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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 3-4 juni 

 

Hulst 
 vr 2 juni 19.00 uur eucharistie 
 zo 4 juni 11.00 uur eucharistie 
 ma 5 juni 11.00 eucharistie 
 wo 7 juni 19.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 4 juni 9.30 uur w&c viering 

 

Sint Jansteen De Warande 
 do 8 juni 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 6 juni 19.00 uur w&c viering 

 

Clinge 
 za 3 juni 19.00 uur w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 

 di 6 juni 9.30 uur w&c viering 
 

Nieuw-Namen 
 vr 9 juni 19.00 uur  geen viering 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 3 juni 19.00 uur eucharistie 

 

Hengstdijk 
 do 1 juni 19.30 uur Taizéviering 

 

Kloosterzande 
 zo 4 juni 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 

 do 1 juni 10.30 uur  weekviering 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 4 juni 10.30 uur w&c viering 
 wo 7 juni 11.00 uur weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 

 di 6 juni 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 Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

 
 

 

80e jaargang nr. 30 

 

zondag 4 juni 2017 

TINTINNABULUM 

Je zou deze dag het geboortefeest van 
de geloofsgemeenschap kunnen 
noemen. Jezus is weg, Hij is er niet 
meer. Het had iets moois kunnen 
worden, een leider met zo'n mooie 
boodschap, maar Hij kwam tragisch om 
het leven. De kruisdood betekende het 
einde van die hoopvolle boodschap van 
leven. En dan Pasen, Hij is niet langer 
te vinden in het graf, aarzelend gaan er 
stemmen op, Hij is verrezen... stilletjes, 
heel stilletjes als gefluister... Over één 
ding zijn de leerlingen het eens, de 
boodschap van Jezus mag niet verloren 
gaan. Telkens opnieuw vertellen ze hun 
verhaal met Jezus aan elkaar, 
gelijkgezinden onder elkaar. Maar die 
boodschap vertellen aan anderen, aan 
buitenstaanders, dat is een heel ander 
verhaal. Mensen denken onmiddellijk 
dat je gek bent, dood is toch dood? Ze 
kunnen het zelf zo moeilijk geloven en 
trekken zich terug in hun eigen bekende 
kringetje, veilig, geborgen. Maar wat 
met de boodschap? ‘Treedt in mijn 
voetstappen, ga naar buiten’. Makkelijk 
gezegd. Maar dat doe je niet zomaar, 
daar heb je kracht voor nodig. Daar heb 
je een nooit aflatend enthousiasme voor 
nodig... En opeens kan het, opeens 
weten ze zich gesteund. Ze breken 
letterlijk uit en vertellen hun verhaal van 
en met Jezus aan iedereen die het 
horen wil... Wat mensen ook denken het 
is de moeite waard... En langzaam aan 
ontstaat er een gemeenschap die overal 
en steeds opnieuw het verhaal vertelt, 
het verhaal van God met mensen, het 
verhaal van Jezus,.... tot op vandaag 
soms heel stilletjes, soms uit volle borst. 
Want nog steeds is het niet gemakkelijk, 
die boodschap van aandacht, van 

 

Leven, van Liefde, het goede overwint, 
Jezus is verrezen... te vertellen. Maar 
ook en vooral deze boodschap te leven, 
te doen. En net daar gaat het over. 
Vertellen over God die Liefde is, is 
makkelijk. Maar hoe maak je die liefde 
voelbaar? Jezus is verrezen, het goede 
overwint mogen geen dode woorden 
zijn, ze moeten leven... En daar is 
kracht voor nodig, steun ook, om steeds 
weer opnieuw te beginnen... Die geest, 
die kracht krijgen we al mee op het 
moment dat we geboren worden, in 
iedere mens zit een stukje geestkracht. 
Je moet maar eens kijken naar een 
pasgeboren kindje, zo vol levenskracht. 
Die geest merk je ook tussen mensen 
die zich samen ten volle inzetten voor 
het goede, zich inzetten voor mensen 
rondom,... En soms als je helemaal in 
de put zit, is er toch weer iets of iemand 
 

 
 

die je helpt. Soms heel even. Moge de 
kracht van de geest ook in ieder van 
ons leven en mogen we die kracht ook 
altijd weer doorgeven aan elkaar. 
 

Katrien Van de Wiele 

in de Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek in 
Maastricht. Mgr. Liesen vertelt: “Het is 
een belangrijk getuigenis om zo biddend 
samen te komen. God heeft ons 
verstand gegeven en ook een hart. Dat 
komt goed tot zijn recht op een dag als 
deze. We moeten God beminnen met 
heel ons hart, heel onze ziel, heel ons 
verstand en al onze kracht en de naaste 
als onszelf (Marcus 12, 30-31). Mensen 
van onze tijd zijn erg bezig met het 
zoeken van verstandige oplossingen. 
Op zo’n moment als vandaag laten we 
het hart spreken en roepen de 
voorspraak van Maria in en verbinden 
daaraan de consequentie om het geloof 
voorop te zetten bij alles wat we doen.” 
 

Ook wij zijn op 13 mei in Kapellebrug 
samengekomen om in aanwezigheid 
 
 
 

van het Allerheiligst Sacrament de 
rozenkrans te bidden, te zingen en te 
aanbidden. Aan het einde van de 
gebedsviering zegende pastoor Wiertz 
ons met het Allerheiligst Sacrament. Er 
was koffie, thee en heerlijke 
zelfgebakken cake na. Tijdens dit 
jubileumjaar gedenken we verder de 
overige verschijningen van Maria te 
Fátima op elke 13de van de komende 
maanden vanaf 14:15 uur in 
verschillende kerken van de Zeeuws-
Vlaamse parochies. Het laatste 
gebedsmoment is op 13 oktober om 
14.15 uur in de H. Willibrordusbasiliek in 
Hulst.  
 

U bent van harte uitgenodigd om ook 
deel te nemen aan de overige 
gebedsmomenten van dit jubileumjaar! 
 

 

 

 

 

Pinksteren 

Fátima gebedsmoment 
Kapellebrug 13 mei 

 

Afgelopen zaterdag op 13 mei was het 

de 100ste verjaardag van de eerste 

verschijning van Maria in Fátima.  

Paus Franciscus heeft op deze 
bijzondere dag Francisco en Jacinta, 
twee van de drie herdertjes, tijdens zijn 
bezoek aan Fátima heilig verklaard. Ook 
hebben de Nederlandse bisschoppen op 
deze dag hun bisdommen gezamenlijk 
toegewijd aan het Onbevlekte Hart van 
Maria. Ze deden dit in een vesperviering 

Handelingen 2, 1-11 

1 Korintiërs 12, 3b-7.12-13 

Johannes 20, 19-23 

 
 

THEMA:  
DE KRACHT 

VAN DE 
GEEST 

LEZINGEN 4 JUNI 

Pinksteren 

JAAR - A 

 

H. Geest van God, 
 

 ik heb uw wijsheid nodig 
om op de goede wijze mens te zijn 

 ik heb uw inzicht nodig 
om mild te zijn 

 ik heb uw raad nodig 
om ook anderen te helpen 

 ik heb uw kennis nodig 
om te weten wat goed is en wat 
kwaad 

 ik heb uw eerbied nodig 
om mijn medemens te kunnen 
respecteren 

 ik heb geloof nodig 
om oprecht de levensweg te gaan. 

 

Dank U H. Geest van God 
dat U gekomen bent 
en blijft komen. 
Dank U God,  
dat U zo dicht bij mij bent. 
 

Pinksterpsalm 
 

 
 

Stort uw geest uit 
over jong en oud 

over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost 

 

stort uw vuur uit 
in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 
in de ogen van de mensen 

in de handen van de mensen 
 

zend uw adem neer 
over hen die geloven 
over allen die twijfelen 

over allen die liefhebben 
over allen die eenzaam zijn 

 

stort uw vuur uit 
over de woorden der mensen 
over het zwijgen der mensen 

over de talen der mensen 
over de liederen der mensen 

 

zend uw adem neer over allen 
die toekomst bouwen over hen 

die het goede bewaren over hen 
die het leven behoeden over allen 

die schoonheid scheppen 
 

stort uw geest uit 
over de huizen der mensen 
over de steden der mensen 
over de wereld der mensen 

over alle mensen van goede wil 
 

hier en nu 
over ons 

stort uw geest uit. 
 

F. Cromphout 

 
 
 

 

 

 

 

Een hele verandering is merkbaar in 
hoe wij handelen op het moment dat de 
dood een dierbare van ons wegneemt. 
Het is lang niet meer vanzelfsprekend 
dat we van de overledene afscheid 
nemen binnen de geloofsgemeenschap 
en zo toevertrouwen aan de liefde van 
God alleen. Zelfs mensen voor wie het 
geloof een 'vaste burcht' was en die 
steeds de zondag vierden worden niet 
altijd meer vanuit de kerk begraven. 
 

 

Ieder heeft eigen redenen. En op dat 
moment worden er beslissingen genomen. 
Ik treed daar niet in. Ik wil wel aan ons 
allen voorleggen daarbij toch eens stil te 
staan. Hier toch eens goed over na te 
denken. En er misschien eens met 
elkaar te bespreken: wat wil ik? Onze 
God wil een God van mensen zijn. 
Betrokken bij 'al de dagen van' ons leven. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Verandering 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 2 JUNI 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; Pater Piet van der Aart  

 

ZONDAG 4 JUNI 11.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. de Cantorij der 
Basiliek  
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; jaargetijde Elisabeth 
van der Ha en Petrus van Mullem; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Rosalia Vonck-van Huffel en 
Magdalena en Juliette Vonck; voor 
Joannes van kalmthout en Elisabeth 
Kalmthout-Bajetto; Leonid Gromyko en 
Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en 
echtgenote Maria Roels; voor Gerarda 
Bouwens en echtgenoot Gustaaf Smet 
en overleden familie; jaargetijde Stan 
Bogers; voor Toos Peters; Voor Ben 
Lockefeer en overleden familie; 
overleden ouders Augustinus Ferket en 
Petronella Poulissen en kleinzoon Auk 
de Maat; Denise van de Voorde 
echtgenote van Gerard van de Voorde; 
jaargetijde Monique Mannaert 
echtgenote van Jan Mannaert en 
overleden familie; August de Kort, Anna 
Polspoel en dochter Imke  

 

MAANDAG 5 JUNI 11.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met samenzang  
intenties: Theo Mangnus en overleden 
familie  

 

WOENSDAG 7 JUNI 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz  
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
overleden ouders Alfons Segers  

 

overleden:  
Maria Eugenia Rosalia de Theije, 84 
jaar, weduwe van Leon Emile de Kock  
Marriëtte Wouters, 72 jaar, echtgenoot 
van Walther Domicus Maria van den 
Branden  
 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 8 JUNI 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 
Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; Stif Inghels en echtgenoot 
Cyrillus Vael; overleden familie 
IJsebaert 

COLLECTE 10-11 DECEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 

geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
op zondag een extra collecte voor 
onderhoud van de verwarming.. 
 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 3 JUNI 14.30 UUR:  
Rozenkransgebed voor de Vrede! 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de Vrede 
te komen versterken.  

 

DINSDAG 6 JUNI 19.00 uur:  
Mariaviering  
intenties: Pastor Claessens; Piet Smet 
en echtgenote Erna van Deurssen; 
Maria de rechter en echtgenoot Martin 
Vermue en overleden familie; Maria en 
Agnes Bauwens overleden ouders en 
Nelly Bauwens; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer  

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZATERDAG 3 JUNI 19.00 UUR:  
Poolse eucharistieviering. De 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Slawomir Klim is in de Poolse 
taal.  

 

ZONDAG 4 JUNI 9.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
intenties: Joseph Martens en Maria 
Heijkans; Deborah de Burger, haar oma 
en opa de Burger en voor opa en oma 
van Poecke  

 

lector: Willy Verschraegen  
 

mededeling:  
Naast het gebruikelijke optreden door 
ons zangkoor Sint Cecilia zal Vanessa 
Ghoos tijdens de kerkdienst op 25 juni 
as. opnieuw enkele passende liedjes 
voor ons zingen.  
Op donderdag 22 juni aanstaande wordt 
hier in de kerk een poëzie avond 
georganiseerd. Het betreft niet eerdere 
gepubliceerde reisgedichten van ‘Anton 
van Wilderode’. De poster ligt achteraan 
in onze kerk en hangt buiten in de 
vitrine, verdere informatie staat op het 
webportaal van de stichting: 
www.kerkbelangkoewacht.nl  
De stichting vertrouwt opnieuw op een 
goede belangstelling, ‘samen sterk voor 
onze kerk’.  

 

overleden:  
Op 18 mei jl. is op 84-jarige leeftijd 
Denise Maria Amelia Mannens 
overleden. De uitvaart vond plaats op 
vrijdag 26 mei te Koewacht, waarna 
begrafenis aldaar.  
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 3 JUNI 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.  

 

DINSDAG 6 JUNI 9.30 uur:  
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk woord- en 
communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert met aansluitend 
aanbidding van het Allerheiligste tijdens 
de bijeenkomst van gebedsgroep De 
Bron. Iedereen is van harte welkom.  

 

agenda:  
Vrijdag 2 juni wordt de H. Communie 
aan huis gebracht bij zieken, ouderen 
en gehandicapten die hiervoor zijn 
aangemeld. 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS  

 

ZATERDAG 3 JUNI 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 Monique van 
Poorten-de Cocker, overleden ouders 
van Poorten-Reijns en schoondochter 
Betsie; Jozef Naessens en overleden 
familie; overleden ouders Piet en Louise 
de Rooij-de Schepper; George van 
Bunderen en overleden familie  

 

mededeling:  
Zaterdag 3 juni is er een Caritas-
collecte voor de Zondag voor de 
Diaconie.  
De collecte van zondag 14 mei voor de 
voortgang van het pastoraat in onze 
parochie heeft € 224,-- opgebracht. 
Hartelijk dank hiervoor !  
De kledinginzameling voor Mensen in 
Nood van 8 mei heeft 310 kg. kleding 
opgebracht in Vogelwaarde en 
Hengstdijk. Mensen in Nood wil 
iedereen die daaraan heeft bijgedragen 
hartelijk danken.  

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 4 JUNI 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; jaargetijde familie 
Lensen-Krieckaert; overleden ouders 
Piet en Anna Maas-Picavet en kinderen 
Jo, Rie en Roos Maas; Roos 
Verdurmen-Kerckhaert en familie; 
Martha Joos-Everaert en echtgenoot Jo 
Joos; Bert Hiel en familie  

 

lector: Anita van Puyvelde  
com. assistent: J. van Waterschoot  

 

overleden:  
Tilly Pauwels weduwe van Josephus 
Verhoeven overleden op de leeftijd van 
80 jaar  
Fons Neve weduwnaar van Elza Pieters 
overleden op de leeftijd van 88 jaar 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 
DONDERDAG 1 JUNI 19.30 UUR:  
Taizéviering  
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
ZORGSAAM ZORGGROEP ZEEUWS-

VLAANDEREN 
 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE  
 

DONDERDAG 1 JUNI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie jaargetijde 
voor Aloïs en Clara Meersschaert - 
Lossie  

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
DONDERDAG 1 JUNI 14.00 UUR:  

 
woord- en communieviering in de serre 
van Korenmarkt/Bellingstraat  

 
ZONDAG 4 JUNI 10.30 UUR:  
Hoogfeest van Pinksteren  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van Geloof  
intenties: Alice Audenaerd-de Smit, 
echtgenoot, dochter Jolanda en familie; 
Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Elza Rottier, 
echtgenote van Frans Van Daele en 
families; ouders Rosa en Piet 
Weemaes-Maenhout, zoon Jo, 
schoonzoon Johan en familie; Emmy 
van Nieulande-Jessoirens; Mieke de 
Deijn, echtgenote van Remy Allefs en 
familie; Emiel Pauwels; ouders Leon en 
Annie de Boeij-de Schepper en familie  

 
WOENSDAG 7 JUNI 11.00 UUR:  
weekviering m.m.v. het Blaauwe-
Hoevekoor  

 
overleden:  
mw. Tilly Verhoeven-Pauwels op de 
leeftijd van 80 jaar  

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 6 JUNI 10.30 UUR:  
weekviering  
intenties: Aimé de Jaeger en 

kleindochter Annet 

INFORMATIE EN INTENTIES 

 

 


