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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 6-7 mei 

 

Hulst 
 do 4 mei 18.45 uur dodenherdenking 
 vr 5 mei 19.00 uur eucharistie 
 zo 7 mei 11.00 uur  eucharistie 
 wo 10 mei 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 7 mei 9.30 uur  geen viering 
 ma 8 mei 9.30 uur herdenkingsdienst 

 

Sint Jansteen De Warande 
 do 11 mei 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 9 mei 19.00 uur  eucharistie 

 

Clinge 
 za 6 mei 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 9 mei 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 28 april 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 6 mei 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 8 mei 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 7 mei 9.30 uur  eucharistie 

 

Terhole pastorie 
 ma 8 mei 10.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 5 mei 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 7 mei 10.30 uur  w&c viering 
 wo 10 mei 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 9 mei 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 
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zondag 7 mei 2017 

TINTINNABULUM 

dat zich in ons bisdom ontwikkelde. 
Vervolgens schetst de bisschop in drie 
stappen hoe hij met ons allen de 
toekomst tegemoet wil gaan. Allereerst 
de persoonlijke relatie met God: leven 
van binnenuit. Een eerste stap naar de 
toekomst is het gezamenlijke gebed om  
Gods hulp. De toekomst van de 
parochies is nooit alleen mensenwerk, 
en dat besef mag vorm krijgen in een 
programma van gebed, van het actief 
vieren van de sacramenten. Cijfers 
kunnen ontmoedigend zijn, maar de 
komst van de H. Geest verandert alles, 
brengt hoop en vindingrijkheid. Ten 
tweede de bewuste keuze: weet wat je 
in huis haalt. Een tweede stap naar de 
toekomst is daarom een verder 
programma van geloofsverdieping en 
sociale betrokkenheid, aansluitend bij 
de vele initiatieven in ons en in andere 
bisdommen. Geloven is een volwassen 

 

ontmoeting met iedereen van goede wil. 
In het evangelie lezen we de parabel 
van het verloren schaap: de herder laat 
er 99 achter om het ene schaap te 
vinden. Het lijkt onverantwoordelijk om 
er 99 achter te laten, maar het gevaar is 
dat er elke keer eentje verloren raakt, 
de een na de ander en dan blijft er 
niemand over. De herder moet dus altijd 
het ene verloren schaap zoeken, ook 
als de 99 het onverstandig vinden. 
Tot slot roept de bisschop ons allen op 
om niet bang te zijn om in deze tijd ons 
geloof te beleven en door te geven. 
De brief van de bisschop is voor wie dat 
wil, als boekje door het bisdom 
uitgegeven, beschikbaar via het 
parochiesecretariaat, bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 
uur tot 12.00 uur via T 0114 310685. 
 
pastoor Wiel Wiertz 

 

Op de fiets: 
langs de Mariakapellen in 
Boschkapelle, Vogelwaarde, 
Kloosterzande, Ossenisse en 
Hengstdijk. 
 

Deze middag zullen we al fietsend, 
pratend, biddend en zingend ons 
verdiepen in de betekenis van Maria 
in ons leven. 
 

Fietstocht:  
start vanaf de kerk te Boschkapelle 
gaan we via Stoppeldijk naar de 
Margaretsedijk en via de Mariakapel op 
de kruising Vogelweg/Zuidweg te 
 

Vogelwaarde naar de Mariakapel te 
Ossenisse en de Zoutlandsedijk te 
Kloosterzande  naar ons eindpunt, 
de Mariakapel in Hengstdijk. 
 

Inschrijven (zie website) vóór 12 mei bij: 

 Cecile van Tiggelen, 
Zoutziedersstraat 4, Hulst 
cvtiggelen@zeelandnet.nl en/of bij 

 pater Joop Reurs 
Zandstraat 10 – 4, Hulst 
joop.reurs@zeelandnet.nl 

 

onder vermelding van naam, adres, 
telefoonnummer en met hoeveel 
personen u meefietst. 

 

 

 

 

Pastorale brief van onze bisschop 

Handelingen 2, 14a.36-47 
1 Petrus, 2, 20b-25 
Johannes 10, 1-10 

 

 
 

THEMA: TREEDT IN ZIJN 
VOETSTAPPEN 

LEZINGEN 7 MEI 

4
de 

 zondag 

 van Pasen 
Roepingenzondag 

JAAR - A 

Beeld van de Barmhartige 

Samaritaan onthuld in de 

tuin van de basiliek op 

23 april 2017 in Hulst 
 

Barmhartigheid is het kernthema van 
paus Franciscus. In november 2015 
riep hij het Jaar van Barmhartigheid uit. 
Heel de wereld gaf aandacht aan dit 
jaar. Zo ook ons bisdom, zo ook Hulst. 
In Hengstdijk waren er de lezingen, in 
Hulst konden 7 organisaties zich op 
een eigentijdse manier presenteren in 
de 7 werken van Barmhartigheid. We 
zagen Amnesty, de voedselbank, het 
Leger des Heils, rouwzorg 0114, 
vluchtelingenwerk, waterproject en 
Zonnebloem, samen met de 
vastenactie. Er waren rondleidingen, 
waar veel mensen uit het bisdom naar 
toe kwamen. 
Op 2 april 2016, Barmhartigheids-
zondag, zegende pastoor Wiertz het 
beeld van paus Franciscus, gemaakt 
door priester-beeldhouwer Omer Gielliet. 
Vandaag, 23 april 2017, vierden we 
opnieuw de Barmhartigheidszondag, 
nu met een gebedsdienst. Deze werd 
bezocht door zo’n 120 mensen. De 
gebeden psalmen, de gezongen 
liederen zoals ‘Misericordes sicut 
pater’, het ‘Tantum ergo’, maar op de 
eerste plaats de uitstalling van het 
Allerheiligste gaven een gevoel van 
saamhorigheid en eenheid. 
Daarna gingen alle mensen mee naar 
buiten, waar het beeld, voorstellend de 
barmhartige Samaritaan, werd 
ingehuldigd en ingezegend door Mgr. 
J. Liesen, bisschop van Breda. Het 
beeld dat een blijvende herinnering wil 
zijn aan dit buitengewoon heilig Jaar is 
ontworpen en vervaardigd door de 
kunstenaar Jan Tolboom. Op het 
moment dat het evangelie werd 
gelezen door pastoor Wiertz, leek er 
een totale stilte te vallen over Hulst. 
Een bijzondere ervaring. 
 

 
 

Na de inhuldiging mochten we 
meegaan naar het Mariabeeld. De 
kunstenaar Rinus Bouwmeester heeft 
voor onze Staakmaria en het kindje 
Jezus nieuwe kroontjes gemaakt. Wat 
kan er mooier zijn op zo’n bijzondere 
dag. 
Er werd nog lang nagepraat onder het 
genot van een kopje koffie met 
barmhartigheidskoek. 
 

Kleinere exemplaren van dit beeld van 
de Barmhartige Samaritaan zijn 
vervaardigd door Ellen Tolboom, de 
dochter van de ontwerper. Deze 
beeldjes, voorzien van een certificaat 
van echtheid, kosten € 60,00 en zijn te 
bestellen door een e-mail te sturen 
naar pastoriehulst@zeelandnet.nl. 

 

Mgr. J. Liesen heeft bij 
gelegenheid van de eerste vijf 
jaar die hij volmaakte als 
bisschop van Breda een 
pastorale brief geschreven. 
Hierover werd al eerder bericht. 
In die brief haakt de bisschop 
enerzijds aan bij het beleid zoals 
 

keuze en daarvoor moet een 
aanbod ontwikkeld en 
uitgebouwd worden. De derde 
stap is de betrokkenheid op de 
ander: een wisseling van 
perspectief. Hiervoor 
ontwikkelen we verder een 
programma van uitnodiging en 
 

Zondag 21 mei 2017 van 14.00 tot 17.00 uur: 
Mariaroute 

 

 

 

 

 

 

Jongens en meisjes, speciaal voor jullie, 

als je tussen 12 en 26 jaar oud bent, 

wordt op zaterdag 13 mei Theater in de 

kerk georganiseerd. Wat is theater in de 

kerk? Met elkaar gaan we op één dag, 

onder professionele begeleiding, een 

complete theater productie realiseren. 

Er wordt geacteerd, gezongen. Maar 

ook is er de grime, het licht en het 

geluid. De catering, de rekwisieten, de 

muziek. Kortom alles waaraan je maar 

kunt denken om een theater productie 

 

 

neer te zetten. De dag begint om 10.00 

uur en in de avond, om 19.00 uur, zijn de 

bezoekers hartelijk welkom. Dit alles 

speelt zich af in de parochiekerk van 

Chaam, Dorpsstraat 48. Het is een grote 

kerk aan de doorgaande weg. Niet te 

missen. Je bent hartelijk welkom. Mocht 

je met een groepje zijn en is vervoer een 

probleem, geef dit dan even door: T 

0114 310685. Je kunt theater in de kerk 

ook liken op facebook. Theater in de 

kerk presents: it's up to you. 

Theater in de kerk 

 

mailto:cvtiggelen@zeelandnet.nl
mailto:joop.reurs@zeelandnet.nl
mailto:pastoriehulst@zeelandnet.nl


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 

 
DONDERDAG 4 MEI 18.45 UUR: 

Dodenherdenking 
 

VRIJDAG 5 MEI 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; 

Willem Verschueren echtgenoot van 
Bozena Verschueren; voor René 

Verstraaten en echtgenote Gerardina 

Kindt; jaargetijde Roger van Dorsselaer 
echtgenote van Tiny van de Walle; voor 

Pater Piet van der Aart 
 

ZONDAG 7 MEI 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 

met samenzang 
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; voor 
Joannes van Kalmthout en Elisabeth 

van Kalmthout-Bajetto; Piet Malefason 
echtgenoot van Riet Malefason-van Eck 

en zijn overleden ouders Guust 

Malefason en Ivonne van Vlierberghe; 
voor Anita van den Berg-van Winden; 

voor Toos Peters; jaargetijde Eleonora 
De Beleir-van der Veen en echtgenoot 

Gilbertus De Beleir; Rudo Sanders en 

overleden familieleden 
 

WOENSDAG 10 MEI 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 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 
ZONDAG 7 MEI 9.30 UUR: 

geen viering 

 
MAANDAG 8 MEI 9.30 UUR: 

herdenkingsdienst met als voorganger 
pastor R. Grossert 

 
SINT JANSTEEN 

GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 
DONDERDAG 11 MEI 10.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 

voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: Ed Borm en echtgenote en 

overleden ouders; Alfred Weemaes en 

echtgenote; Silvia Plasschaert; René 
Bauwens en echtgenote; Theo 

Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; Stif Inghels en echtgenoot 

Cyrillus Vael; overleden familie 

IJsebaert 

 

 

COLLECTE 6-7 MEI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 

voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle, 

Clinge, Hulst en Kloosterzande is er 

een extra caritascollecte. 
 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 9 MEI 19.00 UUR: 

Mariaviering, eucharistieviering met als 
voorganger pater J. Reurs  

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 6 MEI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Herna Buytaert echtgenote 
van Roger Bogaert, overleden ouders 
en familie; jaargetijde Margo Schalkens, 
overleden vader en overleden familie 

 
DINSDAG 9 MEI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron 

 
agenda: 

Dinsdag 2 mei om 19.00 uur: 
Mariaviering bij inzegening van het 
Mariagrotje aan de ingang van het 
kerkhof. 
 

Vrijdag 5 mei wordt de H. communie 
aan huis gebracht bij zieken, ouderen 
en gehandicapten die hiervoor zijn 
aangemeld. 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 28 APRIL 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. V.d. Wiele 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Esther de Kindt en 
echtgenoot René van Roeijen; Bertie de 
Brouwer met gedachtenis van Lidy 
Coone; Petrus Bosman en echtgenote 
Augusta van Roeijen en familie; Jacobus 
Lockefeer en echtgenote Anna Kindt; 
Louis Broeckaert echtgenoot van Maria 
de Koning en overleden ouders; Agnes 
Hiel en echtgenoot Leon Weemaes en 
Edy en Georges; Elsa van Roeyen, 
overleden familie van Roeyen en 
Dénessen 

 
lector: R. Ferket-de Clerck 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 6 MEI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; familie 
Johannes Truijman-Vonk en kinderen; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; jaargetijde Clementina van 
Poorten-Reijns, overleden echtgenoot 
en schoondochters Betsie en Monique; 
jaargetijde Marij Eijsackers-Dobbbelaar 
en overleden familie; Wieske 
Gelderland-de Rooij en overleden 
echtgenoot Willy Gelderland; jaargetijde 
Theo Wauters en overleden familie; 
jaargetijde Ria van Dorsselaer; Alfons 
van Goethem en overleden echtgenote 
Emma van Goethem-Remorie; 
jaargetijde zuster Mirjam de Rijk en 
overleden familie 

 
mededeling: 
De collecte van Pasen voor de 
verwarming van de kerk heeft € 178,-- 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor! 
 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 8 MEI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: Maria Kuijpers;René 
Boeijkens  met gedachtenis van 
overleden ouders en familie; Leon van 
Esbroeck en Mathilda van Esbroeck-de 
Cock 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 7 MEI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
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; Rosa 
Maas, overleden ouders, broer Jo, zus 
Rie en familie; overleden ouders A. 
Vervaet-Gielleit en overleden familie; 
Piet van Damme; Johan Smits, 
overleden familie Smits-van Stevendaal, 
Ria Verrassel-Den Tenter en overleden 
familie; Bert Hiel en familie 

 

lector: Ankie Dey 
com. assistent: Jeannie van 
waterschoot 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

mededeling 
Op maandag 8 mei 2017 doet de 
parochiekern Lamswaarde weer mee 
aan Sam's Kledingactie. U kunt vanaf 's-
morgens 9.00 uur tot 's-middags 17.00 
uur uw kleding in een gesloten plastic 
afgeven aan de kerk. 

 

TERHOLE 
PASTORIE 

 

MAADAG 8 MEI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 4 MEI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor slachtoffers van oorlog 
en geweld; voor onze overleden 
bewoners en overleden in eigen kring 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 7 MEI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor H. de Koning 
intenties: Marie-Louisa en Johan Meijs-
Weemaes en familie; Achiel Hermans, 
echtgenoot van Margriet Bryssinck; 
Wies Antheunis-Verdurmen; Ceriel 
Heijens en familie; jaargetijde Irene de 
Witte, echtgenote van Theo Dobbelaar 
en familie; echtpaar Piet en Marie 
Verbist-Heyens, schoonzoon Karel en 
Jo de Wael 

 

WOENSDAG 10 MEI 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden:  
Curijn Hasselaar  83 j. 
Anna de Boeij-de Schepper 81 j. 
Maria Polfliet-Asselman  76 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 9 MEI 10.30 UUR: 
weekviering 
intenties: Aimé de Jaeger en 
kleindochter Annet 
 

 

Even uw aandacht voor 
'wij zijn Zeeland' 

 

 
 
 

Omroep Zeeland zal op dinsdag 25 
april vanaf 17.20 uur een interview 
uitzenden met onze parochiaan Jo 
Everaert en dat elk half uur herhalen. 
Jo vertelt over de basiliek van Hulst en 
over zijn passie voor dat gebouw en 
voor de mensen die eraan bouwden en 
erin kerkten. Hij is er trots op, dat we tot 
in onze dagen deze basiliek als een 
schitterende kerk in ons midden 
hebben behouden. Hij belicht 
onderdelen van het gebouw alsook 
elementen van de inrichting. Het 
programma vertelt maar een klein deel 
van zijn verhaal. Hij heeft veel meer 
dan de 5 minuten nodig om dit 
schitterende verhaal te vertellen. Op 29 
april is Jo Everaert in de basiliek om 
'live' een rondleiding te verzorgen. Om 
14.30 uur. Welkom! 
 
 

INFORMATIE EN INTENTIES 
 
 

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 Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
Truffinoweg 2 
4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 

Pastoraal werkster Henny de 
Koning 

e-mail: h.dekoning@zzv.nl 
hlmdekoning@outlook.com 
 

Diaken Kees van Geloof 
Leeuwerikstraat 14 
4561 KM Hulst 
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

mailto:pastoraalteam@zeelandnet.nl
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:h.dekoning@zzv.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

