dag bijzondere aandacht te besteden 

 
 

aan het gezamenlijke gebed. 
De veertigdagentijd biedt ook nog 
andere kansen om je christen-zijn wat 
meer diepgang te geven: eens rustig 
een stukje uit de bijbel lezen of 
deelnemen aan een bezinningsavond. 
Het is ook een geschikte tijd om het 
sacrament van de verzoening te 
ontvangen en om de deelname aan de 
viering van de eucharistie extra 
aandacht te geven. 

 

Geef je niet over aan droefheid en kwel 
je niet met tobberijen. 
Blijheid van hart doet een mens leven 
en een vrolijk mens leeft lang. 
Zoek afleiding voor je zorgen en troost 
je hart 
en jaag de droefheid weg van je pad. 
. 

De Dorpskerk 
 

In het hart van menig dorp  
staat een kerk met een toren als baken bovenop. 

De dorpskerk laat zich jarenlang fier tonen, 
Aan allen die de omgeving bewonen. 

Herderlijk wenkend naar elkeen, 
Hoedend over de rustende zielen er omheen, 
Groetend aan kinderen en reizende groepen, 

Uitnodigend om zijn huis tot meditatie te bezoeken. 
Sociale vooruitgang rond de toren heeft er toe bijgedragen, 

Dat vele bewoners nu een maatschappelijk welvaren behagen. 
Van menig toren met een wijds blikkende klok als hemels teken, 

Zal het beeld van de dorpstijd mogelijk verbleken, 
Vertrouwde kerktorens zijn reeds door gemis aan zorg bezweken. 

Daar waar kerken in het dorpsleven capituleren, 
Vermag een door generaties gedragen cultuur te keren, 

Aanstaand zullen ingezetenen hun oord tot bezinning ontberen. 
Behoud van een spirituele gemeenschap rond de lokale kerk, 
Vraagt van vele geesten gedegen inzet en voortvarend werk, 

Verhoopt voed de nieuwe participatie maatschappij, 
Verbreding van de eigen bijdrage aan een opgaand getij. 

 

R C G Herman© 
 

 

 

 

 

Vasten  

Genesis., 2, 7-9; 3,1-7 
Romeinen 5, 12-19 

Matteüs 4,1-11 
 
 

THEMA:  
WEG VAN HET KWAAD 

LEZINGEN 5 MAART 

1
ste 

 zondag 

 van de veertigdagentijd 

JAAR - A 

 

.Het lied van het 
oprechte vasten 

 

Zo spreekt de Heer  
die ons geschapen heeft: 

'Wat durft dat volk Mij nog te vragen. 
Dat volk dat vast  

maar toch in tweedracht leeft, 
wat durft dat volk Mij nog te vragen. 

Die in zak en as gezeten, 
twistend mijn gebod vergeten? 

Denkt gij dat Ik om dat vasten geef, 
mijn volk wat durft gij Mij te vragen!' 

 

Zo spreekt de God die alles weet en ziet: 
'Ik durf uw vasten niet vertrouwen. 

Als gij de zwervers niet uw woning biedt, 
durf Ik uw vasten niet vertrouwen. 

Schenk uw brood aan de geboeiden, 
schenk uw troost aan de vermoeiden. 
Anders hoor Ik naar uw smeken niet 
en durf uw vasten niet vertrouwen.' 

 

En Jezus sprak: ”Bemin uw vijand ook.” 
Heer God, wij staan voor U verlegen. 

“Vergeef het kwaad, 
zo doet mijn Vader ook.” 

Heer God, wij staan voor U verlegen 
'Want Gij zijt ook zelf geschonden 

door een menigte van zonden, 
en mijn .vader, Hij vergeeft u ook.' 

Heer God, wij staan voor U verlegen. 
 

En Jezus zegt: “Mensen, verdraag elkaar”, 
en Jezus' woord zal ons bevrijden. 

“Vergeet uzelf en dien elkander maar”, 
en Jezus woord zal ons bevrijden. 

“Aan elkander prijsgegeven 
vindt gij honderdvoudig leven.” 

Jezus zegt: “Mensen, bemin elkaar.” 
en Jezus' woord zal ons bevrijden. 

 

Oosterhuis/Huijbers 
 

 

 

je danst, je doet, je dartelt als een kind 
je bent zigeuner of prins 

potkachel of schemerlamp 
en je bent… jezelf 

 

je ontdekt de zin van de onzin 
en als je niet oppast 

heb je zodra de vasten begint 
vaste verkering 

 

ik heb na dit carnaval 
zo’n bierlucht in mijn jekker 

die snuif ik telkens op 
en denk: wat was dát lekker! 

 

Toon Hermans 

Carnaval 
 

er is geen aangenamer val 

dan een carnaval 

je valt namelijk naar boven 

het is een val in de blijheid 

 

 

 

 

 

 

het duffe snoer 

dat je bindt 

aan het monotone 

springt kapot 

je vat een pint 

je vat er twee, drie, vier 

je vat een vat 

en de sleur heeft geen vat meer op je 
 

het spettert muziek 

in de smalle straten 

het regent zoenen 

in het warme café 

  

 

 

 

 

 

 

Het askruisje 

 As is teken van menselijke broosheid en 
vergankelijkheid, maar ook teken van 
nieuw leven. In vroegere tijden werd 
met as gewassen: as heeft de kracht 
om te reinigen. Op de akkers worden 
ook nu nog de stoppels van het koren 
verbrand: as maakt de grond 
vruchtbaar. 
As werd bij zondaars op het hoofd 
gestrooid: as reinigt van schuld en geeft 
kracht tot nieuw leven. 
De as voor het opleggen van het 
askruisje wordt gemaakt van de 
verbrande palmtakjes van het vorige 
jaar; ze wordt door de priester 
gezegend. Zo wordt deze as voor ons 
tot teken van de weg van de dood naar 
nieuw leven. 
In onze parochie kunt u terecht voor de 
oplegging van het askruisje op 
Aswoensdag om 19.00 uur in Clinge, 
Hulst, Kloosterzande en Koewacht  
 
 

 
 

U bent hartelijk welkom om na de drie 
dolle dagen van carnaval met deze 
eucharistieviering de veertigdaagse 
vastentijd te beginnen. 

 

Wanneer je vast, zet dan geen somber 
gezicht zoals de schijnheiligen, want zij 
vertrekken hun gezicht om met hun 
vasten op te vallen bij de mensen. Ik 
verzeker jullie, ze hebben hun loon al. 
Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en 

 
 

was je gezicht, opdat het bij de mensen 
niet opvalt dat je vast, maar wel bij je 
Vader, die in het verborgene is; en je 

Vader, die in het verborgene ziet, zal 
het je lonen 

Matteüs 

 

 

 

 

 

 

Want door droefheid zijn vele mensen te 
gronde gegaan,want de droefheid levert 
niets op. 
Jaloezie en woede verkorten het leven 
en zorgen maken iemand oud vóór de tijd 
 

Jezus Sirach 

  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 3 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Wim Bruggeman en overleden 
familie; Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; 
Yvonne Collet-van der Kelen en 
overleden familie. 

 

ZONDAG 5 MAART 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorgangers 
pater J. Reurs en pastor K. Van de 
Wiele 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 Baart-van 
Gijsel; Josephus Burm en echtgenote 
Paula van Heese; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Gerda 
van Geertruij-Pieters; voor Gerarda 
Bouwens en echtgenoot Gustaaf Smet 
en overleden familie; voor Elza Verbist, 
overleden ouders en familie; Elza de 
Koning en overleden echtgenoten Albert 
Boogaert en Joseph van Gimst; Jan 
Weemaes echtgenoot van Mevrouw 
Weemaes-Mortier en overleden familie; 
Joop Gremmen en overleden familie. 

 

WOENSDAG 8 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Tonny Baart echtgenoot van Jeannine 
van der Gucht; jaargetijde Ivon Nijskens 
en overleden echtpaar Jozef Nijskens-
van Eerdenburgh en overleden familie; 
voor Greetje en Jan Foppen-de Bolster 
en overleden familie. 

 

overleden: 
Renate Maria Fiekers, 71 jaar, 
echtgenote van Jean-Loup Deltour 
Anna Christina Maria van Winden, 50 
jaar, echtgenote van Petrus van den Berg 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 4 MAART 19.00 UUR: 
Poolse eucharistieviering. De viering is in 
de Poolse taal, met als voorganger 
pastoor Slawomir Klim. 

 

ZONDAG 5 MAART 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 9 MAART 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ed Borm en echtgenote en 
overleden ouders; Alfred Weemaes en 
echtgenote; Silvia Plasschaert; René 
Bauwens en echtgenote; Theo Beugels 
en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
Margaretha Danckaert en echtgenote 
Frans Thijs en Joos de Wit, zonen 
Freddy en Francky en overleden familie; 
Stif Inghels en echtgenote Cyrillus Vael; 
Maria en Agnes Bauwens, overleden 
ouders en Nelly Bauwens; overleden 
familie IJsebaert.  

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 9 MAART 14.00 UUR 
Gebed voor het Gezin 
 

COLLECTE 4-5 MAART 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst, Clinge, 
Boschkapelle en Kloosterzande is er 
een extra caritas-collecte voor de 
Vastenactie 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 4 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater C. Swinne m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette 
Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Bertrand Bonte en echtgenote 
Denise Thielman; Herna Buytaert 
echtgenote van Roger Bogaert, 
overleden ouders en familie; Petrus 
Acke echtgenoot van Louisa Sloot; 
jaargetijde Gustaaf Pilaet echtgenoot 
van Ivonne Rossaer. 

 

acolieten: Lilian en Annemie 
 

DINSDAG 7 MAART 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
woord- en communieviering met 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron. Voorganger is 
pastor R. Grossert. Iedereen is van 
harte welkom.  

 

agenda: 
Vrijdag 3 maart wordt de H. Communie 
aan huis gebracht bij zieken, ouderen 
en gehandicapten die hiervoor zijn 
aangemeld. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 24 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Desire van Mullem en 
echtgenote Maria Verbist en overleden 
kinderen; Elza van der Heijden 
echtgenote van Emerie Burm en 
overleden familie. 

 

lector: L. van Driessche-Steyaert 
 

ZONDAG 26 FEBRUARI 11.30 UUR: 
samenkomst met Stichting carnaval “DE 
MOLLEN” in een bezinningsmoment 
met zang en muziek, in samenwerking 
met de werkgroep 

 

VRIJDAG 3 MAART 19.00 UUR: 
Op deze avond is er geen viering in 
onze kerk. 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 4 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorgangers 
pater J. Reurs en pastor K. Van de Wiele 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; familie 
Johannes Truijman-Vonk en kinderen; 
Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; jaargetijde Philip van den 
Bergen, vader Wies van den Bergen, 
zus Anneke en familie; jaargetijde 
Catrien de Schepper-Kamps en 
echtgenoot Piet de Schepper en familie.  

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 5 MAART 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorgangers 
pater J. Reurs en pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. parochiekoor 
intenties: 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; Piet van Damme; 
Miet Menu-Kerckhaert echtgenote van 
Willy Menu en overleden familie; Martha 
Joos-Everaert en echtgenoot Jo Joos; 
Theo de Bakker echtgenoot van Annie 
Gelderland en overleden familie; Annie 
Paulina Schuren echtgenote van Joos de 
Booij en overleden familie; jaargetijde 
Mon Mast en overleden familie Mast en 
familie van Kruyssen; Martha Eijsackers-
Roelands en Piet Eijsackers; Hennie Hiel-
de Bruycker en overleden ouders. 
 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

DONDERDAG 9 MAART 19.30 UUR: 
Taizéviering 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

ZONDAG 12 MAART 14.00 UUR: 
doopschelpviering met als voorganger 
pastor R. Grossert 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
CURAMUS 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 2 MAART 10.30 UUR:  
woord- en communieviering 
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen in eigen kring. 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 5 MAART 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: uit dankbaarheid; Achiel 
Hermans echtgenoot van Margriet 
Bryssinck; Jolanda Plasschaert en 
echtgenoot Cor Bovee; Alice 
Audenaerd-de Smit, echtgenoot, 
dochter Jolanda en familie; Angela 
Maria Hypolitha Borm; jaargetijde Leon 
de Boeij echtgenoot van Annie de 
Schepper en familie; jaargetijde Theo 
Vereecken en familie; Piet en Louisa de 
Boeij-Pauwels en familie. 

 

WOENSDAG 8 MAART 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden: 
mw. Marleen van den Brande-
Cambeen, 57 jaar 
mw. Els Janssen-de Smit, 86 jaar 
mw. Catharina Peeters, 94 jaar 
mw. Bep Stolte-Robert, 103 jaar 
(overleden in Ter Schorre, Terneuzen) 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 7 MAART 10.30 UUR: 
weekviering 
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet 
 

 

 
 

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: 
Truffinoweg 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 

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: 
ma t/m do  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  

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 Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 
 tel. 0114-381317 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

mailto:pastoraalteam@zeelandnet.nl
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

