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TINTINNABULUM

zondag 22 juli 2018

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

Nieuwe pastorale benoeming
voor Zeeuws-Vlaanderen

LEZINGEN 22 JULI
de

16

zondag door het jaar
JAAR – B
Jeremia 23,1-6
Efeziërs 2, 13-18
Marcus 6, 30-34

THEMA: DE TIJD KOMT
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 21-22 juli
Hulst
vr 20 juli 19.00 uur
stilteviering
zo 22 juli 11.00 uur
eucharistie
wo 25 juli 18.30 uur rozenkransgebed
wo 25 juli 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
zo 22 juli 9.30 uur

w&c viering

Heikant
do 26 juli 10.30 uur

w&c viering

Clinge
za 21 juli 19.00 uur

w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 24 juli 9.30 uur
gebedsgroep
Boschkapelle
za 21 juli 19.00 uur

w&c viering

Hengstdijk
ma 23 juli 19.00 uur

w&c viering

Kloosterzande
zo 22 juli 9.30 uur

eucharistie

Beste mensen,
Namens de pastorale teams en de
parochiebesturen van de drie parochies
in Zeeuws-Vlaanderen kan ik u het
volgende mededelen:
Onze parochies kennen al langere tijd
vacatures in de pastorale teams. Ruim
een jaar geleden heeft pastoraal
werkster Alexandra de Krijger afscheid
genomen van de Andreasparochie en
per 1 september neemt pastoraal
werkster Chantal van de Walle afscheid
van de parochie H. Maria Sterre der
Zee. Het aantal priesters binnen onze
parochies is erg beperkt. Met het
overlijden van pastor Miel Erpelinck in
de Elisabethparochie is de priesterlijke
bediening in onze parochies nog verder
onder druk gekomen.
De
parochiebesturen
van
onze
parochies spreken al langer met het
bisdom over de invulling van de
vacatures en versterking van de
aanwezigheid van priesters in de
pastorale teams. Zij realiseren zich dat
het aantal pastorale beroepskrachten in
het hele bisdom erg onder druk staat.
We zijn dan ook verheugd dat we u
kunnen melden dat er per 15 oktober
een pastorale beroepskracht aan onze
teams wordt toegevoegd. Het gaat om
kapelaan Jochem van Velthoven, die
drie jaar geleden tot priester is gewijd
en die sindsdien werkzaam is geweest
in de zes parochies van de regio
Alphen-Gilze. Jochem van Velthoven
krijgt een benoeming als kapelaan voor
de drie parochies. Hij zal vanuit de
Elisabethparochie, waar hij gaat wonen,
ook werkzaam zijn in de Andreasparochie en in de parochie H. Maria
Sterre der Zee.

Het leven van een pastoor kent ook
zijn zorgen. Je kunt er niets aan
doen, maar je ziet het gebeuren. Wij
zien het gebeuren. We spreken
erover, maar we kunnen er niets aan
doen.

Kapelaan Van Velthoven is voor één
dagdeel per week benoemd voor het
tiener- en jongerenpastoraat in het
bisdom. Dat zal hij blijven doen. Pastor
Wiel Wiertz blijft de pastoor voor de drie
parochies.
Met de komst van Jochem van
Velthoven en zijn inzet in de drie
parochies worden ook de andere
pastorale beroepskrachten van onze
parochies gevraagd om taken te gaan
uitvoeren in heel Zeeuws-Vlaanderen.
Door die brede inzet worden de
vacatures die er in Oost en West
Zeeuws-Vlaanderen
zijn
ontstaan
zoveel mogelijk opgevangen. De
teamleden spreken nog over de
precieze taakverdeling. Wanneer die
bepaald is, krijgt u daarover bericht.
In de tweede helft van oktober wordt de
presentatieviering van kapelaan Van
Velthoven gehouden in de Emmauskerk
in Terneuzen. Zodra de dag en het
tijdstip daarvan bekend zijn laten wij u
dat weten.

Zeeuws-Vlaanderen

wzc Antonius
do 19 juli 10.30 uur

w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 22 juli 10.30 uur
wo 25 juli 11.00 uur

w&c viering
weekviering

wzc De Lange Akkers
di 24 juli 10.30 uur

weekviering

Orgelconcert 27 juli
Een primeur: voor het eerst in de
geschiedenis van de Hulster Orgelconcerten gaan we gebruik maken
van het medium film. De stille
filmklassieker 'Modern Times' van
Charlie Chaplin wordt dan in de
Basiliek gedraaid. De muzikale
begeleiding wordt live geimproviseerd
op het orgel door de Belgische
improvisator Paul De Maeyer.
De toegangsprijs bedraagt €10,(inclusief
programmaboekje
met
toelichtingen). Aanvang om 20.00 uur.
http://www.orgelconcertenhulst.nl

Natuurlijk is het veel te droog en
regent het veel te weinig. Maar als ik
eerlijk ben: wat staat het land er
prachtig bij (als ik met mijn lekenoog
ernaar kijk). De afwisselingen van
velden met veel gewassen, wateren,
bebouwing, een kerktoren hier en
daar en af en toe ook vee. Het is
echt een geweldig voorrecht bedenk
ik meer dan eens om hier te mogen
wonen, om hier te mogen werken.
Om er (weliswaar in de auto)
doorheen te rijden. Maar gelukkig
doen velen van u dat bij voorkeur en
vaak op de fiets! Ongetwijfeld ziet u
ook hoe mooi het land is waar u
wonen mag. Welk een voorrecht wij
allen hebben om hier te mogen zijn.
Soms denk ik wel eens: een stukje
hemel op aarde. Natuurlijk is er ook
veel
niet.
Veel
voorzieningen
ontbreken. Maar aan de andere kant:
hebben we die allemaal nodig? En
als we ze nodig hebben, hoe vaak
dan? Naar ‘De soldaat van Oranje’ of
naar welke uitvoering dan ook,
kunnen we als we dat willen. En naar
Antwerpen, naar Gent, naar Brugge
en naar Knokke. Of in ZeeuwsVlaanderen naar het strand....

Zorgen

We kunnen het allemaal. Ik hoor
vaak hoe trots u allen bent -hoe trots
wij zijn- op Zeeuws-Vlaanderen.
Terecht. Het is niet te begrijpen dat
zo velen niet weten dat het bestaat.
Waar Zeeuws-Vlaanderen ligt. Als je
er doorheen rijdt doet dat je goed.
Als je er bent doet dat je goed. Ik
hoop van harte dat u allen mag
genieten van ‘ons landje apart’. En
dat, als u in deze weken op vakantie
gaat, u heel graag weer terug thuis
komt. En met nieuwe ogen zien kunt
hoe mooi het is in onze eigen
omgeving. Echt (ondanks alles) een
stukje hemel op aarde! Gezegende
tijd gewenst!
pastoor Wiel Wiertz

Een bevriende begrafenisondernemer
uit een ander deel van ons bisdom zei
tegen mij: “Ik begrijp het echt niet
meer. Iedere week zong zijn vrouw in
het koor, zat hij in de kerk. Nu is ze
dood, maar er mag geen uitvaart zijn
in de kerk.” Daar kan hij niet tegen,
dan moet hij huilen, en daarna altijd
aan haar denken, zegt hij. Dus wat
gaat er gebeuren: een rechtstreekse
crematie en daarna wordt de as
uitgestrooid...’. Hij begrijpt het niet en
ik ook niet. Wat is dat toch met ons?
Natuurlijk zijn er kerken gesloten,
maar er zijn er nog vele open en in
gebruik. Maar nog maar sporadisch
maken we er gebruik van. En als we
er al op zondag komen, is het
helemaal niet gezegd dat ook de
uitvaart er plaats zal vinden. Te lastig,
te omslachtig, de kinderen willen het
niet. Als je dat allemaal om je heen
ziet gebeuren vraag je je toch af:
“Waar gaat dat naar toe?”
Als we Gods huis voorbij gaan op de
belangrijke momenten in onze levens
-vult u zelf maar in-, zelfs als we
gelovig in het leven staan, hoe moet
dat dan met Gods huis? We vinden
het belangrijk, maar niet voor onze
belangrijke momenten. Iedereen moet
en kan begrijpen, dat dit op de lange
duur geen stand kan houden. Als we
Gods huis niet meer ten volle
gebruiken, er steeds maar weer aan
voorbij gaan; dat kan niet blijven
duren. Dat begrijpt toch iedereen.
Ik schrijf dit stukje natuurlijk met pijn
in mijn hart. Ik begrijp het niet.
Natuurlijk, dit is onze tijd. Velen zijn
vanzelfsprekend, ‘zonder boe of bah’
van God los. Leven hun eigen leven.
Hebben het goed. Stellen nauwelijks
vragen. Weten alle antwoorden. Maar
er zijn er velen die nog wel geloven.
Leven met en vanuit God. En ook zij
gaan op belangrijke momenten aan
de kerk voorbij. De deur blijft dicht.
De klokken luiden niet. Christus onze
Heer betrekken zij niet bij hun leven
om te delen in vreugde en verdriet.
Wij zoeken niet zijn troost, niet het
geloof in zijn Naam, niet de kracht
van zijn liefde, niet de verbondenheid
van hen die geloven. Niet de
symbolen, het christelijke kader.
Waar het naartoe gaat? Hoe het
allemaal moet? Het zal velen wellicht
een zorg zijn. Maar velen ook niet.
We gaan voort. Ik begrijp het niet
allemaal. Maar gelukkig is het boven
alles Gods Kerk. Wij vertrouwen ons
toe aan zijn leiding. God knows!
pastoor Wiel Wiertz

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 21-22 JULI
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is er een
extra collecte voor onderhoud van de
basiliek.
HULST
H. WILLIBRORDUS

CLINGE
H. HENRICUS
ZATERDAG 21 JULI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor N. Polet m.m.v. het
koor
‘Laudate
Dominum’
o.l.v.
Bernadette Luijcks-Hemelsoet
intenties: jaargetijde Jan Brijs en
echtgenote Anna Maes en overleden
familie

VRIJDAG 20 JULI 19.00 UUR:
stilteviering

DINSDAG 24 JULI 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk bijeenkomst van gebedsZONDAG 22 JULI 11.00 UUR:
groep de Bron. Iedereen is van harte
eucharistieviering met als voorganger
welkom.
pastoor W. Wiertz met samenzang
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en
mededeling:
echtgenoot George van der Wielen;
De caritascollecte van zaterdag 7 juli,
fam. Baert-van Gijsel; Jobina de Baar- bestemd voor Artsen zonder Grenzen,
Remijn, overleden echtgenoot en heeft 50 euro opgebracht. Met dank
overleden zoon; Ben Lockefeer en alle namens het caritasbestuur.
overleden familieleden
WOENSDAG 25 JULI 18.30 UUR:
rozenkransgebed
WOENSDAG 25 JULI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz
intenties: overleden ouders StallaertElias en overleden kinderen; fam. Baertvan Gijsel; fam. Verdurmen; Anna
Leenknecht en echtgenoot Petrus
Coene; Franciscus Johannes de
Schepper; Petrus de Kock; Franciscus
Vioen en Petra Florijn; Joanna Kloek

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
H.H. PETRUS EN PAULUS
ZATERDAG 21 JULI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor Ch. v.d. Walle
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte
Everaert-Janssen en familie; Gerarda
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en
familie; Judith Cappaert-Spuesens en
echtgenoot Albertus Cappaert; Jozef de
Klerk en overleden familie

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
vervolg
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
overleden:
dhr. Marcel de Munck, 65 jaar
dhr. Maurice Bertram, 80 jaar
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 24 JULI 10.30 UUR:
weekviering
intenties: Aimé en Maria de JaegerBaert en kleindochter Annet
Vacature begraafplaatsbeheerder
St. Jansteen
Na 15 jaar stopt Hilaire Wöginger
als beheerder van de begraafplaats St. Jansteen en zijn we op
zoek naar een nieuwe beheerder.
De belangrijkste taken van de
beheerder
bestaan
uit
het
bijhouden van de begraafplaatsadministratie, het factureren van
uitvaartdiensten en begrafenissen
en het opvolgen en verlengen van
grafrechten.
Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden bij Jos
van Damme, tel. 06-51528456. Het
vinden van een opvolger voor
Hilaire is urgent, indien we hier
niet in slagen, zou dit betekenen
dat
al
op
korte
termijn
begrafenissen op de begraafplaats
St. Jansteen niet langer mogelijk
zijn. Hilaire heeft aangegeven
bereid te zijn om zijn opvolger in te
werken, aanvullende informatie
over de functie kan ook bij hem
worden ingewonnen, tel. 0114314416.

mededeling:
De caritascollecte voor Artsen zonder
overleden:
Grenzen van zaterdag 7 juli heeft
Theresia Apolonia Fermont weduwe van 77 euro opgebracht. Hartelijk dank
Gustaaf de Roeck, 90 jaar
hiervoor!
Maurice Bertram echtgenoot van Maria
de Smet, 80 jaar
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN
mededeling:
Op vrijdag 27 juli 2018 wordt er een
ZONDAG 22 JULI 9.30 UUR:
orgelconcert in de Basiliek verzorgd
eucharistieviering met als voorganger
door Paul De Maeyer. Aanvang om
pastoor W. Wiertz
20.00 uur.
intenties: Ber Joos, overleden ouders,
HULST
H. WILLIBRORDUS
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van Postadres:
Steenstraat 22,
Waterschoot, overleden ouders en
KOEWACHT
4561 AS Hulst
familie
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
tel. 0114-745000
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
ZONDAG 22 JULI 9.30 UUR:
lector: Roos Hiel
parochiekerncommissie
woord- en communieviering met als com. assistent: Lidwien Jansen
NL70 RABO 0150 7279 68
voorganger pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. overleden:
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
het koor
Ireen Verbist weduwe van Franciscus openingstijden secretariaat:
intenties: Gerard Schalkens en over- Valckx op de leeftijd van 94 jaar
ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
leden familie; pastoor Verstraeten; Willy Annie Quataert echtgenote van dhr. e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
de Maaijer echtgenoot van Elvira de Blaeke op de leeftijd van 85 jaar
SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
Maaijer-van de Berghe, ouders en
contact
tel. 0114-312187
schoonouders, broer en zus; Gerard
DIENST GEESTELIJKE ZORG
parochiekern
NL49 RABO 0330 4000 88
Rotthier echtgenoot van José RotthierZORGSAAM ZORGGROEP
HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
de Schepper
ZEEUWS-VLAANDEREN
contact
tel. 0114-312187
parochiekern
NL49 RABO 0330 4002 82
lector: Ria van Daele-de Deckere
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
KOEWACHT
DONDERDAG 19 JULI 10.30 UUR:
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
HEIKANT
woord- en communieviering
postadres
Kerkplein 2
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
intenties: August Freyser, dochter
4576 AS Koewacht.
Agnes
en
overleden
familie
parochiekern
NL32 RABO 0330 4083 48
DONDERDAG 26 JULI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
CLINGE
H. HENRICUS
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
voorganger pastor K. Van de Wiele
contactpersoon A. de Loos-Brijs
intenties: Martha van Houte en familie
tel. 0114-311332
ZONDAG 22 JULI 10.30 UUR:
parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
woord- en communieviering met als
NL37 RABO 0330 4032 14
HENGSTDIJK
voorganger pastor K. van Geloof
NL09 INGB 0000 1193 62
H. CATHARINA
intenties: Gaby en Harry BruggemanMAANDAG 23 JULI 19.00 UUR:
Vereecken en familie; Jo en Annie de NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
Hulsterloostraat 76
woord- en communieviering verzorgd Brouwer-Mannaert; Guust Burm en postadres
4568 AG Nieuw-Namen
door de werkgroep
dochter Patricia; jaargetijde Willy van
parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
intenties: Maria van den Bulck-van Vliembergen, echtgenoot van Tilly van
Gassen met gedachtenis van overleden Goethem
GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART
echtgenoot; René Boeijkens met
postadres
Dorpsstraat 50
gedachtenis van overleden ouders en WOENSDAG 25 JULI 11.00 UUR:
4569 AK Graauw
familie; Christina Lemsen
parochiekern
NL68 RABO 0322 6001
weekviering

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
Secretariaat parochie:
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.nl
tel secretariaat 0114-745000
openingstijden secretariaat:
ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
Voor het maken van een afspraak
voor de ziekenzalving kunt u
contact opnemen met pastoor Wiertz
op tel. 06-42506424.
website: www.rk-kerk-ozvl.nl
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 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

GEGEVENS
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

