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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend van 18-
19 maart 

 

Hulst 
 vr 17 mrt 19.00 uur  stilteviering 
 zo 19 mrt 11.00 uur  w&c viering 
 wo 22 mrt 19.00 uur  eucharistie 
 vr 24 mrt 15.00 uur  gebedsviering 

 

Koewacht 
 zo 19 mrt 9.30 uur  w&c viering 

 

Heikant 
 zo 12 maart 11.00 uur Peuter- en Kleuterkerk 

 do 23 mrt 10.30 uur w&c viering 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 16 mrt 14.00 uur rozenkransgebed 

 

Clinge 
 za 18 mrt 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 21 mrt 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Boschkapelle 
 za 18 mrt 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 19 mrt 9.30 uur  eucharistie 

 

Lamswaarde 
 ma 20 mrt 19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 16 mrt 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 19 mrt 10.30 uur  w&c viering 
 wo 22 mrt 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 21 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. 19 

 

zondag 19 maart 2017 

TINTINNABULUM 

Vroeger was dat de normaalste zaak 
van de wereld. Op zondag ga je naar de 
kerk. Nu is dat steeds meer uitzondering 
geworden. Op zondag doe je van alles. 
Maar naar de kerk gaan....? Uitslapen 
op zondagmorgen, fietsen op 
zondagmorgen, hardlopen op 
zondagmorgen, uitgebreid ontbijten op 
zondagmorgen, met de kinderen aan de 
gang op zondagmorgen. Je hoort en 
ziet het allemaal gebeuren. En ook naar 
de kerk gaan. Ooit maakte ik het 
volgende mee. Ik zat op zondagavond 
ergens te eten. Zegt een ober op een 
gegeven moment: 'Ik kijk nu al een tijdje 
naar u. Kan het zijn dat ik u vanmorgen 
op de televisie gezien heb?' Het was in 
de tijd dat ik voor ons bisdom de 
televisievieringen verzorgde. “Dat kan”, 
zei ik. “Ik was inderdaad vanmorgen 
vanwege de eucharistieviering vanuit 
Breda op TV.” “Zie je wel”, zei hij. “Dat 
dacht ik al. Ik lag vanmorgen in bed, 
lekker wat te soesen en te zappen, en 
toen zag ik u tijdens een viering.” 
Zomaar een verhaal, waarin uitslapen, 
rustig aan doen en de eucharistie 
samen komen. Heel goed, die viering op 
de televisie. Zeker voor de mensen die 

 

niet of niet zo goed in staat zijn naar de 
kerk te gaan, terwijl ze dat wel zouden 
willen. (Jammer overigens dat ik zo 
vaak moet horen dat die mensen dan 
toch niet kunnen kijken, hoewel ze dat 
willen, omdat juist dan de kinderen hun 
bezoekje brengen. Tja, en dan zeg je 
maar niets, hoor ik dan zeggen). Van 
harte hoop ik dat weer meer en meer 
mensen ertoe kunnen komen, 
misschien in deze veertigdagentijd, om 
te beginnen, om weer met grotere 
regelmaat naar de kerk te gaan. Om 
daarin een ritme te vinden. Om zo de 
vriendschap met Jezus en de band met 
God te vinden en te versterken. Om 
daaruit kracht te putten voor hun leven 
van alledag. Om zo vaste grond te 
ontdekken. Structuur en regelmaat. Om 
te ervaren en te beleven dat de mens 
die gelooft nooit alleen is. Misschien ook 
voor u de moeite waard om naar de 
kerk te gaan. Om aan te sluiten bij een 
van onze geloofsgemeenschappen. 
Misschien voor u het begin van een 
lange verbintenis. Een bron van 
vreugde. Weet dat u welkom bent! 
 

pastoor Wiel Wiertz 

Zaterdag 28 januari 2017 was het 5 jaar 
geleden, dat bisschop Liesen in de H. 
Antoniuskathedraal de zetel van de 
bisschop van Breda in bezit nam. In een 
brief blikt de bisschop terug en kijkt hij 
vooruit. Er vinden grote veranderingen 
plaats binnen het bisdom Breda en in de  

hele Nederlandse kerkprovincie. Er is 
behoefte aan visie om ons te oriënteren 
op de toekomst. De brief is terug te 
vinden op onze website en in het 
weekend van 11 en 12 maart kunt u die 
brief vinden in alle kerken van onze 
parochie. 

 

 

 

 

 

Naar de kerk 
 

Bisschop 
Liesen 
 5 jaar 

bisschop 
van Breda 

 

Exodus 17, 3-7 

Romeinen 5, 1-2.5-8 

Johannes 4, 5-42 

 
 

THEMA:  
DORST NAAR 

MENSWAARDIG LEVEN 

LEZINGEN 19 MAART 
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de 

 zondag van de 

veertigdagentijd 

JAAR - A 

 

Er zit muziek 
in de basiliek van Hulst 

18 maart 2017 
Vastenactie voor 
pater C Swinne 

 
Al vele jaren wordt  
in de basiliek de 
boekenmarkt gehouden, 
waarbij de opbrengst dit jaar zal zijn 
voor het project van Pater Swinne. 
Dit jaar zijn er niet alleen boeken te 
koop, maar zal er ook muziek gemaakt 
worden. Onze eigen jeugd krijgt de 
gelegenheid muziekinstrumentjes te 
maken. Als je wc-rolletjes hebt maar 
ook stokjes om muziek te maken 
breng het mee naar de basiliek. We 
maken samen jouw muziekinstrument. 
 

Waar: de basiliek van Hulst 
Wanneer: 18 maart 2017 
Hoe laat: 9.30 – 14.00 uur  
 

       KOMEN JULLIE  
     NAAR DE MUZIEK  
      IN DE BASILIEK !! 
 

     DOEN HOOR 
 

We hebben op dit moment contact 
met de Young Ones. We hopen dat zij 
18 maart ook van de partij zullen zijn. 
 

Boekenmarkt in de 
Boekenmarkt in de 
basiliek van Hulst 

 

Op zaterdag 18 maart wordt in de 
basiliek van Hulst (ingang Cornelis de 
Vosplein) een boekenmarkt gehouden 
met verkoop van boeken, cd’s en LP’s 
ten bate van de vastenactie (Er zit 
muziek in de vrede, een project voor 
pater Swinne uit Sint Jansteen). 
De boekenmarkt start om 9.15 uur en 
duurt tot 15.15 uur. 
Tweedehands boeken en 
grammofoonplaten zijn nog in te 
leveren op de pastorie Steenstraat 22 
te Hulst, op maandag tot en met 
donderdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur. 

 

 

 
 

De bisschoppen van Nederland hebben 
een brief geschreven met het oog op 
de naderende verkiezingen waarin ze 
een beroep doen op ieders eigen 
verantwoordelijkheid mee te helpen 
aan het inrichten van een goede 
samenleving. Tegelijkertijd laten zij hun 
stem horen om op te komen voor wat 
in onze tijd voor een goede samen-
leving van belang is. De bisschoppen 
schrijven: "Laten we er voor waken te 
vervallen in boosheid, intolerantie, 
onverschilligheid en polarisatie. Dat 
zou onze gezamenlijke inzet voor het 
algemeen welzijn verlammen. In het 
 

stemhokje staan we voor de vraag hoe 
we, in het licht van het Evangelie, met 
onze stem op korte en lange termijn 
kunnen bijdragen aan een 
samenleving die is gebaseerd op 
menselijke waardigheid, solidariteit, 
grondrechten zoals de vrijheid van 
godsdienst en de vrijheid van 
onderwijs, sociale gerechtigheid, 
subsidiariteit, verdraagzaamheid en 
vrede tussen godsdiensten en 
culturen." Deze brief kunt u lezen op 
onze website en in het weekend van 
11 en 12 maart kunt u die brief vinden 
in alle kerken van onze parochie. 

Brief van de r.-k. bisschoppen van Nederland bij 
gelegenheid van de verkiezingen voor de  

Tweede Kamer op 15 maart 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

laatste wil ik u graag ook hier nog weer 
een keer attenderen. En ik wil u 
uitnodigen ook mensen om u heen er op 
te wijzen dat ze elke week het 
Tintinnabulum kunnen ontvangen op 
hun computer. Het enige dat nodig is, is 
het zenden van uw mailadres naar 
tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl . Dan 
volgt automatisch de wekelijkse zending 
per mail. Het is vreselijk jammer dat we 
niet meer op de inmiddels vertrouwd 
geworden manier ons nieuws bij u thuis 
kunnen brengen. We hopen op uw 
begrip. En we hopen op uw aller 
medewerking door uw spreken over 
Tintin en door het doorgeven van vele 
mailadressen. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

Beste mensen, het is ontzettend jammer 
dat we nog steeds niet meer mensen 
kunnen bereiken met onze edities van 
het Tintinnabulum. Voor wat het 
vervaardigen van ons nieuwsblad 
betreft is er niets veranderd. Het is nog 
steeds even veel werk en het wordt nog 
elke week met even veel plezier gereed 
gemaakt. Jammer is het dat de 
verspreiding zoals we dat gewend 
waren niet meer mogelijk is vanwege 
het faillissement van Streekbeeld. En 
het aanbod zoals het daar op dit 
moment ligt is voor ons onbetaalbaar. 
Blijft de verspreiding via de gedrukte 
exemplaren in onze kerken en vooral 
ook het wekelijkse toezenden van het 
Tintinnabulum per mail. Vooral op dat 
 

http://rk-kerk-ozvl.nl/images/downloads/nieuws/170306_Bisschop_Liesen_5_jaar_bisschop_van_Breda.pdf
http://rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1097-brief-van-de-r-k-bisschoppen-van-nederland-bij-gelegenheid-van-de-verkiezingen-voor-de-tweede-kamer-op-15-maart-2017
http://rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1097-brief-van-de-r-k-bisschoppen-van-nederland-bij-gelegenheid-van-de-verkiezingen-voor-de-tweede-kamer-op-15-maart-2017


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 17 MAART 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

ZONDAG 19 MAART 11.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
m.m.v. De Wal-Noten 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; Leonie 
Verdurmen en overleden grootouders; 
Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Willem Verschueren 
echtgenoot van Bozena Verschueren; 
Paula de Bruijn en Ries van Kampen en 
overleden familie; Elza de Koning en 
echtgenoot Ludovicus Daelman en 
overleden schoonzoon 

 

WOENSDAG 22 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
jaargetijde voor André Ferket 
echtgenoot van Paula Bisschop en 
overleden familie; voor Jan Piket en 
overleden vader 

 

VRIJDAG 24 MAART 15.00 UUR: 
gebedsviering 

 

mededeling: 
Op zondag 19 maart is de 
kennismakingsviering van de 
Communicantjes. 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 19 MAART 9.30 UUR: 
kennismakingsviering 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
met samenzang 
intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; 
Leo van Damme en overleden familie 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 18 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz en pastor R. Grossert 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 

 

intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 
Emiel van Acker; overleden ouders en 
familie d’Haens-Serrarens; Frans van 
de Poele echtgenoot van Luciënne 
Grandsard en overleden families van de 
Poele en Grandsard. 

 

DINSDAG 21 MAART 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst gebedsgroep De Bron 
Iedereen is van harte welkom. 

 

overleden: 
Eliza Johanna van Zeele weduwe van 
Jozef Frans Seghers, overleden in Hulst 
op zaterdag 4 maart in de leeftijd van 99 
jaar. De uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden in de kapel van de 
Blaauwe Hoeve op vrijdag 10 maart 
gevolgd door de begrafenis op het 
kerkhof in Clinge. 

 

COLLECTE 18-19 MAART 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
de basiliek. In Boschkapelle is er een 
extra caritascollecte. 

 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 23 MAART 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Martha van Houte en fam. 
Mathilde Pieters; Theo Weemaes en 
echtgenote Els Moorthamer, Annelies, 
Tamara en Prosper. 

 

Mededeling:  
zondag 12 maart Peuter- en Kleuterkerk 
om 11.00 uur. 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 16 MAART 14.00 UUR: 
uur van gebed.  
We willen daar 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. 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 18 MAART 19.00 UUR: 

Herdenkingsviering Mgr. Leo Dobbelaar 
en al onze overleden missionarissen, 
paters, broeders en zusters van onze 
parochie 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Cornelia 
Luijcks; Adrianus van der Keer; Anna 
Heijens en overleden familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
Elisabeth Schuren-Coolsen en 
overleden echtgenoot Joseph Schuren 
en overleden  familie; Theo Lambert en 
overleden familie. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 19 MAART 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz en pastor R. Grossert 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; Ceciel Vermue-Modde en 
overleden familie; overleden ouders de 
Meijer-Hiel en overleden ouders van 
den Bosch-Pouwels en familie; 
jaargetijde Peter de Waal 

 

lector: Roos Hiel 
com. assistent: Gino Sloot 

 

overleden:  
Piet de Groene weduwnaar van Elsa 
Duerincks op de leeftijd van 79 jaar 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 20 MAART 19.00 UUR: 
opstapviering 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Fred de Kock echtgenoot van 
Maria Nachtegael en hun overleden 
familie; jaargetijde voor Eddie van 
Leemput echtgenoot van Ireen 
Broeckaert en overleden familie; Maria 
Michielsen echtgenote van Piet 
Kuijpers; jaargetijde voor Andre 
Remorie echtgenoot van Mariëtte van 
Leemput en overleden familie; Alfonsus 
Jacobus Compiet en echtgenote Maria 
Louisa Sarneel en overleden familie; 
Petrus de Klippelaar en echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders; 
Marie Bogaart, haar overleden ouders 
en broers. 

 

lector: Angeliek van Dorsselaar 
communie: Marieke Pardon 
koster: Marieke Pardon 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
CURAMUS 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 16 MAART 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: René de Cock, overleden 
ouders en familie; August Freyser, 
dochter Agnes en overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 19 MAART 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Jeanne Buysse-Volleman; Tilly 
en Leon van den Brande-van Troost; 
Marlou van Houte-de Block; ouders 
Boeijkens-Smits; ouders Joos en Agnes 
Malcontent-de Rijk en familie; Angela 
Maria Hypolitha Borm; Jo Allefs en 
familie; Gerard de Feijter, echtgenoot van 
Corry van Helsland; echtpaar Cyriel en 
Agnes Koole-Leeraert; jaargetijde Tim de 
Smaele, echtgenoot van Ria de Gucht, 
ouders en schoonouders; jaargetijde 
Alphons Hermans en echtgenote Elza 
Asselman en kinderen 

 

WOENSDAG 22 MAART 11.00 UUR: 
Weekviering 

 

overleden:  
mw. Rachel Geelhoedt-de Pooter 82 j. 
dhr. Piet de Groene 79 j. 
mw. Eliza Seghers-van Zeele 99 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 21 MAART 10.30 UUR: 
weekviering 
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet 

 

VRIJDAG 17 MAART 12.30 UUR: 

 

 
 

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

