
 

 

 

 

 
 

Kerk & Vluchteling 
 

Hoe is het eigenlijk met 
je vluchtelingen?” vragen 
mensen me soms. Ze 
weten nog dat we toen 
met meubels hebben 
gesjouwd, vervoer hebben geregeld 
en contacten hebben gelegd. Intussen 
hebben velen van deze vluchtelingen 
in ons midden hun draai gevonden, 
zijn druk bezig de taal te leren en een 
veilig thuis op te bouwen. 
Zij zijn statushouders geworden, 
diploma's worden erkend, plannen 
voor de toekomst gemaakt, enz. 
Vanuit 'Kerk en Vluchteling' en het 
oecumenisch overlegorgaan leek het 
ons daarom een goed idee, om eens 
naar hun verhaal te luisteren, uit hun 
mond te horen hoe dat gaat en voelt 
als je aan het inburgeren bent. 
Wij willen u daarom uitnodigen voor 
een ontmoetingsavond op 15 november 
a.s. in de protestantse kerk aan de 
Houtmarkt in Hulst. De avond begint 
om 19.30 uur. Er is een korte film, 
muziek, nieuwe Nederlanders delen 
hun verhalen en ervaringen en er is 
toelichting op hun actuele situatie. 
Iedereen is van harte welkom! 
 

Namens het oecumenisch overlegorgaan, 
Ralf Grossert p.w. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEZINGEN 12 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 11-12 november 

 

Hulst 
 zo 12 nov 11.00 uur  w&c viering 
 wo 15 nov 19.00 uur  eucharistie 
 vr 17 nov 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 12 nov 9.30 uur  w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do16 nov 14.00 uur Uur van gebed 

 

Clinge 
 za 11 nov 19.00 uur  w&c viering 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 14 nov 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 16 nov 10.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 11 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 13 nov 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 12 nov 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 9 nov 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 12 nov 10.30 uur  w&c viering 
 wo 15 nov 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 14 nov 10.30 uur w&c viering 
 

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 
 

 
 

 

81e jaargang nr. 2 
 

zondag 12 november 2017 

TINTINNABULUM 

Hallo allemaal! Na een week met mijn 

familie en de blog van Stijn die daarop 

volgde, ben ik weer terug! Zoals in 

Stijns blog al te lezen was, hebben we 

een geweldige week met z’n allen 

gehad, die veel te snel voorbij was. 

Tijdens het bezoek heb ik zelf ook een 

week vrij gehad om zo tijd te hebben om 

met mijn familie mee te reizen door dit 

prachtige land. Na hun vertrek, nu 

alweer zo’n anderhalve week geleden, 

belandde ik weer in het ‘normale’ en 

gestructureerde Zuid-Afrikaanse leven 

wat uiteraard ook weer fijn was. Ik ben 

de hele week op kantoor en naar mijn 

Greening en Environment klas geweest, 

waar ze mij de afgelopen week gemist 

hadden. Ook hebben we een charity 

event georganiseerd voor de Amy 

Foundation, waarmee we duizenden 

Zuid-Afrikaanse Rand hebben 

ingezameld, die gebruikt kunnen 

worden om de kinderen in de 

sloppenwijken een betere toekomst te 

bieden. Tijdens een gesprek met een 

taxichauffeur uit India (die al 16 jaar in 

Kaapstad woont) werd het me echter 

ook weer duidelijk dat er flinke politieke 

en economische onrust heerst in het 

land. Ik heb eerder al geschreven over 

 

het grote probleem met de werklozen. 

Daarnaast is er ook erg veel kritiek op 
de regering. President Zuma, die 

inmiddels zo’n 8 jaar aan de macht is en 

veel van zijn partijgenoten worden 
verantwoordelijk gehouden voor het 
economische falen van het land en 

verdacht van corruptie. De koers van de 
Zuid-Afrikaanse Rand is in de afgelopen 
jaren ernstig verslechterd en het 

overgrote deel van de Zuid-Afrikanen 
snakt naar verkiezingen en een nieuwe 
leider zoals Nelson Mandela. Een 

tweede Nelson Mandela zullen de Zuid-
Afrikanen echter niet snel krijgen. Er 

zullen nieuwe leiders moeten opstaan 

die het land, dat pas zo’n 25 jaar 
geleden afscheid heeft genomen van de 
Apartheid, verder zullen ontwikkelen. 
Het zullen moeilijke jaren worden waarin 

men moet gaan proberen om weer een 
trots land te worden, net als in de tijd, 
waarin Mandela aan de macht was. Het 

zullen jaren worden met pieken en 
dalen. Ontwikkeling en verbetering heeft 
gewoonweg tijd nodig, maar ik ben 

ervan overtuigd dat die pieken er binnen 

enkele jaren weer aan zullen komen. 
Tot volgende week! 
 

Niklas Wiertz 
 

 

Tijdens Lopend Vuurtje, de activiteit 
voor jongeren die zich voorbereiden op 
het sacrament van het vormsel, 
zaterdag 7 oktober, sprak ik met Nina 
Mertens, jongerenwerker van ons 
bisdom. Nina is altijd vol enthousiasme 
en zeer gedreven. Als ze spreekt en 
zingt, dan doet ze dat vanuit haar hart. 
Ze voelt een sterke band met Jezus. 
Dat maakt haar blij en geeft haar kracht.  
Wat zij door en met Jezus mag ervaren 
gunt ze iedere jongere, gunt ze 
iedereen. Dit is wat Nina voortdurend 
zegt.  
Ze vroeg mij aandacht te geven aan de 
verschillende activiteiten, die zij vanuit 
 

het bisdom, samen met anderen, voor 
jongeren organiseert. Dat doe ik graag 
en hier zal ik die activiteiten noemen en 
voor het voetlicht brengen.  
Allereerst het misdienaarsweekend, dat  
van 3 tot en met 5 november in 
Oudenbosch is gehouden. Een weekend 
speciaal bedoeld voor de velen, die 
overal als misdienaar actief zijn.  
Vervolgens het diocesaan tiener-
weekend dat in Huijbergen wordt 
georganiseerd van vrijdag 16 tot en met 
zondag 18 maart.  
Ook dit jaar is er weer Theater in de kerk 
en wel op zaterdag 14 april van 10.00 tot 
21.00 uur. De dag vindt plaats in en rond 

 

 

 

 
 

Pieken en dalen  – 30 oktober 2017 

Wijsheid 6, 12-16 
1 Tessalonicenzen 4, 13-18 

Matteüs 25, 1-13 
 
 

THEMA:  
WAT IS WIJSHEID? 

 

32ste zondag  
door het jaar 

JAAR - A 
 

 
 
 

Alleen voor jongeren 
 
 

 

 

 
 

In het kader van de afsluiting van het 
herdenkingsjaar 500 Jaar reformatie 
organiseert de parochie H. Maria Sterre 
der Zee een tweetal inhoudelijke 
lezingen rondom de thematiek van de 
reformatie. U bent van harte welkom! 
De toegang is gratis. De lezingen 
vinden plaats in de H. Catharinakerk, 
Hengstdijkse Kerkstraat 6, te Hengstdijk. 
 

De eerste lezing: ‘Wat 500 jaar 
reformatie voor ons nu kan 
betekenen!’ wordt gehouden op 
dinsdag 28 november door ds Pieter 
Overduin en begint om 19.30 uur.  
Ds. Pieter Overduin is sedert 2013 
verbonden aan de protestantse 
gemeente Oosthoek in Oost Zeeuws-
Vlaanderen. Hij zal in zijn lezing ingaan 
op de betekenis van de reformatie voor 
een oecumenische ontmoeting en hoe 
dit doorwerkt in onze tegenwoordige tijd. 
 

 
 

De tweede lezing: ‘500 jaar reformatie 
– Onnodig schisma?’ wordt gehouden 
op dinsdag 12 december door Ben 
Hartmann en begint ook om 19.30 uur.  
Ben Hartmann is secretaris-generaal 
van het bisdom Breda en bezig met een 
historisch promotieonderzoek. Hij zal 
vanuit katholiek perspectief naar de 
reformatie kijken en naar dedoorwerking 
in deze tijd. Welke kernwaarden binden 
ons en geven ons handvatten voor het 
heden. 
 

De twee lezingen sluiten goed op elkaar 
aan, maar kunnen ook los gevolgd 
worden. Inschrijven vooraf is gewenst. 
U kunt zich inschrijven per email naar 
pastoriehulst@zeelandnet.nl o.v.v. de 
avonden, die u wil volgen of door te 
bellen naar 06-5385 5975. De toegang 
is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de 
onkosten is van harte welkom. 

Twee lezingen in Hengstdijk n.a.v. 500 jaar reformatie 
 
 

 

Hoe mooi zou het zijn 
 

Hoe mooi zou het zijn 

als ieder van ons 

 ’s avonds kon zeggen: 

vandaag heb ik  

een daad van liefde 

jegens mijn medemens 

volbracht. 
 

paus Franciscus 

 

 

de kerk van Lepelstraat.  
Op tweede pinksterdag is de activiteit 
laaiend vuur. Dat is op maandag 21 mei.  
Tot slot het Europees zomerkamp van 
23 tot 28 juli in Helvoirt.  
Ik kan me voorstellen, dat je dit leest en 
denkt: deze info is wel heel erg 
beknopt. Neem dan contact op met 
jong@bisdombreda.nl  
Er gebeurt van alles in en vanuit onze 
Kerk! Heel veel intense, mooie 
activiteiten. Je moet even over de 
drempel. Je moet even durven. De 
keuze maken. Je bent welkom!  
 
pastoor Wiel Wiertz 
 

 
 

mailto:pastoriehulst@zeelandnet.nl


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 12 NOVEMBER 11.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 

voorganger pastor K. Van de Wiele 

m.m.v. de Cantorij der Basiliek 

intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 

echtgenoot George van der Wielen; 

familie Baart-van Gijsel; Jo Willems en 

echtgenote Emelda Weemaes; 

Elisabeth Smulders-Durinck en 

overleden familie; pastor Jo van der 

Heyden; Julien Baart en Johanna 

Fassaert en overledenen van familie 

Baart en familie Fassaert; overleden 
ouders Theo Hiel en Lies Kerckhaert en 

overleden familie; Madeleine Maria 

Baart; Jan Weemaes echtgenoot van 

mevrouw Weemaes-Mortier en 

overleden familie; Jan en Mathilde de 

Smit en overleden familie; uit 

dankbaarheid voor een 93e verjaardag; 

August de Kort, Anna Polspoel en 

dochter Imke; jaargetijde voor Albert 

Wante echtgenoot van Christina de 

Guytender, wederzijdse ouders, broer 

en zussen; jaargetijde André de Krijger; 

voor Louis Lockefeer; Jo de Bruijn en 

echtgenote Maria Blommaert 
 

WOENSDAG 15 NOVEMBER 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pastoor W. Wiertz 

intenties: overleden ouders Stallaert-

Elias en overleden kinderen; familie 

Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Emelda de Theije en overleden familie; 

jaargetijde voor Annelies van de 

Broucke echtgenote van Frank Totté en 

familie van de Broucke 
 

VRIJDAG 17 NOVEMBER 19.00 UUR: 

stilteviering 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 12 NOVEMBER 9.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 

voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Alice Dierick en overleden 

familie; Gerard Poppe en echtgenote 

Mathilde Baert, dochter Annie en zoon 

Roger; Johan de Silva en overleden 

familie; Louis Thuij overleden ouders en 

familie; Staf en Selina en familie; Aloys 

de Bock en echtgenote Emerentia de 

Caluwé en dochters en schoonzoons; 

overleden ouders Josef Martens-van 

Gassen en overleden zonen Etien, 

Rene en Patrick 
 

lector: Marlies Martinet-van Acker 

 

CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 11 NOVEMBER 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 

voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het parochiekoor 
intenties: Fiel Merckx echtgenoot van 

Annie Burm; jaargetijde Frans Tock en 

Clementina de Nijs 
 

DINSDAG 14 NOVEMBER 9.30 UUR: 

in het kerkzaaltje aan de H. 

Henricuskerk bijeenkomst van 

gebedsgroep de Bron. Iedereen is van 

harte welkom. 

 

COLLECTE 11-12 NOVEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra voor het onderhoud van het 
orgel. 

 

 

GRAAUW 

GEMEENSCHAPSHUIS 

 
DONDERDAG 16 NOVEMBER 10.00 UUR:  

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 

intenties: Johannes Stallaert en 

overleden familie; 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 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 11 NOVEMBER 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pastoor W. Wiertz 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 

Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 

echtgenoot Albertus Cappaert; 
jaargetijde  Jo van Leuven; overleden 
echtpaar Rob Verbist en Riet Verbist-

van Putte; overleden ouders Dankaart-
Seghers; George de Nijs en overleden 
ouders de Nijs-Bogaert 

 
HENGSTDIJK 

H. CATHARINA 

 
MAANDAG 13 NOVEMBER 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 

voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: Mathilda van Esbroeck- 

Roctus en echtgenoot Joseph van 

Esbroeck; 
Jacqueline Kuijpers en overleden 
ouders; René Boeijkens, overleden 

ouders en familie; jaargetijde Theo van 
Esbroeck en kleinzoon; Leon van 

Esbroeck en Mathilda van Esbroeck-de 

Cock; Bert van Leemput en overleden 
familie Van Leemput- Naessens; 
Hypolitus van Wesemael 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 12 NOVEMBER 9.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 

m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 

zus Corrie en tante Maria Burm; 

Josephus van de Velpen en Rozalia 
Morcus; Jules de Maat en Romanie de 
Maat-de Kever en zoontje Rudy; Martha 

Joos-Everaert en echtgenoot Jo Joos; 
René van Goethem en echtgenote 
Maria van Goethem van Troost; Theo 

Scheerders en overleden familie 
 

lector: Roos Hiel 

com. assistent: Gino Sloot 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

DONDERDAG 16 NOVEMBER 14.00 UUR:  

een uur van gebed 

Op de derde donderdag van de maand 
wordt er gebeden tot Maria 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 welkom. 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 9 NOVEMBER 10.30 UUR:  

eucharistieviering met als voorganger 
pater Weemaes 

intenties: August Freyser, dochter 

Agnes en overleden familie 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 12 NOVEMBER 10.30 UUR:  

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor H. de Koning p.w. 
intenties: Marlou van Houte-de Block; 
Theo Vereecken en familie; Maria en 
Honoré de Bruijne-van de Vijver; Jo en 
Annie de Brouwer-Mannaert; jaargetijde 
Marie en Henk Knibbeler-Burggrave 

 

WOENSDAG 15 NOVEMBER 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
mw. Paula Kerckhaert-v. Dorsselaer 87 j. 
mw. Guus Hemelaar  91 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 14 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: Aimé de Jaeger en klein-
dochter 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 
Rapenburg 34, 4581 AD Vogelwaarde 
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 

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 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

 
 

 
 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

