
 

 

 bezoek aan de San Clemente, de 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LEZINGEN 27 NOVEMBER 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 
vieringen rond het weekend van 25-
26 maart 

 
Hulst 
 24 maart 15.00 uur gebedsviering 
 26 maart 11.00 uur  eucharistie 
 wo 29 maart 19.00 uur  eucharistie 

 
Koewacht  
 zo 26 maart 9.30 uur  eucharistie 

 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 vr 24 maart 17.00 uur vesper 
 za 25 maart 10.30 uur w&c viering 

 
Clinge 
 za 25 maart 19.00 uur  eucharistie 
 di 28 maart 9.30 uur Sterreviering  

 
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 28 maart 9.30 uur  gebedsgroep 

 
Nieuw-Namen 
 vr 24 maart 19.00 uur w&c viering  

 
Heikant 
 do 23 maart 10.30 uur w&c viering 
 zo 26 maart 14.00 uur doopschelpviering 

 
Boschkapelle 
 za 25 maart 19.00 uur w&c viering 

 
Hengstdijk  
 ma 27 maart 19.00 uur w&c viering 

 
Kloosterzande 
 zo 26 maart 9.30 uur  w&c viering 

 
wzc Antonius 
 do 23 maart 10.30 uur  w&c viering 

 
De Blaauwe Hoeve 
 zo 26 maart 10.30 uur  w&c viering 
 wo 29 maart 11.00 uur  weekviering 

 
wzc De Lange Akkers 

 di 28 maart 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. 20 

 

zondag 26 maart 2017 

TINTINNABULUM 

Er wordt niet zo veel over gesproken of 
geschreven, maar ook in onze parochie 
zijn er velen die iedere dag kortere of 
langere tijd bidden voor vele intenties. 
Heel persoonlijke intenties en intenties 
die betrekking hebben op onderwerpen 
die ons allen betreffen. Onze paus heeft 
voor iedere maand een gebedsintentie 
aangeboden aan de gelovigen van over  
 

 

heel de wereld. Deze intentie willen wij 
graag aan u allen doorgeven. Met de 
vraag om deze intentie op te nemen bij al 
het vele waar u iedere dag al voor bidt. De 
intentie voor deze maand is de volgende: 
Voor steun voor de vervolgde christenen: 
Dat de vervolgde christenen vanuit de 
hele Kerk steun mogen ontvangen door 
gebed en materiële hulp. 

 

Vele mensen kennen de abdij van 
O.L.V. van Nazareth van Brecht. Zo’n 
30 zusters leven hier in stilte. Bidden en 
werken is hun leven. Zeven maal daags 
vieren zij in toewijding aan God, in 
verbondenheid met de gehele kerk en 
met de gehele mensheid het 
gemeenschappelijk gebed. Er is 
nauwelijks contact met de buitenwereld. 
Onlangs trad zuster Anna, afkomstig uit 
Lamswaarde, in en op die manier zijn 
de contacten ontstaan. Nu is het plan 
om zaterdag 8 april vanuit de parochie 
H. Maria Sterre der Zee naar Brecht te 
gaan. U kunt dan samen met de zusters 
het ritme van het kloosterleven en de 
stilte beleven, de gezamenlijke maaltijd, 
koffie, thee en koek gebruiken. Ook is er 
tijd om hun winkeltje bezoeken. 
De kosten per persoon € 25,00 voor 
deelname, de maaltijden en koffie. Verdere 
 

 
 

informatie tel: 0114-310685 maandag 
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
 

Wie heeft belangstelling? 
 

Opgave bij de pastorie in Hulst, 
pastoriehulst@zeelandnet.nl of uw 
aanmelding in de brievenbus van 
pastorie Hulst. Vermeld uw naam, 
adres en telefoonnummer a.u.b. 

 

 

 

 

 

Gebedsintentie 
 

Samuël 16, 1b,6-7.10-13a 
Efesiërs 5, 8-14 

Johannes 9, 1-41 
 

 
 

THEMA:  
HEER, GENEES ONZE 

BLINDHEID 

LEZINGEN 26 MAART 

4
de 

 zondag van de 

veertigdagentijd 

JAAR - A 

 

Taizé avondgebed 
 

 
 

Met regelmaat komen gelovigen 
vanuit de protestantse gemeente en 
de katholieke parochie in 
oecumenisch verband samen in 
Hengstdijk voor het oecumenisch 
avondgebed. De eerstvolgende keer 
zal 1 juni zijn, om 19.30 uur. U bent 
daar heel erg welkom. Afgelopen 
keer, donderdag 9 maart, lazen we 
een gebed van Thomas Merton.  
Graag willen we in deze 
veertigdagentijd deze tekst ter 
overweging voorleggen. 

 

Heer mijn God, 
ik weet niet waar ik heen ga. 

Ik ken de weg niet die voor me ligt. 
Ik kan niet met zekerheid zeggen 

waar hij zal eindigen. 
Ook ken ik mezelf niet echt, 

en als ik denk dat ik uw wil volg, 
dan betekent dit nog niet 

dat ik dat ook werkelijk doe. 
Maar ik geloof  

dat het verlangen om U te behagen 
U in feite ook behaagt. 

En ik hoop in dat verlangen te leven 
bij alles wat ik doe. 

Ik hoop nooit iets te doen  
zonder dat verlangen. 

Als ik dit die, dan weet ik 
dat U mij zult leiden  

langs het rechte pad, 
hoewel ik er misschien  

niets van begrijp. 
Daarom zal ik altijd op U vertrouwen, 

ook al lijk ik verloren  
en in de schaduw van de dood. 

Ik zal niet bang zijn 
want U bent steeds bij mij, 

en U zult mij nooit  
aan mijn lot overlaten 

om mijn gevaren alleen te doorstaan. 
 

 

 

 

 
 

Hij is de Vrede van alle stille dingen. 
Hij is de Plaats waar ik schuil voor onheil. 
Hij is het Licht dat schijnt in het duister. 

Hij is de eeuwige Vonk in mijn hart. 
Hij is de Deur die wijd open staat. 
Hij is de Gast die binnen wacht. 

Hij is de Vreemdeling aan de deur. 
 

 

Hij is het Roepen van de armen. 
Hij is mijn Heer en met Hem kan geen 

kwaad mij bedreigen. 
Hij is het Licht, de Waarheid, de Weg. 
Hij is mijn Redder deze dag, veertig 

dagen lang, hier en nu. 
 

(naar een Iers gebed, anoniem) 

Een kloosterdag bij de trappistinnen van Brecht  
op zaterdag 8 april 

 

 

 

 

 
De derde zondag verhaalt over de 
ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse 
vrouw bij de bron. Jezus heeft, zoals Hij 
tot haar zegt, levend water dat iedere 
dorst lest. Dat water is zijn Geest, die 
ons geschonken wordt. 
De vierde zondag van de blindgeboren 
jongen die bedelt om licht verkondigt 
ons, dat wij in het doopsel worden bevrijd 
van de duisternis van het kwaad en 
ontvangen wij het licht van Christus om te 
leven als kinderen van het licht. Met nieuwe 
ogen, met de ogen van God kijken wij 
voortaan naar onze medemensen. 
Op de vijfde zondag gebeurt de opwekking 
van Lazarus. Door het doopsel zijn wij 
overgegaan van de dood naar het 
leven. De oude mens in ons is 
gestorven om voortaan te leven van de 
Geest van de verrezen Christus. Eén 
van de zussen van Lazarus, Marta, zegt 
tegen Jezus: “Als Gij hier waart geweest, 
zou mijn broer niet gestorven zijn”. Een 
mooiere geloofsbelijdenis bestaat er niet. 
“Als Gij hier waart geweest”. Welnu, Hij 
is aanwezig, in de Kerk en bij ons. 
Deze weg van de veertigdagentijd die 
wij opnieuw als geloofsleerlingen afleggen 
zorgt ervoor dat wij ons met Christus 
bekleden om op het paasfeest met de 
heilige Paulus te kunnen zeggen: “Ikzelf 
leef niet meer, Christus is het die leeft in 
mij” (Gal. 2, 20). 
 
Vicaris-generaal Mgr. H. Lommers 

 

In de veertigdagentijd vergezellen wij 
Jezus naar Jeruzalem, de plaats van 
zijn kruisdood en verrijzenis. Het is 
vooral in de liturgie dat wij de Heer 
ontmoeten en samen met Hem deze 
weg gaan. 
Op de zondagen van de 
veertigdagentijd in dit liturgische jaar 
van de A-cyclus beleven wij een soort 
catechumenaat, alsof wij ons opnieuw 
op het doopsel voorbereiden. Door zijn 
woord en voorbeeld worden wij door 
Jezus zelf onderricht. Zo kan de 
doopgenade in ons groeien en ervoor 
zorgen dat de praktijk van ons leven 
meer aansluit bij dit sacrament. 
De eerste zondag van de bekoringen 
van Jezus in de woestijn, nodigt ons uit 
onze definitieve keuze voor God te 
hernieuwen en moedig de strijd aan te 
gaan die ons wacht als wij Hem trouw 
willen blijven. 
De tweede zondag van de gedaante-
verandering op de berg toont ons de 
verheerlijking van Christus, door wie 
ook wij ‘kinderen van God’ worden. Wij 
krijgen in geloof het vermogen om 
Christus te zien in zijn werkelijke 
gedaante. Hij is het licht der wereld. En 
de Vader in de hemel erkent Hem en 
zegt: “Dit is mijn Zoon, luistert naar 
Hem”. Daaruit maken wij op, dat het niet 
nodig is, zelfs ongepast voor een 
christen, om ons heil te zoeken buiten 
Christus om. 
 
 

Veertigdagentijd 

mailto:pastoriehulst@zeelandnet.nl


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 24 MAART 15.00 UUR: 
gebedsviering 

 

ZONDAG 26 MAART 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater Cyriel Swinne 
m.m.v.het dameskoor 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
Familie Baart-van Gijsel; Josephus 
Burm en echtgenote Paula van Heese; 
Franciscus Blommaert en echtgenote 
Maria Wittock en overleden ouders; 
Jaargetijde Catharina Johanna Rosalia 
Temmerman; Pastor Jo van der 
Heyden; Theo Mangnus en overleden 
familie; Angèle Hemelaer en echtgenoot 
Joos Fassaert; Lidwien Verstraaten-
Verver en overleden familie; Edwien van 
Doorsselaer en overleden familie 

 

WOENSDAG 29 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; Piet Malefason 
echtgenoot van Riet Malefason-van Eck 
en zijn overleden ouders Guust 
Malefason en Ivonne van Vlierberghe 

 

VRIJDAG 24 MAART 15.00 UUR: 
gebedsviering 

 

overleden: 
Cornelia Adriana Schuurbiers-Vermue, 
70 jaar, echtgenote van Alphonsus 
Schuurbiers 

 

kledinginzameling: 
Zaterdag 25 maart is het weer de 
laatste zaterdag van de maand, dan 
houden we de maandelijkse 
Kledinginzameling voor Mensen in Nood 
aan de tuinpoort van de pastorie van 
10.30 tot 11.30 uur: graag de nog 
bruikbare kleding in goed gesloten 
dozen of plastic zakken verpakken. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 26 MAART 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
m.m.v. het Ceciliakoor en Vanessa Ghoos 
intenties: Maria van den Bergen-de 

Gronckel en echtgenoten Frans Martens 
en Bert van den Bergen; in gedachtenis 
en uit erkentelijkheid aan Marianne 
Herman-Schelfaut die 4 jaar geleden is 
heengegaan; jaargetijden voor 
Francesca Elegeert en voor haar vader 
Willy Elegeert 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere en 
Yliena 

 

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. 

 

ZONDAG 26 MAART 14.00 UUR 
doopschelpviering met als voorganger 
pastor Ch. van de Walle 

 

COLLECTE 25-26 MAART 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap In Hulst is de 
tweede collecte voor de vastenactie. 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

VRIJDAG 24 MAART 17.00 UUR 
Vesper ter gelegenheid van Maria 
Boodschap met als voorganger Ralf 
Grossert m.m.v. het Gregoriuskoor  

 

ZATERDAG 25 MAART 10.30 UUR 
woord en communiedienst ter 
gelegenheid van Maria Boodschap met 
als , voorganger. Ralf Grossert  
m.m.v. het Gregoriuskoor. 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 25 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
m.m.v. het parochieel gemengd koor 
o.l.v. Marlene Bauwens 

 

intenties: intenties: Anna Martens en 
echtgenoot Cyriel Casteels en 
overleden familie; jaargetijde Eduard 
Bonte echtgenoot van Hilda Bonte-
Leuridan; jaargetijde Gabriël de 
Deckere echtgenoot van Maria van 
Hauten en schoondochter Miranda 

 

DINSDAG 28 MAART 9.30 uur: 

in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst van de 
gebedsgroep De Bron 
Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda: 
dinsdag 28 maart om 19.30 uur: 
clusterbijeenkomst in de vergaderzaal. 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 24 MAART 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 25 MAART 19.00 UUR: 
kennismakingsviering voor de 
communicanten met als voorganger 
pastor Ch. van de Walle 
intenties echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Joos 
Cappendijk en overleden familie; Maria 
de Smet-Vonk en overleden echtgenoot 
Piet de Smet; jaargetijde Han 
Cappendijk; zuster Miriam de Rijk.. 
 

mededeling: 
De Caritascollecte van zaterdag 11 
maart voor de Vastenactie voor het 
missiewerk van pater Cyriel Swinne 
heeft € 319,-- opgebracht, hartelijk dank 
hiervoor! 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 26 MAART 9.30 UUR: 
woord en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. Van de Walle 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria; overleden 
ouders Joos en Anna van Goethem-van 
Puyvelde; overleden familie A. Priem-
Martens; Lisa de Waal, broer, zus en 
ouders 

 

lector: Yvonne Martinu 
com. assistent: Lea Kouijzer 

 

agenda:  
Op 26 maart om 14.00 uur wordt Giel 
Serrarens, zoon van Nicolle en Pieter 
Serrarens gedoopt. 

 

 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 27 MAART 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 

intenties: Rosalia Kerckhaert - 

Warrens, met gedachtenis van 
overleden echtgenoot Josephus 
Kerckhaert; Christina Lemsen; 
jaargetijde Eduard de Kort en Louisa de 
Kort-Bogaert 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

CURAMUS 
 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 23 MAART 10.30 UUR:  
woord en communieviering 
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 26 MAART 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor H. de Koning 
intenties: Augustinus en Petronella 
Ferket-Poulussen en kleinzoon Auk de 
Maat; Guust Burm en dochter Patricia; 
Willy Vermeulen, echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; Eduard en Astrid 
van de Walle-de Schepper en familie 

 

WOENSDAG 29 MAART 11.00 UUR: 
Weekviering 

 

overleden:  
dhr. Robertus Verbiest 81 j. 
mw. Magdalena Wesseling-Roeland 87 j. 
dhr. Eugenius van Acker 89 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 28 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

