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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 20-21 mei 

 

Hulst 
 vr 19 mei 19.00 uur  stilteviering 
 zo 21 mei 11.00 uur  w&c viering 
 wo 24 mei 19.00 uur  eucharistie 
 do 25 mei 11.00 uur  eucharistie 
 vr 26 mei 15.00 uur kruisweg 

 

Koewacht 
 zo 21 mei 9.30 uur  w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 23 mei 19.00 uur Mariaviering  

 

Clinge 
 za 20 mei 11.00 uur  communie 
 do 25 mei 11.00 uur w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 23 mei 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 18 mei 10.00 uur  w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 12 mei 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 20 mei 19.00 uur  eucharistie 
 do 25 mei 11.00 uur w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 22 mei 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 21 mei 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 18 mei 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 21 mei 10.30 uur  w&c viering 
 wo 24 mei 11.00 uur  weekviering 
 do 25 mei 10.30 uur w&c viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 23 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 
 

 

 

80e jaargang nr. 28 

 

zondag 21 mei 2017 

TINTINNABULUM 

Op Palmzondag werden er in twee 
Egyptische kerken aanslagen gepleegd 
met vele doden en gewonden als 
gevolg. Het geweld was gericht op de 
Kopten, de grootste christelijke 
minderheid in het Midden-Oosten. Deze 
aanslag op Christenen staat niet op 
zichzelf. Christenen worden wereldwijd 
vervolgd en geterroriseerd. Geschat 
wordt dat van de 2,5 miljard Christenen 
wereldwijd er ruim 200 miljoen te maken 
hebben met vervolging. Soms is er 

 

sprake van regelrechte onderdrukking 
van overheidswege, zoals in streng 
islamitische landen als Pakistan en Iran. 
Soms zijn het terroristische bewegingen, 
die het belijden van het christelijk geloof 
tot een riskante bezigheid maken. Deze 
onderdrukking en vervolging van zoveel 
Christenen realiseren wij ons maar ten 
dele. Voor heel velen desalniettemin 
een dagelijkse realiteit.  
 
(Bron:GvdL) 

Dinsdag 2 mei is het Mariakapelletje aan 
de ingang van het kerkhof te Clinge 
officieel ingewijd. Even dreigde de regen 
spelbreker te zijn maar gelukkig was het 
om 19.00 uur droog en kon de 
Mariaviering toch nog buiten plaatsvinden. 
De voormalige, ondertussen vervallen, 
brevierplaats van de vroegere pastoors 
en kapelaans uit Clinge, is door vele 
vrijwilligers de afgelopen tijd helemaal 
opgeknapt tot een mooie plek waar men 
in alle rust even bij Maria kan vertoeven. 
Pastor Chantal van de Walle bracht bij de 
opening van de viering het Mariabeeld 
mee uit de sacristie en plaatste het in het 
kleine kapelletje. Het Mariabeeld is een 
gift van wijlen pastoor Jo van der Heyden 
aan de inwoners van Clinge. Hij kreeg dit 
beeld bij zijn priesterwijding van de toen- 
 
 
 
     
 

malige pastoor uit Prosperpolder. Een 25 
tal aanwezigen hebben gebeden, 
geluisterd maar vooral gezongen; het 
koor ‘Laudate Dominum’ had een mooi 
repertoire Marialiederen op papier gezet. 
Ook het lied van onze parochie ‘O Sterre 
der Zee’ ontbrak hier niet aan. Als 
afsluiting van deze ingetogen viering, kon 
iedereen nog even napraten onder het 
genot van een kopje koffie of thee in het 
parochiezaaltje naast de kerk. Hopelijk 
brengen velen, bezoekers aan het  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Weet u het nog: Trudy en Cees stonden 
in het Jaar van Barmhartigheid regel-
matig bij Amesty International. We 
kwamen aan de praat en natuurlijk, als je 
ook in Afrika soms gaat helpen, betekent 
dit ook dat je de noden en behoeften 
ziet. Zo was dit ook het geval bij Trudy 
en Cees: ze waren op zoek naar een 
luidklok en een kruisweg voor de kerk. 
Het bisdom bleek hen te kunnen helpen 
aan een klok en Cees heeft op 
marktplaats een kruisweg gevonden, die 
hij helemaal heeft opgeknapt en 
vochtbestendig heeft gemaakt. Verband 
en medicijnen willen ze nog steeds 
graag ontvangen. Hiernaast hun verslag. 

Handelingen 8, 5-8. 74-77 
1 Petrus, 3, 15-18 

Johannes 14, 15-21 
 
 

THEMA:  
EEN HELPER 

VOOR 
ALTIJD 

LEZINGEN 21 MEI 

6
de 

 zondag 

 van de advent 

JAAR - A 

Hoi, 
 

Gisteren was het mooi weer. Ik heb 
buiten met de bal gespeeld. Achter in 
de tuin trapte ik de bal tegen een 
muurtje. In het begin vond ik het leuk, 
maar na een tijdje . . . . . ppffffff . . . . . 
Saaaaaaaaaaai! Toen ik net naar 
binnen wilde gaan, kwam er een 
jongen voorbij. Ik kende hem niet. Hij 
vroeg of we samen konden spelen. 
Dat vond ik wel leuk. Hij heet Tom en 
woont nog maar pas in onze straat. Bij 
het spelen kwam ik hard op mijn knie 
terecht. Bloeden dat hij deed! Toen ik 
opkeek was Tom weg. Hij liet me 
gewoon in de steek! Maar Tom kwam 
terug… met zijn mama. Ze hadden  
 

 
 

zelfs een teiltje water, een schone doek 
en pleisters bij zich! Ik hoop dat het snel 
stopt met regenen. Dan kunnen we 
buiten spelen, Tom en ik en misschien 
nog meer kinderen uit de straat. 
 

Doeg! 
Sterre 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgde Christenen 

Inzegening Mariakapelletje Clinge 

 

 

 

 

 

 

Alle spullen waren al in november 
verscheept en waren sedert december 
opgeslagen bij de eco-lodge in het 
dorpje. Op 27 maart kwamen Trudy en ik 
daar aan. Al het benodigde gereedschap 
had ik van thuis meegenomen. 
De volgende dag zijn we direct aan de 
slag gegaan. Mijn beste hulp was Rasta, 
een moslim! Tijdens onze werkzaam-
heden waren er altijd wel een tiental 
dorpelingen die uit nieuwsgierigheid 
kwamen kijken. De werkeloosheid in het 
zuidwesten van Gambia is enorm hoog.  
 

De werkzaamheden verliepen voor-
spoedig en de klok zat al na de eerste 
dag op haar plek. De dagen daarna 
hebben we de meegebrachte complete 
14 kruiswegstaties bevestigd en het 
Godslampje opgehangen. Op zondag 2 
april is de kerkklok en het Godslampje 
feestelijk in gebruik genomen. De 
ingebruikname van de kruiswegstaties 
moest wachten tot Goede Vrijdag…… 
Wij kijken tevreden terug op een 
geslaagd project. Op de website staan 
foto’s.  Trudy en Cees van Noort 

Geluk  
 

In Zwolle is een winkel,  
daar verkopen ze geluk.  

Ze hebben bijna alles  
en het is er altijd druk. 

 

Het wordt verkocht in flesjes  
of in doosjes of in zakjes.  

En af en toe ook los,  
zoals tompoezen of gebakjes. 

 

Ze hebben repen puur geluk,  
en melk en hazelnoot,  
geluk voor bij de koffie 

en geluk voor op je brood. 
 

Er is geluk met spikkeltjes,  
met streepjes en met ruiten.  

Er is geluk voor binnen  
en er is geluk voor buiten. 

 

Er is geluk voor kinderen,  
geluk voor wie al groot is  
en hemelsblauw geluk  

met witte wolken, voor wie dood is. 
 

Er zijn goedkope zakjes geel  
en dure doosjes goud.  

Die moet je niet vermengen.  
Dat gaat bijna altijd fout. 

 

Ze hebben zakjes zwart geluk,  
voor sombere momenten.  

En brokjes die gebroken zijn, 
voor twintig eurocenten. 

 

Het is een leuke winkel  
en hij is haast altijd open.  

Ik denk dat ik voor Moederdag 
twee brokjes bruin ga kopen. 

 

Twee mooie brokjes bruin, 
in een papiertje met een strik. 

En voor mezelf een flesje met een rietje. 
Zonder prik! 

 

Bette Westera 

De kerkklok van Berending in Gambia 

kerkhof of zomaar 
voorbijgangers, 
een bezoekje aan 
dit Mariakapelletje. 
 

Annemie de Loos-
Brijs 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 19 MEI 2017 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

ZONDAG 21 MEI 2017 11.00 UUR:  
naviering eerste heilige communie met 
als voorganger Ch.. van de 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; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Tillie d’Haen echtgenote van 
Theo Biesbroeck; jaargetijde Piet 
Wauters echtgenoot van Gonda van de 
Voorde en overleden familie; Leoon van 
Remortele en Françoise van Remortele-
den Engelsman; Piet Rottier en 
echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried 
Segers; voor onze overleden zoon Auk 
de Maat en overleden familie 

 

WOENSDAG 24 MEI 2017 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 Veerle Brems 

 

DONDERDAG 25 MEI 2017 11.00 
UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. basiliekkoor 
intenties: overleden ouders René 
Hulshout en Maria Hulshout-Picavet 

 

VRIJDAG 26 MEI 2017 15.00 UUR: 
Kruisweg 

 

mededelingen: 
Zaterdag 27 mei 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 21 MEI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: Gerard van der Sijpt en 
echtgenote Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en overleden familie; Gerard 
Poppe en echtgenote Mathilde Baert, 
dochter Annie en zoon Roger 

 

lector: Gonny Rozijn 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 23 MEI 19.00 UUR: 
Mariaviering, woord- en 
communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert 
intenties: Marie, Eugenie en Louis Borm 
en overleden familie 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 12 MEI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: pastoor André Ruyloft; 
gezusters Coenen en overleden ouders 
en familie; Joseph van der Heyden en 
echtgenote Henriëtte Maertens 

 

lector: G. Leenknecht-van Dorsselaer  
 

COLLECTE 20-21 MEI 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst zijn er 
extra collectes voor het onderhoud en 
de verwarming van de basiliek. In 
Clinge is er een extra collecte voor de 
onkosten van de eerste 
communieviering. In Nieuw-Namen is 
er een extra caritascollecte. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 20 MEI 11.00 UUR: 
eerste communieviering met als 
voorgangers pastoor W. Wiertz en 
pastor Ch. van de Walle m.m.v. het 
parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 
Emiel van Acker; Willy Vermeulen opa 
van Jens Bracke 

 

DINSDAG 23 MEI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron. 
Iedereen is van harte welkom. 

 

DONDERDAG 25 MEI 11.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor N. Polet 

 

opbrengst collecte: 
De caritascollecte van zaterdag 6 mei, 
bestemd voor Amnesty International, 
heeft € 37,-- opgebracht. Met dank 
namens het caritasbestuur. 

 

mededeling: 
In verband met de eerste 
communieviering op zaterdagmorgen 20 
mei zal er die avond géén viering meer 
plaatsvinden. 

 
GRAAUW 

H. MARIA TENHEMELOPNEMING 
 

DONDERDAG 18 MEI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Elisabeth Smulders-Durinck 

en overleden familie; Petrus Boënne-
van Meegroot 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 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 20 MEI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Josephus 
de Meijer en echtgenote Cornelia de 
Meijer-Platjouw; Apollonia van Campen; 
Anna Heijens en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
overleden ouders Cappendijk en familie; 
jaargetijde Riet Verbist-van Putte en 
overleden echtgenoot Rob Verbist; 
jaargetijde Marie Erpelinck-Koolegem 
en overleden echtgenoot Leo Erpelinck 
en familie; Wies van den Bergen, 
overleden dochter Anneke, zoon Philip 
en familie 

 

DONDERDAG 25 MEI 11.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: overleden ouders Piet en 
Louise de Rooij-de Schepper; Piet 
Crombeen, wederzijdse ouders en 
familie; George van Bunderen en 
overleden familie 

 

opbrengst collecte: De caritascollecte 
van zaterdag 6 mei voor Amnesty 
International heeft € 103,-- opgebracht. 
Hartelijk dank hiervoor! 
 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 22 MEI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: jaargetijde Marie van 
Wesemael; Rosalia Kerckhaert-Warrens 
met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Josephus Kerckhaert; 
Martha Somers-Pauwels met 
gedachtenis van overleden echtgenoot, 
zoon, dochter en schoonzoon; Christina 
Lemsen 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 21 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; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; overleden ouders Piet en Anna 
Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en 
Roos Maas; overleden echtpaar Jozef 
en Eliza van Wesemael-de Maat; Bert 
Hiel en familie 

 

lector: Ynske Taelman 
com. assistent: Lea Kouijzer 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 18 MEI 10.30 UUR:  

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: René de Cock, overleden 
ouders en familie; Gerardus de 
Schepper, overleden echtgenote en 
kinderen 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

vervolg 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 
ZONDAG 21 MEI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor H. de Koning p.w. 
intenties: Piet en Yvon Ivens-Rab; 
Jeanne Buysse-Volleman; Marlou van 
Houte-de Block; Guust Burm en dochter 
Patricia; Theo Vereecken en familie; 
Eduard en Astrid van de Walle-de 
Schepper en familie; Bernard van Acker 
echtgenoot van Clara Cerpentier; 
Joseph en Ida Ferket-van de Voorde en 
familie; Honoré en Mathilde van de 
Vijver-Verbist; Lea de Witte echtgenote 
van Gustaaf Heye; jaargetijde Elza 
Steijaert-Schillemans, Desiré Steijaert 
en familie 

 
WOENSDAG 24 MEI 11.00 UUR: 
weekviering  

 
DONDERDAG 25 MEI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Achiel Hermans echtgenoot 
van Margriet Bryssinck; Eugène Hiel en 
familie 

 
overleden:  
mw. Magdalena de Caluwé-Van Broeck 96 j. 
dhr. Joseph van der Heyden 93 j. 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 23 MEI 10.30 UUR: 
weekviering 
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: 
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 Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
postadres Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 

 tel. 0114-381317 

INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 


