
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 30 juni-1 juli 

 

Hulst 
 wo 4 juli 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 5 juli 19.00 uur  eucharistie 
 vr 6 juli 16.00 uur biecht 
 vr 6 juli 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 1 juli 11.00 uur eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 3 juli 19.00 uur w&c viering 

 

Clinge 

 za 30.juni.19.00 uur w&c viering 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 3 juli 9.30 uur w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

 

Boschkapelle 
 za 30 juni 19.00 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 28 juni 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 1 juli 10.30 uur  eucharistie 
 wo 4 juli 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 5 juli 14.00 uur  w&c viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 3 juli 10.30 uur  eucharistie 
 
 

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. 33 
 

zondag 1 juli 2018 

TINTINNABULUM 

Een volle basiliek. Om je heen kijkend 

zie je zoveel mensen, die net als jij deze 
priesterwijding willen meemaken. 
Neomist Tom wordt binnengeleid door 
een lange stoet van priesters jong en 
oud, velen van verre gekomen, paters 
maristen en wereldheren. Muziek klinkt, 
het koor zet in. De hele kerk zingt. Al 
zingend voel ik warmte, bezieling, 
kracht, inspiratie, geloven. Woorden in 
zang en verhalen zetten ons geloven 
kracht bij. Dit zijn woorden die er toe 
doen. Hier gaat het om. Niet van 

bovenaf maar van binnenuit. 
 

 

 

foto R. Haerens 
 

Een plechtige wijding, een 
eucharistieviering en tot slot 
dankwoorden van Tom voor zovelen die 
een steentje hebben bijgedragen aan 
deze bijzondere gebeurtenis. De 
receptie daarna brengt gezelligheid met 
zich mee. 
 

De volgende dag vieren we de eerste H. 
mis van Tom. 
Wat de wijding mij aan hemelse sferen 
ingaf, de tweede dag gaf me een beeld 

van de realiteit. Tom zei ons zijn eerste 
H. mis te willen vieren in het teken van  
 

 
 

foto R. Haerens 
 

dankzegging. Het was een loven van de 
Heer, een bewustzijn dat God ons roept. 
In de preek, de uitleg van de viering zei 
pater Ad Blommerde: “We staan met 
onze talenten in dienst van God”. Dat 
mag een bemoediging voor ons zijn. 
Soms voelen we alsof God zover weg 
lijkt. We horen God niet meer. Zijn we 
als kleingelovigen te ongeduldig en 
willen we resultaat zien? Hebben we te 
weinig vertrouwen. Het Rijk van God 
werkt in stilte. Vergelijk het met 
ontkiemend zaad. Ook dat werkt in stilte. 
God mag zo hoog verheven lijken . . . .  
Hij is zo dichtbij. De natuur mag voor 
ons daarvoor een duidelijk beeld zijn. 
Blijf vertrouwen, we kunnen niet zomaar 
Gods werken naar onze hand zetten. 
Groeikracht is aan God, niet aan ons.  
In dat licht mogen we danken voor Tom, 
opgegroeid in en vanuit onze 
parochiegemeenschap. Ook dank voor 
allen die vanuit hun hart dit feest 
mogelijk maakten. 
 

Josephine Hamelinck 
 

Op de website kunt u meer lezen over 
de wijding en de eerste H. mis en de 
foto’s bekijken. 

 

Na de vieringen met Tom Kouijzer dit 
weekend bedankte Tom diverse 
mensen voor de vele hulp voor en 
achter de schermen. Hier willen we ons 
als PKC Hulst bij aansluiten. Zonder al 
deze mensen waren we niet in staat 
geweest de vieringen zo vlekkeloos te 
laten verlopen. 
Op het gevaar af mensen te zullen 
vergeten willen we hier toch een kleine 
opsomming maken. In de kerk zelf was 
Emmy Lockefeer weer onze 
rechterhand. De banieren zijn 
opgehangen. Er waren twee 
bloemengroepen, n.l. de bloemengroep, 
die weer zorg droeg voor de bloemen 
op het altaar, maar ook de pilaren en de 

dames, die hebben gezorgd voor de 
bloemen op de pastorie, de kosters, de 
misdienaars en hun begeleidster 
Harriëtte Clyncke, de lectrice Corrie v.d. 
Manacker, de koffiedames, de koekbakster 
Marjo van den Boomen, de maakster 
van de boekjes Monique Klok, de 
Cantorij o.l.v. Anton de Kort, het 
Dameskoor o.l.v. Marina Stockman, het 
orgelspel door Marcel Mangnus, de 
fotograaf Ron Haerens, de filmer Wilmar 
Wullems en Jan Warnier van Omroep 
Hulst en de collectanten.  
Door groepen te benoemen hopen we 
alle mensen die hun steentje hebben 
bijgedragen de eer te geven die hen 
toekomt. 

 

 

 

 
 

De priesterwijding en de eerste H. mis van  
Tom Kouijzer 

een persoonlijke impressie 

 

 
 

 

LEZINGEN 1 JULI 
 

Een zaaier 
(Matt. 13:1-9) 

 

 
 

Een zaaier ging uit om te zaaien, 
want zie, van omhoog scheen de zon. 
Hij dacht aan zijn oogst straks te maaien 

en strooide zo wijds als hij kon. 
 

Want heil, wat een vreugd' zou het wezen 
als straks al zijn oogst werd vergaard. 
Toch... 'k heb ook van droefheid gelezen. 
Zijn werk ging met zorgen gepaard. 

 

Onzekere tijden, zij kwamen. 
Want zie, van omhoog streken neer 
de vogels die 't zaad hem ontnamen, 
't ontkiemende groen was niet meer. 

 

En daar, op steenachtige gronden 
kwam tierig het onkruid in zicht. 

't Was of hij door onheil gezonden 
zijn zwoegwerk voor niets had verricht. 

 

Tóch... glorie! Er waren ook zaden 
door zegen van boven besproeid. 

Want, naast de steenachtige paden 
stond graan, rijk ontkiemd en volgroeid. 

 

De zaaier ging uit en hij maaide, 
bereidde zich voor op zijn feest. 

Want, dank! Er was zaad dat hij zaaide 
tóch heilzaam en vruchtbaar geweest. 

 

O Heer, U vraagt mij óók te zaaien, 
want 'k werk immers mee aan uw plan. 

Ik bid: laat uw Geest in mij waaien, 
dan zaai ik zo wijds als ik kan. 

 

Ik bid: Laat uw Geest in mij waaien. 
dan zaai ik zo wijds als ik kan. 

 

Jolanda Vlastuin-van Deelen 
 Dankwoord alle helpers bij de wijding  

en de eerste mis van Tom Kouijzer 
 
 

 

 
 

 
 

Afgelopen weekend hebben we de 
wijding en eerste heilige mis van Tom 
Kouijzer in de basiliek van Hulst mogen 
meemaken. Als u er bij was zult ook u 
het bijzondere en enerverende vieringen 
hebben gevonden, maar u kunt het 
nogmaals herbeleven. 

Vanaf dinsdag 26 juni zendt Omroep 
Hulst een 20-minuten durende 
reportage uit van deze vieringen. Mocht 
u door omstandigheden niet naar de 
plechtigheden hebben kunnen komen, 
bent u nu in de gelegenheid. 
Het is de moeite waard. 
 

Parochiedag 
 

Voor de tweede keer gaan we op de 
eerste zondag van juli ons 
parochiefeest vieren. Wederom in 
een onverwachte omgeving. Nu in de 
schuur van de familie Rozijn in 
Koewacht. We beginnen met de 
eucharistie om 11.00 uur, waarna we 
in gezellige sfeer elkaar ontmoeten bij 
allerlei activiteiten. Er zijn op die 
zondag geen andere vieringen in de 
kerken van onze parochie (wel op de 
zaterdagavond om 19.00 uur, in 
Boschkapelle en in Clinge). Een van 
de activiteiten, voor een aantal 
deelnemers, is een schildersessie. 
Wat gaan we schilderen? Een 
weergave van Maria Sterre der Zee. 
Hoe en wat u schildert, wat er in u 
bovenkomt, welke creativiteit er vrij 
komt, het is allemaal aan u. Vorig 
jaar, toen was het onderwerp 
bloemen, is dat prima gelukt. Voor dit 
jaar zijn de verwachtingen hoog 
gespannen, maar ook nu ben ik vol 
vertrouwen. Voor alles wat nodig is 
om te schilderen wordt gezorgd. U 
hoeft enkel aan tafel aan te schuiven. 
 

Wijding en eerste mis van Tom Kouijzer 
ook bij Omroep Hulst 

 

13de zondag door het jaar 
JAAR - B 

 

Wijsheid 1, 38, 1, 13-15; 2, 23-24 
2 Korintiërs 8, 7.9.13-15 

Marcus 5, 21-43 
 

 
 

THEMA: 
STA JIJ OP IN GELOOF? 

 
 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1270-wijding-van-tom-kouijzer-in-de-basiliek-van-hulst
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1272-eerste-heilige-mis-van-pater-tom-kouijzer-in-de-basiliek-van-hulst-2
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/foto


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 
WOENSDAG 4 JULI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de Vrede 

 
WOENSDAG 4 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Johanna Kloek; overleden weldoeners 
van de Basiliek; Christiaan Rutten; 
familie van de Perre; Petrus Menu; 
Eugène Heijens en overleden familie 
Heijens-Lauwens; Elly Kramers 
 
VRIJDAG 6 JULI 16.00 UUR: 
persoonlijke biecht 

 
VRIJDAG 6 JULI 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 en echtgenote Roza 
Verstraaten, wederzijdse ouders en 
familie 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 1 JULI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met medewerking van 
het koor op de boerderij van Gonny 
Rozijn 
intenties: Sylvia en Emma van Damme; 
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; jaargetijde Josephus 
Augustinus van Damme 

 
lector: Gonny Rozijn 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

DINSDAG 3 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: pastor Claessens; Maria en 
Agnes Bauwens overleden ouders en 
Nelly Bauwens; Maria de Rechter en 
echtgenoot Martin Vermue en overleden 
familie; René Bauwens en echtgenote; 
Theo Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 30 JUNI 19.00 UUR: 
feest van de H.H. apostelen Petrus en 
Paulus, patroonheiligen van onze 
parochie 
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; César 
Verbist en overleden familie Verbist-
Verrassel; jaargetijde Louise de Rooij-
de Schepper en overleden echtgenoot 
Piet de Rooij 

 

 

COLLECTE 30 JUNI - 1 JULI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap.  

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 
ZATERDAG 30 JUNI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Bertha Heijens echtgenote 
van Louis Boënne; Joseph van 
Esbroeck en echtgenote Mathilda 
Roctus; jaargetijde Anna Maes en 
echtgenoot Jan Brijs en overleden 
familie 

 
DINSDAG 3 JULI 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. 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 28 JUNI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 

ZONDAG 1 JULI 10.30 UUR:  

eucharistieviering met samenzang 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Achiel Hermans, 
echtgenoot van Margriet Bryssinck; 
Marie-José Polfliet-Asselman; Marieke en 
Dolf van der Zanden-Serrarens; Valentijn 
en Lucia van Overmeir-Verwer, Anita van 
Bunder, Joseph en Madelein van 
Bunder-Ringoot,  Frans Roelands; 
jaargetijde José van Daele, echtgenote 
van Guust Mangnus; Maurice van den 
Broecke, echtgenoot van Annie 
Schauwaert; Frans en Els Van Daele-
Rottier en familie 

 

WOENSDAG 4 JULI 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor 

 

DONDERDAG 5 JULI 14.00 UUR: 
woord- en communieviering in de serre 
van de Korenmarkt/Bellingstraat 
voor bewoners en omwonenden 

 

overleden: 
dhr. Alois de Deckere 85 j. 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 3 JULI 10.30 UUR: 
eucharistieviering 
intenties: Aimé en Maria de Jaeger-
Baert en kleindochter Annet 

 

 
 

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 
 

God vermoeden 
 

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. 
 

(Marinus van den Berg) 
 
 

God, 
 

u bent anders dan wij. 
Groter, minder beperkt 
en misschien daardoor 
wel loyaler in de ruimte 

die u ons geeft. 
Of we nu blank of bruin, 

verlegen of stoer, 
man of vrouw zijn, 

u hebt ons allemaal 
een plekje gegeven 

op uw aarde. 
We mogen er zijn. 

Ieder mens telt mee 
en kan aan het grote geheel 
een eigen steentje bijdragen. 

 

God, wij zijn anders. 
We voelen ons vaak 

ongemakkelijk 
als mensen niet zijn zoals wij. 

Help ons te veranderen. 
Laat ons ontdekken 

dat het een verrijking kan zijn 
als mensen anders denken 

en anders aankijken 
tegen sommige dingen. 

Help ons elkaar 
de ruimte te geven, 

zoals ook U ons ruimte geeft. 

 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

