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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 3 JUNI

Feest van het
H. Sacrament
JAAR - B
Exodus 24, 3-8
Hebreeën 9, 11-15
Marcus 14, 12-16.22-26

THEMA: DIT IS MIJN LICHAAM
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 2-3 juni
Hulst
vr 1 juni 18.00 uur persoonlijke biecht
vr 1 juni 19.00 uur
eucharistie
zo 3 juni 11.00 uur
eucharistie
wo 6 juni 18.30 uur rozenkransgebed
wo 6 juni 19.00 uur
eucharistie
vr 8 juni 15.00 uur
kruisweg
Koewacht
za 2 juni 19.00 uur
zo 3 juni 9.30 uur

Poolse viering
eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 5 juni 19.00 uur
w&c viering
Clinge
do 31 mei 5.00-8.00 uur gebedsestaffette
za 2 juni 19.00 uur
eucharistie
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 5 juni 9.30 uur
eucharistie
aansluitend aanbidding
Boschkapelle/Stoppeldijk
za 2 juni 19.00 uur
w&c viering
Hengstdijk
ma 11 juni 19.00 uur
w&c viering
Kloosterzande/Ossenisse
zo 3 juni 9.30 uur
w&c viering
wzc Antonius
do 31 mei 10.30 uur
De Blaauwe Hoeve
zo 3 juni 10.30 uur
wo 6 juni 11.00 uur

w&c viering
w&c viering
weekviering

Korenmarkt/Bellingstraat
do 7 juni 14.00 uur
w&c viering
wzc De Lange Akkers
di 5 juni 10.30 uur

weekviering

Wij wensen al onze communicantjes in
Koewacht op 27 mei 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!

Priesterwijding Tom Kouijzer voor de maristen
Op zaterdag 16 juni 2018 wijdt bisschop
Henk Kroonenberg s.m. Tom Kouijzer
uit Sint Jansteen tot priester. Tom
Kouijzer wordt priester van de
congregatie van de maristen. Op
zondag 17 juni celebreert Tom Kouijzer
zijn eerste heilige mis in de basiliek in
Hulst. Hij kiest bewust voor het
religieuze leven.
Tom is op 25 april 1988 geboren in
Hulst. Hij groeide op in deze ZeeuwsVlaamse vestingstad. Hij volgde daar de
middelbare school en koos toen voor
een loopbaan in het sociaal-cultureel
werk. Vandaar begon hij in 2007 aan de
geïntegreerde priesteropleiding aan het
Ariënskonvikt. “Al vanaf mijn dertiende
levensjaar
was
ik
bezig
met
levensvragen,” legt hij uit. “Ik had
belangstelling voor het katholieke geloof
en voelde mij thuis in de liturgie. Ik had
contacten met priesters en pastorale
beroepskrachten in de parochie als
pater Joop Reurs, pater Walter Poppe,
Jo van der Heijden, diaken Wim Tobé
en pastoraal werkster Noela Polet. Door
hen ging ik nadenken over de vraag of
het priesterschap iets voor mij zou zijn.
Ik legde contacten met Bovendonk en
na contacten met Wiel Wiertz, toen
plaatsvervangend rector, is het balletje
gaan rollen.”
De zoektocht van Tom ging verder. Na
een jaar zette Tom zijn studie voort op
de universiteit. Ondertussen groeide bij
hem het verlangen om priester te zijn
vanuit een bepaalde spiritualiteit en
binnen een internationale context. “Dit
bracht me in 2010 bij de maristen, die ik
kende uit mijn parochie. Daarbij kwam
dat mijn inmiddels overleden oudoom
Jan Kouijzer ook lid van deze
congregatie was.”

Vervolg over de librije
door pater Brand

Oordelen en denken als Maria
“De spiritualiteit van de maristen spreekt
me aan. Onze stichter, Jean-Claude
Colin, werkte in Frankrijk gedurende de
periode na de Franse Revolutie, die in
1789 plaatsvond. Hij had in de gaten dat
je niet meer op dezelfde wijze Kerk kon
zijn
als
voor
deze
ingrijpende
gebeurtenis. De Kerk kon niet meer
terugvallen op haar vanzelfsprekende
autoriteit. Voor Jean-Claude Colin was
Maria het model van de ideale leerling
van Jezus Christus. Maria is aanwezig
geweest bij de geboorte van de Kerk en
zal ook aanwezig zijn bij haar voltooiing
op het einde van de geschiedenis. Colin
zag een sterke band tussen Maria en de
Kerk. Volgens Colin moet een christen
als Maria oordelen en denken. Elke
vorm van apostolaat moest op haar
leven geënt zijn. Deze spiritualiteit vormt
de kern van het leven van een marist.
Van daaruit werkt hij en leeft hij. De
maristen zijn actief in parochies,
scholen en in de missie. Sommigen zijn
verbonden
aan
universiteiten en
ziekenhuizen.”
25 april 2018, interview Hans de Jong
(bisdom) met Tom Kouijzer

Gezellige Peuter- en Kleuter Kerk in Clinge
Afgelopen zondag werden jonge
kinderen uitgenodigd in de kerk van
Clinge om op hun manier het feest van
Pinksteren te vieren. Zoals steeds
werden zij verwelkomd door pastor
Katrien Van de Wiele, die aan de hand
van een prentenboek het verhaal over
Kikker in de wind vertelde en samen
met de kinderen een lied over ‘geluk’
zong. Met als thema: ‘Als een vlieger in
de wind’ was het logisch dat het
knutselwerkje bestond uit het maken
van een vlieger.
En was dit te moeilijk voor de
allerkleinsten; papa, mama, opa en/of oma
sprongen graag bij en knutselden even
intensief als de kinderen. Zó druk dat ze
bijna geen tijd hadden voor een drankje
met wat lekkers erbij. Na een uurtje werd
er afgesloten met een Pinksterzegen en
werd er samen nog een Weesgegroetje
gebeden. Met hun knutselwerkje onder de
arm en een kleurplaat voor thuis ging
iedereen welgezind weer naar huis.
Ook benieuwd om eens te komen kijken
en luisteren? Schrijf dan alvast zondag 14
oktober in je agenda. We komen dan
samen in de kerk van Hengstdijk. Tot dan!
oma Annemie

De librije van de kerk van Hulst
bevond zich in een nog steeds
bestaande aanbouw met drie ruimten
boven elkaar aan de noorderzijbeuk
van de koorkerk. We vinden de librije
voor het eerst vermeld in de
kerkrekeningen in 1415. Daarbij zij
opgemerkt dat de kerkrekeningen
pas in 1409 beginnen. De librije kan
dus gebouwd zijn in de 14de eeuw. In
dat jaar 1415 werd er op het dak een
klokje geplaatst. In april en mei 1430
werden er herstelwerkzaamheden
uitgevoerd aan de librije.
In de vier hoeken van de zaal op de
begane grond zijn beeldhouwwerken
te zien van mannen die iets met
lezen te maken hebben:
1. Mozes die de twee stenen tafelen
voorhoudt (de Tien Geboden).
2. Een man die een boek voor zich
houdt.
3. Een man met een boekrol.
4. Een man met een middeleeuws
hoofddeksel (14 e of 15e eeuw) met
een boekrol.
In de eerste verdieping daarboven,
die met een wenteltrap met de
benedenzaal is verbonden, bevinden
zich in de hoeken gebeeldhouwde
symbolen van de vier evangelisten
Waarschijnlijk lagen in deze ruimte
de bijbels met eventueel de
commentaren. Het beeldhouwwerk
heeft niet geleden onder de
beeldenstorm. De wenteltrap leidt
verder naar een onverlichte ruimte
daar nog boven.
Af en toe lezen we in de
kerkrekeningen over de aanschaf
van zangboeken en liturgische
werken in de 15de en 16de eeuw.
Soms werden boeken geschonken.
Zo schonk in 1570 de eerste
bisschop van Gent, de Hulstenaar
Cornelius Jansenius (1510-1576)
aan de librije een theologisch werk
dat hij had gepubliceerd. De
bisschop liet bij testament zijn
boekenverzameling
aan
zijn
priesterneef Jan van Dale na, met de
bedoeling dat ze na diens overlijden
ten goede zou komen aan de librije
van zijn geboortestad.
De Hulster librije kende ook
sponsors. Zo gaven Pieter de Pauw,
zijn moeder, zijn broer priester Janne
de Pauw en Pauwel Haac vanaf
1477 enkele jaren achtereen geld
aan de kerk om boeken voor de
librije te kopen. Pieter de Pauw en
Pauwel Haac waren in die jaren
schepenen van de stad. Een enkele
maal lezen we dat er een boek werd
uitgeleend. Zo had Pieter de Pauw
via zijn broer een boek van Thomas
van Aquino te leen. Waarschijnlijk de
‘Summa Theologica’. Thomas van
Aquino was in de middeleeuwen de
beroemdste en grootste theoloog.
In 1569, na de beeldenstorm van
1566, werden nog twee dozijnen
ijzeren kettingen aangeschaft om de
boeken vast te maken en twee kleine
sloten.

INFORMATIE EN INTENTIES
SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

HULST
H. WILLIBRORDUS

DINSDAG 5 JUNI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Pastor Claessens; Maria de
Rechter en echtgenoot Martien Vermue;
René Bauwens en echtgenote; Theo
Beughels en echtgenote Rosa van
Dorsselaer

VRIJDAG 1 JUNI 18.00 UUR:
Persoonlijke biecht, voorganger W. Wiertz

CLINGE
H. HENRICUS

ZONDAG 3 JUNI 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; overleden
echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de
Lavoir;
jaargetijde
familie
LensenKrieckaert; overleden ouders Jo en Martha
Joos-Everaert

COLLECTE 2-3 JUNI
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap. In Hulst, Clinge, Boschkapelle, Hengstdijk en Kloosterzande is
er een extra caritascollecte.

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-Wauters en overleden familie;
Wim Bruggeman echtgenoot van Roza
Verstraaten, wederzijdse ouders en
familie
ZONDAG 3 JUNI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. Cantorij der
Basiliek
intenties: Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes; Corrie van der
Wielen- Aarts en echtgenoot George
van der Wielen; familie Baert- van
Gijsel; familie Bernardus Temmerman
en echtgenote Johanna de Smit,
overleden zoon en dochters; Annie
Krieckaert en echtgenoot Wout Burm;
Theo de Koning; jaargetijde Stan
Bogers; familie Elegeert; Bennie Neve,
echtgenoot van
Fabiënne Neved’Hooghe en overleden familie; voor
Louis Lockefeer
WOENSDAG 6 JUNI 18.30 UUR:
rozenkransgebed
WOENSDAG 6 JUNI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: overleden ouders StallaertElias en overleden kinderen; familie
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen;
Maria de Smit

DONDERDAG 31 MEI 5.00 - 8.00 UUR: lector: Ynske Taelman
com. assistent: Gino Sloot
Sacramentsdag gebedsestafette
ZATERDAG 2 JUNI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz m.m.v. het parochiekoor
o.l.v. Marlene Bauwens
intenties: Herna Buytaert echtgenote van
Roger Bogaert, overleden ouders en
familie; Tiny Jansen en echtgenoot Omère
Verstraten; jaargetijde Regina de Lee en
echtgenoot René van Broeck, overleden
schoonzoon en kleindochter
DINSDAG 5 JUNI 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz met aansluitend
aanbidding van het Allerheiligste tijdens de
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron.
agenda:
Vrijdag 1 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 2 JUNI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor Ch. van de Walle
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte
Everaert-Janssen en familie; Gerarda
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en
familie; Judith Cappaert-Spuesens en
echtgenoot Albertus Cappaert; jaargetijde
Monique
van
Poorter-de
Cocker,
overleden ouders van Poorten- Reijns en
schoondochter Betsie; Wies van den
Bergen met gedachtenis van overleden
dochter Anneke, zoon Philip en familie

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 31 MEI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: August Freyser, dochter
Agnes en overleden familie
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 3 JUNI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. van Geloof
intenties: Gaby en Harry BruggemanVereecken en familie; Achiel Hermans,
echtgenoot van Margriet Bryssinck;
ouders Rosa en Piet WeemaesMaenhout, zoon Jo, schoonzoon Johan
en familie; Valentijn en Lucia van
Overmeir-Verwer, Anita van Bunder;
Joseph en Madeleine van BunderRingoot, Frans Roelants; Joos en Alie
Sponselee-Gerritse; Achiel en Tilly van
Looij-Weemaes; Frans en Els Van DaeleRottier en familie; Emiel Pauwels

DONDERDAG 7 JUNI 14.00 UUR:
woord- en communieviering in de serre van
de Korenmarkt/Bellingstraat voor bewoners
en omwonenden
overleden:
mw. Ivonne Loof-Hemelaar
94 j
dhr. Fideel der Weduwe (wzc Antonius) 88 j
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 5 JUNI 10.30 UUR:
weekviering
intenties:
Aimé
de
Jaeger
kleindochter Annet

en

WOENSDAG 6 JUNI 11.00 UUR:
weekviering
m.m.v.
het
Blaauwe overleden:
Hoevekoor
mw. Juliana Borgt-Saman 94j

GEGEVENS

DONDERDAG 7 JUNI 14.00 UUR:
woord- en communieviering in de serre
van de Korenmarkt/Bellingstraat voor
HULST
H. WILLIBRORDUS
bewoners
en
omwonenden
Postadres:
Steenstraat 22,

4561 AS Hulst
overleden:
tel. 0114-745000
mevr.
Ivonne
Loof-Hemelaar
sacristie
(basiliek)
tel. 0114-313228
94 j.
parochiekerncommissie
dhr. Fideel der Weduwe
(wzc0150
Antonius)
NL70 RABO
7279 68
88
j.
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
openingstijden secretariaat:
ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
WZC DE LANGE AKKERS
SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
KOEWACHT
contact
tel. 0114-312187
parochiekern
RABO
0330 4000 88
DINSDAG 5 JUNINL49
10.30
UUR:

overleden:
Marco de Clippelaar, echtgenoot van Eli
van der Velden in de leeftijd van 47 jaar.
De uitvaartdienst en begrafenis hebben
mededeling:
te
Boschkapelle
op
Op vrijdag 8 juni begint de cyclus van plaatsgehad
woensdag
23
mei.
orgelconcerten weer. Het eerste concert
is met Rolf Wolfensberger en begint om
mededeling:
20.00 uur. Entree is € 10,00.
Sams
kledinginzamelingsactie
van
maandag 14 mei heeft in Vogelwaarde
KOEWACHT
en Hengstdijk 685 kg opgebracht.
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
Hartelijk dank!
weekviering
HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
intenties:
Aimé detel.
Jaeger
en
contact
0114-312187
HENGSTDIJK
ZATERDAG 2 JUNI 19.00 UUR:
kleindochter
parochiekernAnnetNL49 RABO 0330 4002 82
H. CATHARINA
Poolse eucharistieviering met als
KOEWACHT
voorganger pastoor Slawomir Klim in de MAANDAG 11 JUNI 19.00 UUR:
overleden:
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
Poolse taal.
woord- en communieviering met als mevr.
Juliana Borgt-Saman
postadres
Kerkplein 2
voorganger pastor K. Van de Wiele
4576 AS Koewacht.
ZONDAG 3 JUNI 9.30 UUR:
intenties: Anna de Kerf en August Rottier;
parochiekern
NL32 RABO 0330 4083 48
eucharistieviering met als voorganger Jo Herman en overleden familie; jaargetijde
pater J. Reurs m.m.v. het koor.
Prudant
Kerckhaert
en
overleden CLINGE
H. HENRICUS
intenties: Sylvia en Emma van Damme; echtgenote
Paulina
Cornelissens; contactpersoon A. de Loos-Brijs
Yvonne
Janssens-Verschraegen; overleden kinderen en kleinkinderen;
tel. 0114-311332
Deborah de Burger en haar oma en opa Mathilda van Esbroeck- Roctus en parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
de Burger en voor opa en oma van overleden
NL37 RABO 0330 4032 14
echtgenoot
Joseph
van
Poecke
NL09 INGB 0000 1193 62
Esbroeck; Rosalia kerckhaert-Warrens en
overleden
echtgenoot
Josephus NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
lector: Ria van Daele-de Deckere
Kerckhaert; Albert van Leemput en postadres
Hulsterloostraat 76
overleden familie Van Leemput-Naessens;
4568 AG Nieuw-Namen
overleden:
August en Dora de Bakker-Bogaert, parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
Op 15 mei 2018 is op 94 jarige leeftijd overleden zoon Paul, schoonzoon Ferry en
H. MARIA HEMELVAART
Juliana Maria Borgt-Saman, weduwe schoondochter Rita; jaargetijde Alphons de GRAAUW
Dorpsstraat 50
van Joseph Borgt overleden. De Maat en overleden echtgenote Elisabeth postadres
4569 AK Graauw
crematie vond plaats op zaterdag 19 van Buijten; René Boeijkens ,overleden
parochiekern
NL68 RABO 0322 6001
mei 2018 te Terneuzen.
ouders en familie
VRIJDAG 8 JUNI 15.00 UUR:
kruisweg

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
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

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
94 j.
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

