
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 23-24 juni 

 

Hulst 
 zo 24 juni 11.00 uur  eucharistie 
 wo 27 juni 18.30 uur rozenkrans 
 wo 27 juni 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 24 juni 9.30 uur  w&c 

 

Heikant 
 do 28 juni 10.30 uur:  w&c 

 

St. Jansteen gemeenschapshuis 
 ma 25 juni 9.30 uur eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 23 juni 17.00 uur vespers 
 di 26 juni 19.00 uur eucharistie) 

 

Clinge 
 za 23 juni 19.00 uur  w&c 
 zo 26 juni 14.00 uur doopviering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 26 juni 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Boschkapelle 
 za 23 juni 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 24 juni 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 21 juni 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 24 juni 10.30 uur  w&c viering 
 wo 27 juni 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 26 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 Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

 
 

 

81e jaargang nr. 32 
 

zondag 24 juni 2018 

TINTINNABULUM 

Voor de tweede maal viert de parochie 
H. Maria Sterre der Zee op de eerste 
zondag van juli een parochiedag. Vorig 
jaar kwamen we samen bij de familie 
van Kessel in Lamswaarde. De 
eucharistieviering vierden we in de 
schuur op een boerenkar. Dit jaar is dat 
nog een verrassing. Ook dit jaar hebben 
we eenzelfde concept, maar toch weer 
anders. We zullen te gast zijn bij de 
familie Rozijn, Hazelarenstraat 74, 
4576 CJ Koewacht. Om 11.00 uur 
vieren we feestelijk de eucharistie 
plaats, waarin het gehele pastorale 
team voor gaat. Die dag is er geen 
viering in de andere kerken. Marcel 
Mangnus zal met meerdere koren voor 
de muzikale noot zorgen. Het zal een 
viering worden waarin we samen 
zingen, samen bidden, maar daarna ook 
samen eten en drinken. In de middag is 
er nog een rondleiding op het 
melkveebedrijf, een wandeling, 
workshop schilderen . . .  
De parochiedag duurt van 11.00 uur tot 
16.00 uur. Wij hopen vele parochianen 
op zondag 1 juli 2018 te mogen 

 
 

 
 

begroeten en te ontmoeten. Wilt u zich 
opgeven, als u komt? We willen immers 
graag voldoende soep, brood en drank 
voor u hebben. U kunt zich opgeven via 
de mail, pastoraalteam@zeelandnet.nl 
of telefonisch van maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnr. 
0114-745000. Graag ook melden of u 
wellicht een taart bakt. 
 

U komt toch ook?! 
 

Namens het bestuur, 
Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter 
bestuur parochie HMSdZ 

 

13 juni, plaats vond en waar toen nog 
zo dikke driehonderd gelovigen, 
pelgrims, iedere week naartoe kwamen. 
Ik heb dat tien jaar gedaan en in die 
jaren steeds weer andere facetten van 
deze grote heilige belicht en uitgewerkt. 
Een groot man, die met zijn talent 
woekerde, nooit bij de pakken neer ging 
zitten, zijn kans greep als die zich bood, 
zijn geloof verdiepte en versterkte en 
zijn charmes, als dat nodig was, niet 
verborgen hield. Een man, die in een 
relatief kort leven vreselijk veel heeft 
gedaan. Gepraat, vrede gesticht, 
gepreekt, gereisd. Hij was van grote 
betekenis voor de toen nog jonge 
groepering rond Franciscus van Assisi, 
want daartoe behoorde hij van ganser  
 

in een grote boom in zijn tuin. 
Antonius van Padua is al een jaar na zijn 
sterven heilig verklaard. Dat is sneller dan 
wie ook. Hij wordt nog steeds door velen 
aangeroepen, vooral door hen die iets 
kwijt zijn. Hij is ook de heilige die zich 
bovenmate heeft ingezet voor de armen. 
Hij is echt de heilige van en voor het volk. 
Wereldwijd vereerd, tot op de dag van 
vandaag. Ik zeg wel eens tegen 
bruidsparen: nu zijn jullie verliefd, de 
liefde is niet ver, maar misschien komt het 
moment dat het anders is, dat je denkt: 
onze liefde voor elkaar, waar is die toch 
gebleven? Roep dan Antonius van Padua 
aan: “Heilige Antonius beste vriend, geef 
dat ik onze liefde voor elkaar weer vind . . 
. . “. Op 13 juni viert de kerk zijn feestdag. 

 

 

 

 
 

Parochiedag 1 juli 2018 H. Maria Sterre der Zee 
 

 

Koninklijk gezin 
 

We mogen er best even bij stilstaan. 
En het benoemen. Het koninklijk gezin 
wordt door het leven niet gespaard. 
Dat hoeft ook niet en dat is bij vele 
‘gewone’ gezinnen evenzo het geval. 
Maar het mag best even gezegd 
worden. Nu de zelfmoord van de 
jongste zus van koningin Maxima. Het 
schokt haar en het schokt heel haar 
gezin. En wat is er aan vooraf gegaan. 
Aan zorgen en verdriet. Mogen velen 
het gezin in deze tijd nabij zijn, moge 
ook God voor hen niet ver zijn. 

 
 

 

LEZINGEN 24 JUNI Maria Ommegang 
 

Op zondag 24 juni trekt wederom de 
Maria Ommegang door de straten van 
Bergen op Zoom. In ons bisdom is dit 
de grootste religieuze tocht. Het is ooit 
een belofte geweest van een kapelaan 
in Bergen op Zoom in het geval dat 
Bergen op Zoom in de oorlog gespaard 
zou blijven. Na de oorlog heeft de 
kapelaan zijn belofte waar gemaakt en 
tot op de dag van vandaag zijn 
duizenden inwoners van die stad, 
samen met mensen van de plaatsen er 
om heen, voortdurend actief om de 
tocht te vernieuwen, voor te bereiden, 
in te richten en uit te voeren. En elk jaar 
weer trekt de stoet duizenden toe-
schouwers. Misschien is het een idee 
om dit jaar eens te gaan kijken. U mee 
te laten nemen door de grote thema’s 
van de bijbel heen, zowel van het oude 
als ook van het nieuwe testament. In 
de bidtocht trekken ook de Maria-
beelden mee vanuit onze parochie-
kernen Kloosterzande, Clinge en Hulst. 
Denk er eens over na. Wellicht zien we 
elkaar in Bergen op Zoom. 
 

Antonius van Padua 
 
 

 

 
 

 
 Vorige week was ik even bij de repetitie 

van de gezamenlijke koren die zingen 
tijdens de eucharistieviering in de basiliek 
op zondag 23 september. Op die dag 
wordt deze viering die voor die 
gelegenheid om 10.30 uur plaatsvindt, 
uitgezonden vanuit de basiliek van Hulst 
door de KRO als de viering voor het 
bisdom Breda in de reeks van de 
eucharistievieringen op de zondag-
morgen. Het was prachtig om te zien en 
te horen, hoe meer dan honderd zangers 
en zangeressen als ook organist en 
dirigenten in de weer waren om er in 
 

gezamenlijkheid iets moois van te maken. 
Heel de breedte van Zeeuws-Vlaanderen 
zal die dag zingend vertegenwoordigd 
zijn. Onze drie parochies! Om trots op te 
zijn! Hopelijk dat ook velen naar de 
basiliek komen om als gelovige mee te 
vieren. Een goed gevulde kerk of zelfs 
een volle kerk zou geweldig zijn! Hopelijk 
kunnen wij allen, met onze talenten en 
mogelijkheden er iets moois van maken. 
Een echt getuigenis van het in ons 
levende geloof. Noteer in uw agenda: 23 
september 10.30 (graag 10.00 uur 
aanwezig). Tot dan! 

Orgeltalent Laurens de 
Man speelt in basiliek Hulst 

 

De 44ste Orgelcyclus Hulst 2018 is van 
start gegaan. Op 8 juni jongstleden 
verzorgde organist Rolf Wolfensberger 
uit Terneuzen een geslaagd 
openingsconcert in de basiliek van 
Hulst. Het volgende concert wordt 
gegeven door Laurens de Man op 
vrijdag 22 juni 2018. Laurens de Man 
geldt als één van de grootste beloften 
in de piano- en orgelwereld. Afgelopen 
jaar trad hij als pianist diverse malen op 
in het programma Podium Witteman. 
Ook speelde hij Bach bij De Wereld 
Draait Door. Als pianist won hij in 2009 
tijdens de Nationale Finale van het 
Prinses Christina Concours in Den 
Haag een eerste prijs, in 2016 het 
Govert van Wijn Orgelconcours te 
Maassluis, in augustus 2017 zowel de 
eerste prijs, de publieksprijs als de Jan 
Welmersprijs tijdens de International 
Martini Organ Competition in 
Groningen en in april 2018 de 
Sweelinck-Mullerprijs, een stipendium 
voor veelbelovende jonge organisten. 
 

In Hulst speelt Laurens de Man een 
volledig Frans programma, toegespitst 
op het oude Frans-Vlaamse Isoré-orgel 
uit 1610-1612. Naast oude muziek van 
Rameau, Dandrieu en Couperin staat 
er ook 20ste-eeuwse muziek op het 
programma van Langlais en Alain. Het 
concert wordt besloten met de bekende 
‘Litanies’ van Alain. 
 

Het concert vangt aan om 20.00 uur. 
Bezoekers ontvangen een programma-
boekje met toelichtingen. De 
toegangsprijs bedraagt €10. Vanaf 
19.30 uur is de kerk open. Meer 
informatie vindt u op de website 
www.orgelconcertenhulst.nl. 
 

Eucharistieviering op KRO televisie 
 

 

Geboorte 
H. Johannes de Doper 

JAAR - B 
 

Jesaja 1, 49, 1-6 
Handelingen 13, 22-26 

Lucas 1, 57-66.80 
 

 
 

THEMA: ZO ZAL HET ZIJN 
 

Hij is de patroon van de kerk 
waarin ik ‘mijn eerste heilige 
mis’ mocht voorgaan, in de -
toen nog- parochiekerk van 
Lepelstraat. Ik heb Antonius 
van Padua langzaamaan 
keren kennen. Vooral ook 
door de noveen, die in de 
Lepelstraatse kerk ieder jaar, 
op de negen dinsdagen voor 
  

harte. En hoewel hij voor de 
mensen groot was vanwege 
zijn preekkracht en geloof, 
was hijzelf het meest 
gelukkig wanneer hij zich 
terug kon trekken in de stilte, 
om alleen met God te zijn. 
Zijn grootste vreugde was de 
boomhut die een goede rijke 
vriend voor hem liet bouwen 
en inrichten. 
 
 
 

 

mailto:pastoraalteam@zeelandnet.nl
http://www.orgelconcertenhulst.nl/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 24 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger J. 
Reurs m.m.v. de Cantorij der Basiliek 
intenties: pastor Jo van der Heyden; 
Corrie van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; jaargetijde 
Sophia Verdurmen-Broeckaert; 
jaargetijde Jo de Poorter en echtgenote 
Ireen van Waterschoot; Theo de 
Koning; Jobina de Baar-Remijn, 
overleden echtgenoot en overleden 
zoon; August de Kort, Anna Poelspoel 
en dochter Imke; voor André de Krijger; 
Jo de Bruyn en echtgenote Maria 
Blommaert; Elly Kramers 

 

WOENSDAG 27 JUNI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

WOENSDAG 27 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Elly Kramers 

 

mededelingen 

Zaterdag 26 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 24 JUNI 9.30 UUR: 

woord- en communiedienst met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het koor 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 
 

overleden: 
Op woensdag 6 juni 2018 is op 91-jarige 
leeftijd Magdalena Joanna Theopiele 
Matthijs, roepnaam Madelein, weduwe 
van Rubert Serafine Marie Janssens, in 
de Blauwe Hoeve te Hulst overleden. 
De uitvaart vond plaats op 13 juni 2018 
te Koewacht, waarna begrafenis aldaar. 

 
HEIKANT 

H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
 

DONDERDAG 28 JUNI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Theo en Els Weemaes-
Moorthamer en Prosper; Martha van 
Houte en familie; jaargetijdeJacobus 
Maas echtgenoot van Jose’ Martens 

 
SINT JANSTEEN 

GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 
 

MAANDAG 25 JUNI 9.30 UUR: 
kermismaandag, eucharistieviering met 
als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Margaretha Danckaert en 
echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit 
zonen Freddy en Francky en overleden 
familie; Camiel de Moor en echtgenote 
Mathilda de Rechter en overleden zoon 
Emiel 
 

 

COLLECTE 23-24 JUNI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Clinge is er 
een extra collecte voor de 
terugkomviering. In Hulst is er een 
extra collecte voor het onderhoud van 
de verwarming.  

 

 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 23 JUNI 17.00 UUR: 
vespers van de H. Johannes de Doper 
met als voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. het Gregorius koor 

 

DINSDAG 26 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Maria de Rechter en 
echtgenoot Martien Vermue en 
overleden familie; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 23 JUNI 19.00 UUR: 
woord- en communiedienst met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 

 

intenties: Bernard de Keijzer en 
echtgenote Rachel van den Branden, 
schoonzoon Jos en schoondochter 
Evelien 

 

ZONDAG 24 JUNI 14.00 UUR: 
doopviering in onze kerk 

 

DINSDAG 26 JUNI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron 
Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda: 
Dinsdag 26 juni om 19.30 uur in de 
vergaderzaal: lectoren bijeenkomst. 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 23 JUNI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
Josephus de Meijer en echtgenote 
Cornelia de Meijer-Platjouw 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 24 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; Elisabeth 
Kint; Lisa de Waal, broer, zussen en 
ouders; familie A. Priem-Martens 

 

lector: Ynske Taelman 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST 

 

ZONDAG 24 JUNI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Guust Burm en 
dochter Patricia; Ursula en Adriaan 
Hoogesteger-van der Heyden; Jo 
Bruggeman; Willy Vermeulen, echtgenoot 
van Paula Vermeulen-de Keijzer; Jozef 
en Roza Jansen-van Waterschoot; Jan 
de Vos, echtgenoot van José Henderiks; 
jaargetijde Jo Verstraeten 

 

WOENSDAG 27 JUNI 11.00 UUR:  
weekviering  

 

overleden:  
mw. Agnes Roelands-Vanacker 91 j. 
mw. Madelein Janssens-Matthijs 91 j. 
dhr. Jan Gering 91 j. 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  

ZEEUWS-VLAANDEREN vervolg 
 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 21 JUNI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 26 JUNI 10.30 UUR:  
weekviering 
intenties: Aimé en Maria de Jaeger-
Baert en kleindochter Annet 

 

overleden: 
mw. Maria de Jaeger-Baert 92 j. 
 

 
 

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 
 
 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  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 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 
 

Een gebed om roepingen door 
Zr. Martha Verstraeten OSB Abdis 

Onze Lieve Vrouwe abdij – Oosterhout 
 

Geduldige God, 
 

U roept mij in de stilte van uw Woord 
in het gebeuren van alledag 

in het gezicht naast mij. 
 

U fluistert, wacht op mij 
op mijn antwoord 

op mijn inzet 
op mijn uitgaan naar U. 

 

Als ik aarzel, 
spreekt U mij opnieuw toe 

in mensen dichtbij en veraf, allerlei slag: 
in Abraham, Mozes, Elia, Maria, Martha, 

in Jezus Christus, uw gelaat, 
uitgegaan om ons te zoeken, 

tot het uiterste gegaan 
om ons te brengen tot U. 

 

Bewerk mijn hart: dat het horen mag, 
Breek mijn hart: dat het uitstromen mag, 
Genees mijn hart: dat het verbinden mag, 

Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag 
aan U. 

 

Uit: Sluit je aan,  
Twaalf gebeden om roepingen 

 

 
 

in het gebeuren van alledag 
in het gezicht naast mij. 
 
U fluistert, 
wacht op mij 
op mijn antwoord 
op mijn inzet 
op mijn uitgaan naar U. 
 
Als ik aarzel, 
spreekt U mij opnieuw toe 
in mensen dichtbij en veraf, allerlei 
slag: 
in Abraham, Mozes, Elia, Maria, 
Martha, 
in Jezus Christus, uw gelaat, 
uitgegaan om ons te zoeken, 
tot het uiterste gegaan 
om ons te brengen tot U. 
 
Bewerk mijn hart: dat het horen mag, 
Breek mijn hart: dat het uitstromen 
mag, 
Genees mijn hart: dat het verbinden 
mag, 
Bevrijd mijn hart: dat ik mij geven mag 
aan U. 
 
Uit: Sluit je aan, Twaalf gebeden om 
roepingen 
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