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TINTINNABULUM

zondag 23 september 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

LEZINGEN 23 SEPTEMBER

25ste zondag door het jaar
JAAR - B
Wijsheid 2, 12.17-20
Jakobus 3, 16-18; 4, 1-3
Marcus 9, 30-37

Vervolg camino naar Santiago de Compostella
Vele wegen leiden ook naar Santiago
de Compostella. Ik neem de westelijke /
‘Franse’ route, de ‘camino frances’ met
Doornik als eerste stop. De boekjes van
Sweerman en de GPS op mijn telefoon
moeten me behoeden voor al te veel
extra kilometers.

THEMA: NEEM MIJ OP
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 22-23 september
Hulst
vr 21 sep 19.00 uur
stilteviering
zo 23 sep 10.30 uur
eucharistie
wo 26 sep 18.30 uur rozenkransgebed
wo 26 sep 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
zo 23 sep 9.30 uur

w&c viering

Heikant
do 27 sep 10.30 uur
di 2 okt 14.00 uur

w&c viering
Teresialof

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 25 sep 19.00 uur
w&c viering
Clinge
za 22 sep 19.00 uur

w&c viering

Na anderhalve dag Vlaanderen volgt
Noord-Frankrijk met de vele combines,
die
de
eindeloze
graanvelden
doorkruisen. Parijs laat ik links liggen en
in Chartres dwingen de renners van de
Tour de France me een eerste omweg
te maken. Daarna volgt het groene,
pittoreske Loire-dal. Dan zijn het de
haast eindeloze zonnebloemvelden, die
op hun beurt weer plaats maken voor de
wijngaarden van St. Emilion en
Bordeaux. Op dat moment heb ik 1000
km afgelegd en 8x mijn tentje
opgeslagen.

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 25 sep 9.30 uur
gebedsgroep
Nieuw-Namen
vr 28 sep 19.00 uur

eucharistie

Boschkapelle
za 22 sep 19.00 uur

eucharistie

Hengstdijk
do 20 sep 19.30 uur

Jan van Gulick
Volgende week volgt het slot van de
camino naar Santiago de Compostella.

Taizé gebed

Kloosterzande
zo 23 sep 9.30 uur

eucharistie

wzc Antonius
do 20 sep 10.30 uur

w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 23 sep 10.30 uur
wo 26 sep 11.00 uur

eucharistie
weekviering

wzc De Lange Akkers
di 25 sep 10.30 uur

weekviering

di 27 feb 10.30 uur

weekviering

Eucharistieviering
in Hulst op tv

Op zondag 23 september a.s. wordt de
viering van
10.30 uur
vanuit onze basiliek uitgezonden door
de KRO. Alle parochianen worden
uitgenodigd om bij deze bijzondere
viering aanwezig te zijn.

In Les Landes volgt dan het eerste
relatief vlakke gedeelte van Frankrijk.
Welriekende naaldbomen, bloeiende
heide en tjirpende krekels typeren dit
gebied. Na Dax fiets ik richting
Pyreneeën. In Oloron-Ste.-Marie krijg ik
mijn laatste Franse stempel. Na 1500
km wacht me de Col de Somport, een
pittige bergpas - ruim 1600 m hoogte
met een karretje achter mijn fiets van
25kg - gevolgd door de afdaling van 35
km naar het Spaanse Jaca.
Zo, tot hier is het me al gelukt. Een
versnellingskabel moeten vervangen,
maar verder alles OK met mij en de
fiets. De kilometers die je vervolgens
wachten in Spanje krijg je niet cadeau.
Ik volg de Aragon route. Behalve de
vele venijnige klimmetjes, tot 4 km lang
en tot 9% of meer, heb je te maken met
de straffe westenwind, getuige de
honderden windmolens. De middagen
worden gekenmerkt door een enorme
hitte. Dat betekent vroeg uit de veren;
om 6.00 uur opstaan, tentje opruimen
en ontbijten, vaak in het donker
vertrekken, want de zon komt hier pas
om 7.00 uur op. Olijfboomgaarden en
bodega’s waar de rioja rijpt vormen het
landschap. Tussen Burgos en Leon is
het vrij vlak. De Spaanse hoogvlakte is
hier oneindig weids en de zon is
moordend. Hier is het waar de meesten
de camino beginnen. Je ziet honderden
wandelaars met staf en rugzak voorzien
van jacobsschelp. De fietsers zijn vaak
Spaanse mountainbikers die met enkel
een rugzakje fietsen van refugium naar
refugium. Bij mijn aankomst in Santiago
word ik op het beroemde plein voor de
kathedraal in de motregen hartelijk
begroet door Portugese caminogangers. Twee dagen later fiets ik nog
door naar Finisterre het absolute
eindpunt van de camino (einde van de
sterrenweg,
waardoor
de
teller
uiteindelijk na 24 dagen fietsen blijft
steken op 2890 km.

Ziekenzondag
Bij gelegenheid van
ziekenzondag
sprak
pastoor W. Wiertz aan
het einde van de
overweging de volgende
woorden,
die
niet
oorspronkelijk van hem
zijn, maar waarvan hij
de auteur niet kent:

hebben voor de ziekte, maar vooral voor
de zieke mens.
Zalig zij die beseffen dat zij
medeverantwoordelijk zijn voor het
geestelijke en lichamelijke welzijn van
de zieke medemens.

Zalig zij, die het ziek zijn niet alleen
weten te verdragen, maar het ook
Zalig zij, die met liefde op ziekenbezoek dragen en aanvaarden.
komen en niet louter uit beleefdheid.
Zalig zij, die door middel van een codicil
Zalig zij die de kunst van het afscheid te kennen geven dat zij ook na hun
nemen verstaan, die op het juiste dood nog iets voor hun zieke
medemens willen doen.
moment weg weten te gaan.
Zalig zij, die een ziekenbezoek benutten
om de zieke op te vrolijken en moed in
te spreken en niet steeds medelijdend
spreken over de situatie waarin de zieke
zich bevindt.

Zalig de zieken die, nadat ze tevergeefs
gezocht hebben naar het antwoord op
de vraag ‘waarom ik?’ er achter komen
dat het ook heel eerlijk en reëel is om
zich de vraag te stellen: ‘waarom ik
Zalig zij die niet alleen belangstelling niet?’.

Nicolaas van Tolentino
Nicolaas
van
Tolentino
(1305
gestorven) was een augustijner
emeriet. Hij wordt vereerd als
beschermer tegen allerlei onheil. In
1446 werd hij door paus Eugenius IV
heilig verklaard. Zijn feestdag vieren
we rond 10 september. Rond die dag
wordt het brood dat ons met de
heilige verbindt, gezegend.

Nicolaas, zelf zwak van gezondheid,
bezocht met regelmaat zieken en
armen die hij ondersteunde met
woord en daad. Het was de heilige
Maagd Maria zelf, die de zieke
Nicolaas opdroeg brood te eten, dat
door de mensen aan hem, die leefde
als een bedelaar, als aalmoes
gegeven was. Hij moest het eten na
het in water te hebben gedoopt en na
het gezegend te hebben. Hij at en hij
was genezen. Vanaf toen kwamen
velen naar hem toe om hun brood
door hem te laten zegenen.
De heilige Nicolaas beschermt tegen
ziekten. Ook geneest hij het vee.
Mensen vol zorg en verdriet kwamen
door zijn voorspraak weer op adem.
Vrouwen die nog geen kinderen
konden krijgen, raakten zwanger.
Zwangere
vrouwen
werden
bijgestaan. Zelfs storm en onweer op
zee kwamen op voorspraak van de
heilige Nicolaas tot bedaren.
Ook wordt de heilige vereerd als
voorspreker voor de eenheid van de
Kerk. Tot in onze tijd kan hij worden
aangeroepen om de eenheid onder
de christenen te bevorderen.
Binnen onze parochie wordt in de
parochiekern van Nieuw-Namen al
vele jaren op kermiszondag het
Nicolaasbrood gezegend tijdens de
viering van 10.30 uur. Na de viering
werd dit brood uitgedeeld.
Het brood werd gezegend met het
volgende gebed:
“Heer onze God, Schepper van al wat
bestaat, wij danken U voor het brood,
de vrucht van de aarde en van
menselijke arbeid.
Op voorspraak van de heilige
Nicolaas van Tolentino vragen wij u:
Zegen dit brood, stil onze honger en
geef ons uw kracht, behoed ons voor
alle gevaren en ziekten en leid ons op
de weg naar het heil.”

PROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 22-23 SEPTEMBER
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 22 SEPTEMBER 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: Tiny Jansen en echtgenoot
Omère Verstraten, Thilda van Hauten
echtgenote van Joos van Putte

VRIJDAG 21 SEPTEMBER 19.00 UUR:
DINSDAG 25 SEPTEMBER 9.30 UUR:
stilteviering
in het kerkzaaltje aan de H.
ZONDAG 23 SEPTEMBER 10.30 UUR: Henricuskerk
bijeenkomst
van
eucharistieviering met als voorganger gebedsgroep de Bron. Iedereen is van
pastoor W. Wiertz m.m.v. Koren harte welkom.
Zeeuws-Vlaanderen
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en opbrengst collecte:
echtgenoot George van der Wielen; De caritascollecte van zaterdag 8
familie Baert-van Gijsel; voor Joseph september, bestemd voor het werk van
van Gimst, Albert Boogaert en de Zonnebloem, heeft 44 euro
echtgenote Elza de Koning; Bennie opgebracht. Met dank namens het
Neve echtgenoot van Fabiënne Neve- caritasbestuur.
D’Hooghe
en
overleden
familie; huwelijksaankondiging:
jaargetijde voor Margriet de Vliegere- Theo Smits en Annelies de Smet willen
d’Hooghe; Joop Gremmen en overleden op zaterdag 29 september in de kerk
familie; voor Louis Lockefeer
van Clinge hun huwelijk kerkelijk laten
WOENSDAG 26 SEPTEMBER 18.30 UUR: inzegenen.
rozenkransgebed voor de vrede
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
WOENSDAG 26 SEPTEMBER 19.00 UUR:
H.H. PETRUS EN PAULUS
eucharistieviering met als voorganger
ZATERDAG 22 SEPTEMBER 19.00 UUR:
pastoor W. Wiertz
intenties: overleden ouders Stallaert- eucharistieviering met als voorganger
Elias en overleden kinderen; familie pater J. Reurs
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; intenties: echtpaar Joos en Juliëtte
Piet Malefason echtgenoot van Riet Everaert-Janssen en familie; Gerarda
Malefason-van Eck en zijn overleden Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en
ouders; Guust Malefason echtgenoot familie; Judith Cappaert-Spuesens en
van Ivonne van Vlierberghe
echtgenoot
Albertus
Cappaert;
Josephus
de
Meijer
en
echtgenote
mededelingen:
Let op de gewijzigde aanvangstijd. Op Cornelia de Meijer-Platjouw; Wies van
zondag 23 september begint de viering den Bergen met gedachtenis van
overleden dochter Anneke, zoon Philip
eerder dan normaal; om 10.30 uur.
en overleden familie; jaargetijde Juliëtte
Coolsen-van Bunderen met gedachtenis
KOEWACHT
van overleden echtgenoot Joos Coolsen
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
en overleden familie; overleden ouders
ZONDAG 23 SEPTEMBER 9.30 UUR:
Haijette-Kox met gedachtenis van
woord- en communieviering met als
overleden
zoon
George;
Luciën
voorganger pastor R. Grossert m.m.v.
Ducheine en overleden familie
het koor
intenties: Jacobus Baert en Melanie opbrengst collecte:
Tack; Sylvia en Emma van Damme; De caritascollecte voor de Zonnebloem
Willy de Maaijer echtgenoot van Elvira van zaterdag 8 september heeft € 81,van den Berghe
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!
lector: Els de Caluwé-de Schepper
HENGSTDIJK
HEIKANT
H. CATHARINA
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
DONDERDAG 20 SEPTEMBER 19.30 UUR:
DONDERDAG 27 SEPTEMBER 10.30 UUR: Taizé avondgebed in het teken van de
woord- en communieviering met als vredesweek (15 t/m 23 september). Het
voorganger pastor R. Grossert
thema is: Generaties voor vrede. We
intenties: Martha van Houte en familie
zingen, bidden en overdenken m.m.v.
zang/muziekgroep 'Laudate Dominum'
DINSDAG 2 OKTOBER 14.00 UUR:
uit Clinge. Na afloop ontmoeten we
Teresialof met als voorganger pastoor
elkaar onder het genot van een kopje
W. Wiertz
koffie of thee.
SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN
DINSDAG 25 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Maria de Rechter
echtgenoot
Martien
Vermue
overleden familie; René Bauwens
echtgenote;
Theo
Beughels
echtgenote Rosa van Dorsselaer

als
en
en
en
en

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH
VRIJDAG 28 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz
intenties: gezusters Coenen, overleden
ouders en familie; George Martens en
echtgenote Jet Maerman en familie
lector: M. van Driessche-Crombeen

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 20 SEPTEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: August Freyser, dochter
Agnes en overleden familie
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 23 SEPTEMBER 10.30 UUR:
eucharistieviering
intenties: Gaby en Harry BruggemanVereecken en familie; Guust Burm en
dochter Patricia; Judo Totté en familie;
Aloïs de Deckere; Eugène Hiel en
familie
WOENSDAG 26 SEPTEMBER 11.00 UUR:
weekviering
overleden:
Mariëtte van Poorten-Bracké

70 j.

WZC DE LANGE AKKERS
KOEWACHT
DINSDAG 25 SEPTEMBER 10.30 UUR:
weekviering
overleden:
Paulina Riské-Hoornaert

94 j.

Secretariaat parochie:
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.nl
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
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@live.nl
Pastoraal werker
Ralf Grossert
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl
Pastoraal werkster
Katrien Van de Wiele
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

Librije 2018
Dit weekend is de librije weer gesloten,
nadat deze vanaf mei was geopend,
waarbij naast de vaste kerkelijke
voorwerpen ook onze parochiekern
Terhole in het zonnetje werd gezet.
Weliswaar
gesloten,
maar
herinneringen blijven: Gerardus Majella,
het glimlachende Mariabeeld, boeken
met betalingen en mensen die
begraven zijn, het vaandel. Het laatste
weekend stond de basiliek en de librije in
de aandacht van de monumenten-dag.
Het was een gezellige drukte, ook al
omdat de dames van de koffie ook
present waren om een kopje koffie te
presenteren. Evenals vorig jaar was
ook

dit jaar Emmy weer elke zondagmiddag van de partij, doopzondagen
uitgezonderd. Emmy heeft ook de
bezoekersaantallen bijgehouden. Dit
jaar mochten we t/m 2 sept in totaal
3585 bezoekers (±500 mensen meer
dan vorig jaar) ontvangen waarvan
er ook 1641 (1200 meer dan vorig
jaar) de librije hebben bezocht. In het
monumentenweekend
bezochten
daarbij nog eens 590 (+70) mensen,
waarvan 510 (+305) ook de librije, de
basiliek. Emmy bedankt voor de vele
uren dat je er was en ook dank aan
de koffiedames van dit weekend.

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

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.
ZONDAG 23 SEPTEMBER 9.30 UUR:
parochiekern
NL32 RABO 0330 4083 48
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor
CLINGE
H. HENRICUS
intenties: Ber Joos, overleden ouders, contactpersoon A. de Loos-Brijs
zus Corrie en tante Maria Burm; Jules
tel. 0114-311332
de Maat, Romanie de Kever en zoontje parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
Rudy; Joos en Anna van Goethem-van
NL37 RABO 0330 4032 14
Puyvelde
NL09 INGB 0000 1193 62
lector: Jojanneke Taalman
com. assistent: Gino Sloot

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
postadres
Hulsterloostraat 76
4568 AG Nieuw-Namen
parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38

gedoopt:
Op 16 september zijn gedoopt:
Feline Sturm, dochter van Jean-Paul GRAAUW
postadres
Sturm en Veronique Tieleman.
Julia Mangnus, dochter van Martin
parochiekern
Mangnus en Anneleen van den Dries.

H. MARIA HEMELVAART
Dorpsstraat 50
4569 AK Graauw
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

