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TINTINNABULUM
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 Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met
als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl

LEZINGEN 27 MEI

Feest van de
H. Drie-eenheid
JAAR - B
Deuteronomium 4, 32-34.39-40
Romeinen 8, 14-17
Matteüs 28, 16-20

THEMA: LEEF IN MIJN NAAM
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 26-27 mei
Hulst
zo 27 mei 11.00 uur
w&c viering
wo 30 mei 18.30 uur
rozenkrans
wo 30 mei 19.00 uur
eucharistie
do 31 mei 8.00-9.30 uur gebedsestafette
do 31 mei 20.00-21.00 uur gebedsestafette
vr 1 juni 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
zo 27 mei 11.00 uur
Heikant
do 24 mei 10.30 uur

eucharistie
w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 29 mei 19.00 uur
eucharistie
do 31 mei 14.00-15.00 uur gebedsestafette
za 2 juni 14.30 uur rozenkransgebed
Clinge
za. 26 mei 19.00 uur
w&c viering
do 31 mei 5.00-8.00 uur gebedsestafette
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 29 mei 9.30 uur
gebedsgroep
Graauw gemeenschapshuis
do 31 mei 9.30-10.30 uur gebedsestafette
Nieuw-Namen
vr 25 mei 19.00 uur

w&c viering

Boschkapelle
za 26 mei 19.00 uur

eucharistie

Hengstdijk
ma 28 mei 19.00 uur

w&c viering

Kloosterzande
zo 27 mei 9.30 uur
eucharistie
do 31 mei 12.00-14.00 uur gebedsestafette
wzc Antonius
do 22 mei 10.30 uur

w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 27 mei 10.30 uur
wo 30 mei 11.00 uur

w&c viering
weekviering

wzc De Lange Akkers
di 29 mei 10.30 uur

weekviering

Wij wensen al onze communicantjes
in Clinge een heel mooie dag toe en
hopen van harte dat zij de
vriendschap met Jezus tot in lengte
van dagen mogen beleven! Ook een
proficiat voor de ouders en alle
mensen met jullie verbonden!

Inspirerend
Toevallig zag ik op televisie een korte
reportage, die erg veel indruk op mij
maakte. Geïnterviewd werd de zoon die
met zijn zus achttien jaar, maanden,
dagen en drie uren mantelzorger is
geweest voor zijn moeder. De moeder
was halfzijdig verlamd en kon bijna niet
praten. Ze lag veel in bed of zat in een
soort van slaapstoel. Iedere dag
bezocht de man zijn moeder. Liet haar
eten, verzorgde haar en legde haar in
bed. Gewoon omdat hij dat wilde doen.
Omdat
hij
vervuld
was
van
dankbaarheid voor alles wat zijn moeder
altijd als vanzelfsprekend ook voor hem
en zijn zus gedaan had.
" Hoe houd je dat vol?", vroeg de
interviewer. “Dat is geen kwestie van
volhouden”, antwoordde hij. Het is
gewoon doen. Liefdevol. En altijd ook

het grotere kader zien waarin wij ons
mogen bewegen. Ik doe het uit liefde
voor mijn moeder, maar ook uit liefde
voor Christus. Hem wil ik de centrale
plek in mijn leven geven. Met Hem houd
ik het vol. Met Hem kan ik dag in dag uit
voor mijn lieve moeder zorgen. Dat kost
geen moeite. Geen inspanning. Zo heb
ik dat achttien jaar lang kunnen doen.
Daar ben ik God zo dankbaar voor.
Moeder mocht er tot het laatst toe zijn.
Om wie ze was. Om wat ze ons heeft
gegeven, om wat ze voor ons heeft
betekend.
Een
inspirerend
stukje
televisie.
Geweldig om te zien. Geweldig om te
weten dat er mensen zijn die zo in
verbondenheid kunnen leven!
pastoor Wiel Wiertz

Wees niet bang
Deze woorden komen vaak voor in het
evangelie. Jezus zegt het vaak. Omdat
Hij zovele mensen in zovele situaties
tegenkomt, die bang zijn. Die zichzelf
niet durven zijn. Die iets niet durven
doen. Iets niet durven zeggen. Jezus
leeft voor en zegt: Het staat God voor
ogen, dat jij je vrij voelt, dat je in je
kracht staat. Dat je wordt wie je ten
diepste bent. Als je jezelf bent, vrij bent,
in je kracht staat, met en vanuit God

leeft, dan heb je oog voor de ander,
voor de wereld waarin we leven. Wees
niet bang. Woorden die sterk maken.
Woorden die je kracht geven. Woorden
die je op weg doen gaan. Kom, laten we
gaan, waarom zouden we denken dat
we het niet durven, niet kunnen. Met
God zijn we sterk. Met God zijn we niet
bang. Ook Jezus was mét God niet
bang. Wees niet bang!
pastoor Wiel Wiertz

Stilstaan – een Chassidisch verhaal
Er was eens een rabbi die een van zijn
leerlingen voorbij zag rennen op straat.
‘Waarom heb je zo’n haast?’ riep de
rabbi. ‘Waar ga je naar toe?’ De leerling
bleef staan. ‘Ik jaag mijn geluk achterna,
sprak hij hijgend.’ ‘Je geluk?’ sprak de
rabbi verbaasd. ‘Ja,’ zei de leerling. ‘Is
dat zo vreemd? Ieder mens heeft toch
het recht om gelukkig te zijn?’
‘Natuurlijk’ zei de rabbi. ‘Maar wie zegt
je dat je geluk ver voor je ligt en dat het
nodig is erachteraan te rennen?
Misschien ligt je geluk wel achter je.
Misschien hoef je alleen maar stil te
blijven staan, zodat het je in kan halen.

Neem twee zaadjes eenvoud.
Ook een knol humor.
En een wortelstok geduld.
Zaai en plant ze in een ondiep kuiltje.
Begiet ze af en toe met een mals
tranenbuitje.
En glimlach vaak als de zon.
Binnen de kortste keren schieten er
vlammetjes op.
Fris en vol leven.
Hartverwarmend.
Zo kweek je geluk.

God vermoeden

De liefde van God

Niet in koude leerstellingen,
niet in harde zekerheden ben Jij te vinden.
Slechts in liefde ben Jij te vermoeden.
In de hartverwarmende inzet
van de ene mens voor de ander,
in de bescheiden trouw
aan wie lijdt in het leven,
ben Jij te vermoeden.
Niet op tronen,
niet ver boven ons verheven
ben Jij te vinden.
Slechts in liefde ben Jij
te vermoeden.
In mensen met opbeurende woorden
en met daden die recht doen,
in mensen die vertrouwen schenken,
de droom in een nieuwe wereld niet
opgeven.
Niet in de wereld van macht en prestige,
niet in de wereld
van verdachtmakerij en buitenspel-zetten
ben Jij te vinden.
Slechts in liefde ben Jij te vermoeden.

In de tijd dat Jezus door de heuvels
van Galilea trok, kwam Hij allerlei
mannen en vrouwen tegen, die
allemaal anders waren. Sommigen
waren arm, anderen getroffen door
ongeluk, weer anderen leken aardig
geslaagd te zijn in het leven.
Jezus vond altijd een woord of een
gebaar, om aan iedereen duidelijk te
maken dat God van hen hield. Hij liep
niet rond met een vragenlijstje om uit
te zoeken wie wel of niet gelovig was.
Hij liet zien dat de liefde van God er is
voor iedereen, gelovig of niet. God
respecteert de vrijheid van mensen en
eist niet dat er van Hem wordt
gehouden. Wie van God houdt, heeft
geen streepje voor en hoeft zich niet
beter te voelen dan een ander. Wie het
avontuur aangaat van deze liefde,
hoeft alleen maar lief te hebben, alle
mensen, zonder verschil.

(Marinus van den Berg)

Geluk

Kolet Janssen

Uit: Maar wie is God?

Hoi,
Soms begrijp ik volwassenen toch
niet goed. Sinds maandag zit Swim in
mijn klas. Zij is nog maar pas naar
Nederland verhuisd. De baas van
haar mama vond het nodig om haar
een nieuwe opdracht te geven in een
ander land. En dat een paar maanden
voor de zomervakantie. Swim heeft
zo al in Noorwegen en Duitsland
gewoond. Ze kent al veel talen. Hoe
lang zal het duren voor ze
Nederlandse woorden zal begrijpen?
Ik ben echt benieuwd. Ik ga haar
alvast helpen! Doeg,
Sterre

Durven
Natuurlijk zijn er dingen
om voorzichtig mee te zijn:
dat superhoge klimrek,
de instap in de trein,
het randje van het zwembad,
die hele grote hond,
de flessen uit het kastje,
iets eten van de grond…
Soms ben je te voorzichtig.
Dat hoeft nu ook weer niet.
Je mag gerust vertrouwen
op iets dat je niet ziet:
een kracht bij jou vanbinnen,
een soort van batterij.
Als jij durft te beginnen,
dan komen krachten vrij.
Je durft over de drempel.
Je komt voor iemand op.
Je drukt je eigen stempel.
Je zegt op tijd: ‘Ik stop’.
Je gaat met iemand praten.
Je zet die eerste stap.
En durf je te beginnen,
dan loopt het best goed af!
Vertrouw maar op die power
en kom tot het besef:
die kracht heb je gekregen,
ineens heb je het lef.
Je lef, je batterijtje,
je hart raakt echt niet op,
als het wordt opgeladen
aan ’t grote hart van God.
Marjet de Jong

Middelpunt
Heer,
inspireer mij
Geef dat ik U midden in mijn leven
plaats,
in mijn huis en in mijn werk
en dat ik dat doe
als iets vanzelfsprekends.
U bent geen verre God
op een hoge wolk,
maar een alledaagse God
die leeft in alle mensen.
Laat ik U binnen halen
in de stad
en vieren
als de man van Nazareth,
midden in de menigte
en dan maar hopen
dat U even
mijn kant opkijkt.
Toon Hermans in: Gebedenboekje

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 26-27 MEI
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is de
tweede collecte voor onderhoud van
de verwarming.
HULST
H. WILLIBRORDUS

CLINGE
H. HENRICUS
ZATERDAG 26 MEI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
m.m.v. m.m.v. het parochiekoor o.l.v.
Marlene Bauwens
intenties: overleden ouders en familie
d’Haens-Serrarens; jaargetijde Omèr de
Wilde echtgenoot van Lies de Wilde.

ZONDAG 27 MEI 11.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
met samenzang
intenties: Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes;.Corrie van der
Wielen-Aarts en echtgenoot George van
der Wielen; familie Baert- van Gijsel;
Theo de Koning; Eduard Verbist,
echtgenote Andrea van Gassen en
overleden familie; Emma van Gassen
en overleden familie; voor onze
overleden zoon Auk de Maat en
overleden familie.

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 22 MEI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Maria van Meelen – de Waal,
echtgenoot René van Meelen en
overleden kinderen

DINSDAG 29 MEI 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H.
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep
de Bron; iedereen is van harte welkom
ZONDAG 27 MEI 10.30 UUR:
DONDERDAG 31 MEI 5.00 tot 8.00 UUR woord- en communieviering verzorgd
door de werkgroep
sacramentsdag gebedsestafette
intenties: om kracht, herstel en
genezing van een zieke; Jo en Annie de
GRAAUW
Brouwer-Mannaert; Ursula en Adriaan
GEMEENSCHAPSHUIS
Hoogesteger-van der Heyden; Willy
DONDERDAG 31 MEI 9.30-10.30 UUR: Vermeulen, echtgenoot van Paula
Vermeulen-de Keijzer; Roza van
Sacramentsdag gebedsestafette
Waterschoot en echtgenoot Jozef
Jansen; Bernard van Acker, echtgenoot
WOENSDAG 30 MEI 18.30 UUR:
NIEUW-NAMEN
van Clara Cerpentier; jaargetijde Albert
rozenkransgebed voor de vrede
H. JOSEPH
Polfliet, echtgenote Cesarine PolflietWOENSDAG 30 MEI 19.00 UUR:
VRIJDAG 25 MEI 19.00 UUR:
Smits, zoon Leon en schoonzus Marieeucharistieviering met als voorganger woord- en communieviering met als José; Eduard en Astrid van de Walle-de
pastoor W. Wiertz
voorganger R. Grossert
Schepper en familie; jaargetijde Lea De
intenties: overleden ouders Stallaert- intenties gezusters Coenen overleden Witte, echtgenote van Gustaaf Heije;
Elias en kinderen; familie Baert-van ouders en familie; Romanie de Rijke, Gaby en Harry Bruggeman-Vereecken
Gijsel; familie Verdurmen
echtgenoot Walter van Roeyen en en familie
familie; Maria Buijsrogge echtgenote
DONDERDAG 31 MEI
van Johan Kegelaer; Petrus Bosman, WOENSDAG 30 MEI 11.00 UUR:
8.00-9.30 en van 20.00 -21.00 UUR:
echtgenote Augusta van Roeyen en woord- en communieviering
Sacramentsdag: gebedsestafette
overleden familie; Rene van Roeyen en
echtgenote Esther de Kind
VRIJDAG 1 JUNI 18.00 UUR:
WZC DE LANGE AKKERS
persoonlijk biecht
KOEWACHT
lector M. van Driessche-Crombeen
VRIJDAG 1 JUNI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties
Alphons
Blommaert
en
echtgenote Mathilde de Vos en
overleden ouders; overleden ouders
Brand-Wouters en overleden familie;
Wim Bruggeman echtgenoot van Roza
Verstraaten, wederzijdse ouders en
familie

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 26 MEI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte
Everaert-Janssen en familie; Gerarda
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en
familie; Judith Cappaert-Spuesens, en
echtgenoot
Albertus
Cappaert;
KOEWACHT
overleden ouders Piet en Louise de
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
Rooij-de Schepper; jaargetijde Riet
Verbist-van Putte en voor overleden
ZONDAG 27 MEI 11.00 UUR:
eucharistieviering ter gelegenheid van echtgenoot Rob Verbist; overleden
de eerste heilige communie met als ouders Piet en Cathrien de Scheppervoorgangers W. Wiertz en Ch. van de Kamps en overleden familie
Walle m.m.v. het koor
HENGSTDIJK
intenties: Paul Baert echtgenoot van
H. CATHARINA
Gerda Weemaes en overleden familie
lector: Gonny Rozijn
HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
DONDERDAG 24 MEI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Martha van Houte en familie;
jaargetijde voor Justina de Rechter
echtgenote van Gabriël Martens
SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN
DINSDAG 29 MEI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor Wiertz
DONDERDAG 31 MEI 14.00 tot 15.00 UUR
Sacramentsdag gebedsestafette
ZATERDAG 2 JUNI 14.30 UUR:
rozenkransgebed
voor
de
vrede
Iedereen is van harte welkom!

DINSDAG 29 MEI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties:
Aimé
de
Jaeger
kleindochter Annet

en

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE
Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
Secretariaat parochie:
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.nl
Het secretariaat en het pastoraat van de
parochie is te bereiken op tel. 0114 745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
Voor het maken een afspraak voor
de ziekenzalving kunt u contact
opnemen met pastoor Wiertz op tel.
06-42506424.
website: www.rk-kerk-ozvl.nl
Pastoraal team:
Pastoor Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: 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 Zorgsaam
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:
Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317
Diaken Kees van Geloof
Leeuwerikstraat 14, 4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl
Henny de Koning, geestelijk verzorger
e-mail: h.dekoning@zzv.nl
hlmdekoning@outlook.com

GEGEVENS
HULST
Postadres:

H. WILLIBRORDUS
Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
tel. 0114-745000
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
openingstijden secretariaat:
ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
SINT JANSTEEN
contact
parochiekern

H. JOHANNES DE DOPER
tel. 0114-312187
NL49 RABO 0330 4000 88

MAANDAG 28 MEI 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
door de werkgroep
contact
tel. 0114-312187
NL49 RABO 0330 4002 82
intenties: René Boeijkens, ouders en parochiekern
familie; Christina Lemsen
KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
postadres
Kerkplein 2
TER DUINEN
4576 AS Koewacht.
parochiekern
NL32 RABO 0330 4083 48
ZONDAG 27 MEI 9.30 UUR:
H. HENRICUS
eucharistieviering met als voorganger CLINGE
contactpersoon A. de Loos-Brijs
pater J. Reurs
tel. 0114-311332
intenties: Ber Joos, overleden ouders,
parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
zus Corrie en tante Maria Burm;
NL37 RABO 0330 4032 14
overleden ouders Fons Neve en Elsa
NL09 INGB 0000 1193 62
Neve-Pieters; familie A. Priem-Martens;
Miet Menu-Kerckhaert en overleden NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
familie ; Lau en Cecile Vermue-Modde postadres
Hulsterloostraat 76
en overleden familie
4568 AG Nieuw-Namen
parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
lector: Roos Hiel
GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART
com. assistent: J. van Waterschoo
postadres
Dorpsstraat 50
DONDERDAG 31 MEI 12.00-14.00 UUR:
4569 AK Graauw
sacramentsdag gebedsestafette
parochiekern
NL68 RABO 0322 6001

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres
Kerkstraat 15,
4581 BV Vogelwaarde
parochiekern
NL34 RABO 0330 4064 69
HENGSTDIJK
postadres
parochiekern

H. CATHARINA
Hengstdijkse Kerkstraat 4,
4585 AB Hengstdijk
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
postadres
parochiekern

H. GERARDUS MAJELLA
Notendijk 7a
4583 SV Terhole
NL20 RABO 0150 7002 53

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:
postadres
Truffinoweg 2,
4561 NT Hulst
tel. 0114-381317

