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zondag 7 oktober 2018

TINTINNABULUM
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 7 OKTOBER

27ste zondag door het jaar
JAAR - B
Genesis 2,18-24
Hebreeën 2, 9-11
Marcus 10, 2-16

THEMA: SAMEN EEN ZIJN
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 6-7 oktober
Hulst
vr 5 okt 19.00 uur
eucharistie
zo 7 okt 11.00 uur
eucharistie
wo 10 okt 18.30 uur rozenkransgebed
wo 10 okt 19.00 uur
eucharistie
vr 12 okt 15.00 uur
kruisweg
Koewacht
za 6 okt 19.00 uur
eucharistie
zo 7 okt 9.30 uur
w&c
St. Jansteen gemeenschapshuis
do 11 okt 10.30 uur
w&c
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 9 okt 19.00 uur
w&c
Clinge
za 6 okt 19.00 uur
eucharistie
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 9 okt 9.30 uur
gebedsgroep
Boschkapelle
za 6 okt 19.00 uur
w&c viering
Hengstdijk
ma 8 okt 19.00 uur
w&c viering
Kloosterzande
zo 7 okt 9.30 uur
eucharistie
wzc Antonius
do 4 okt 10.30 uur
w&c viering
De Blaauwe Hoeve
zo 7 okt 10.30 uur
eucharistie
wo 10 okt 11.00 uur
weekviering
do 11 okt 14.30 uur
ziekenzalving
wzc De Lange Akkers
di 9 okt 14.30 uur
ziekenzalving

Rozenkransgebed
in de H. Martinuskerk
Groenendijk 40 – Kloosterzande
De Nederlandse bisschoppen vragen
ons om o.a. op 7 oktober, op het feest
van de “Heilige Maagd Maria van de
Rozenkrans”, de rozenkrans te bidden
speciaal tot intentie van de vrede.
Hiervoor willen wij u van harte
uitnodigen om in de H. Martinuskerk
van
Kloosterzande
voor
de
eucharistieviering om 8.55 uur met ons
mee te bidden. U wordt een rozenkrans
aangeboden.
U allen bent van harte welkom!

Eucharistieviering 23 september 2018
in de basiliek van Hulst
Al een jaar geleden kwam op een
maandagochtend pastoor Wiertz met de
mededeling, dat hij de KRO gevraagd
had de viering vanuit de basiliek in Hulst
uit te zenden. Weliswaar was 2017 niet
meer haalbaar, maar in 2018 dan!
Lange
tijd
onzekerheid,
maar
ondertussen toch al plannen makend. In
de viering moest er aandacht zijn voor
heel Zeeuws-Vlaanderen. Een mooie
optie dus om een aantal koren uit
Zeeuws-Vlaanderen mee te laten
zingen. Het plan was geboren, het
broeden begonnen, het overleg gepland.
Op alle fronten gingen mensen aan het
werk; de koren, de kosters, de lectrice,
bloemengroep, het overleg met de
regisseur, de catering voor de mensen
van de KRO, de koffie na de viering,
maar ook tussen de repetities door en
vooral op deze zondagmorgen, waar ‘de
spelers’ reeds om 8 uur present
moesten zijn, de boekjes en de
bloemen. Hopelijk is hier niemand
vergeten.
Al vroeg zaten vele mensen in de kerk,
genietend van de repetitie, het op elkaar
afstemmen van de koren en het geloop
in de kerk om alles maar in goede
banen te kunnen leiden. Langzaamaan
liep de kerk vol, zeker het dubbel aantal
mensen van normaal. Op tv zag het er
goed uit.
De viering begon met het naar voren

Eén van de woorden die pastoor
Wiertz
sprak
tijdens
het
geloofsgesprek voorafgaand aan de
viering van 23 september op tv vanuit
de basiliek van Hulst.

lopen van pastoor Wiertz met de
misdienaars. Het koor begeleidde hen.
De lezingen waren inspiratie voor de
preek. Een belangrijk gedachtengoed is
dat wij Jezus zien als de verbinding,
enerzijds naar God en anderzijds naar
de mens. Daarbij laat Jezus de mens
ook in zijn waarde en laat zichzelf zijn.
In de viering zaten bekenden en
onbekenden, maar je proefde een
verbondenheid. Je voelde dat er
geluisterd werd, dat er aandacht was.
Na de viering voelde je dat het goed
was. Vele mensen gingen mee koffie
drinken en spraken lovend over de
viering: voor herhaling vatbaar. U hebt
hiertoe uw steentje bijgedragen. Dank.
Ook dank aan allen die op een of
andere manier hun steentje hebben aan
het welslagen van de viering.
De viering is terug te kijken op:
https://www.kroncrv.nl/eucharistieviering/seizoenen/seiz
oen-2018/hulst180923

Daphne 20 jaar acoliet
Het artikel ‘van misdienaar tot acoliet’
(kerkkoerier, september 2013), waarin
Daphne in het zonnetje werd gezet voor
15 jaar trouwe hulp in de vieringen,
eindigde met de zin: ‘Stiekem hoop ik
dat je voor ‘de 20’ gaat.’ En kijk, 5 jaar
later, is dit een feit. Daphne Haak-van
Geertruy is 20 jaar misdienaar/acoliet in
de kerk van Clinge. Ondanks dat er de
laatste jaren heel wat in haar leven
veranderd is; ze is getrouwd en samen
met haar man Peter trotse ouders
geworden van Jasmijn en Isabel, is zij
minstens 1 x per maand op
zaterdagavond te zien in Clinge. Vaak is
ze dan niet alleen maar brengt ze één
van haar schattige dochtertjes mee die
dan samen met oma, kosteres Fanny,
gezellig in de sacristie op mama wacht.
En ook dit jubileum ging niet ongemerkt
voorbij; na de viering van afgelopen
zaterdag, kreeg Daphne een cadeaubon
als blijk van dank. Het was weer

Het is niet het einde,
maar ook een begin

voorganger, pastor Ralf Grossert, die
deze met heel veel lovende woorden
overhandigde.
Een
welgemeend
applaus uit de kerk was het bewijs dat
zij ook bij de kerkgangers een graag
geziene acoliet is.
En ook nu wil ik weer eindigen met de
woorden: Daphne, doe je er nog 5 jaar
bij?
Annemie de Loos-Brijs

Het geloofsgesprek op een mooi
stukje Zuiddorpe, genoemd Het Kruis
op de Bonte Koe. Het kruis dat
geplaatst is begin jaren 50 uit
dankbaarheid
dat
Zuiddorpe
gespaard
is
gebleven
van
oorlogsgeweld. Het geloofsgesprek
tussen pastoor Wiertz en Leo Feijen
vond plaats midden in een landschap
op een kruispunt van wegen. Niet
alleen
de
kerk
is
een
ontmoetingsplaats, ook overal in het
land komen we elkaar tegen, in de
wereld waarin we ons bewegen.
Het kruis, zoals we dat ook in
Zuiddorpe zien, staat in de katholieke
kerk als een belangrijk symbool, de
lijdende Christus, maar tevens staat
het kruisbeeld als een symbool, als
een voorbeeld voor ons allen. Het
lijden doet ons ook weer opstaan, het
leven
tegemoet.
Het
kruis
symboliseert kracht.
Het leven tegemoet betekent ook
elkaar opnieuw ontmoeten. We zien
het terug met Pasen. We gaan de
wereld in. Wij willen bij de mensen
zijn. Wij willen ons zo goed mogelijk
presenteren in verbondenheid met
elkaar, waarbij we de realiteit niet uit
het oog verliezen, maar wel bouwen
aan de toekomst.

Byzantijnse vieringen in Zelzate
Sinds
1
september
jl.
wordt
maandelijks op de eerste zaterdag van
de maand om 18.30 uur in de kerk van
de H. Antonius van Padua aan de
Koningin Astridlaan in Zelzate de
Goddelijke
Liturgie
(eucharistie)
gevierd
volgens
de
katholieke
Byzantijnse Liturgie.
Deze ritus is wijd en zijd verspreid in geheel
Oost-Europa en door emigranten in het
verleden ook in grote delen van
Canada, Noord- en Zuid-Amerika.
In Nederland is met regelmaat deze
liturgie ook te vieren, maar nauwelijks
meer in de nabijheid van Zeeland.

Daarin is nu verandering gekomen. Op
ong. 20-40 km afstand is het meevieren
van deze liturgie binnen bereik
gekomen.
De gemeenschap, die voorheen in
Drongen nabij Gent in het klooster was
gevestigd, is verbonden met de r.-k.
Kerk van Rome en dat geldt ook voor de
priesters en de diakens, die voorgaan in
deze liturgie, waaronder diaken Wim
Tobé uit Breda, die voorheen ook
pastoraal werkzaam was in Oost
Zeeuw-Vlaanderen.
De Oosterse liturgie onderscheidt zich
door haar meertaligheid waaronder het

Nederlands, de aard van de gezangen,
de iconenwand tussen de aanwezigen
en het priesterkoor, het veelvuldig
gebruik van wierook, de wijze van
communiceren,
de
liturgische
gewaden en de duur van de viering;
deze bedraagt gewoonlijk ongeveer
anderhalf uur. Liturgieboekjes in het
Nederlands zijn voorhanden.
Een ieder is van harte welkom,
misschien ter nadere kennismaking of
om op andere wijze de eucharistie te
vieren, zoals deze in grote delen van
Oost-Europa op vele plaatsen zo
gewoon is.

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 6-7 OKTOBER
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle
, Clinge, Hulst, Kloosterzande en
Koewacht
is
er
een
extra
caritascollecte voor de voedselbank.
HULST
H. WILLIBRORDUS
VRIJDAG 5 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: Alphons Blommaert en
echtgenote Mathilde de Vos en
overleden ouders; overleden ouders
Brand-Wouters en overleden familie;
Wim Bruggeman en echtgenote Roza
Verstraaten, wederzijdse ouders en
familie; Roger Cleyman
ZONDAG 7 OKTOBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. de Cantorij der
Basiliek
intenties: Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes; Corry 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; voor Theo de Koning;
voor Wim Gielen; voor Arnold Begheijn
en overleden familie; Corrie Kerckhaertde Bont, echtgenote van Jo Kerckhaert;
voor
Andreas
Pertijs;
jaargetijde
Lucienne Maenhout en echtgenoot
Aloys
Buysrogge;
Edwien
van
Doorsselaer en overleden ouders
WOENSDAG 10 OKTOBER 18.30 UUR:
rozenkransgebed voor de vrede

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 6 OKTOBER 19.00 UUR:
Poolse eucharistieviering met als WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
voorganger pastoor Slawomir Klim is in
DONDERDAG 4 OKTOBER 10.30 UUR:
de Poolse taal
woord- en communieviering
ZONDAG 7 OKTOBER 9.30 UUR:
intenties: August Freyser, dochter
woord- en communieviering met als Agnes en overleden familie
voorganger pastor K. Van de Wiele
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
m..m.v het koor
intenties: Sylvia en Emma van Damme;
ZONDAG 7 OKTOBER 10.30 UUR:
Yvonne Janssens-Verschraegen; Gerard
eucharistieviering
Poppe en echtgenote Mathilde Baert en
intenties: Gaby en Harry Bruggemanoverleden kinderen; overleden ouders
Vereecken en familie; Jo Weemaes,
Frans van Damme en echtgenote Marie
echtgenoot van Bieke Jaspaert, ouders
van Damme-van Waterschoot en hun
en familie; Frans en Els Van Daeledochter Ineke Suij-van Damme en hun
Rottier en familie; Fideel der Weduwe;
schoonzoon Johan Suij
echtpaar Cyriel en Agnes Koolelector: Willy Verschraegen
Leeraert
WOENSDAG 10 OKTOBER 11.00 UUR:
SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE weekviering
DONDERDAG 11 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Johan de Burger en echtgenot
Angela Weemaes en overleden familie;
Ed Borm en echtgenote en overleden
ouders; Alfred Weemaes en echtgenote;
Silvia Plasschaert; René Bauwens en
echtgenote;
Theo
Beughels
en
echtgenote Rosa van Dorsselaer;
Margaretha Danckaert en echtgenoten
Frans Thijs en Joos de Wit zonen
Freddy en Francky en overleden familie;
overleden familie IJsebaert

DONDERDAG 11 OKTOBER 14.30 UUR:
gemeenschappelijk ziekenzalving m.m.v.
het Blaauwe Hoevekoor

SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

rozenkransgebed op 7 oktober
om 8.55 uur in Kloosterzande

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

overleden:
dhr. A. de Kesel
mw. E. de Croock-Esseling

86 j.
87 j.

WZC DE LANGE AKKERS
KOEWACHT
DINSDAG 9 OKTOBER 14.30 UUR:
gemeenschappelijk ziekenzalving m.m.v.
het parochiekoor
Let op! In verband met de ziekenzalving
vervalt de weekviering ’s morgens!

DINSDAG 9 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele

WOENSDAG 10 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering waarin het pastoraal
CLINGE
team voorgaat m.m.v. Dameskoor
H. HENRICUS
intenties: overleden ouders StallaertElias en overleden kinderen; familie ZATERDAG 6 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor
VRIJDAG 12 OKTOBER 15.00 UUR:
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette
kruisweg
Luijcks-Hemelsoet
intenties: Herna Buytaert echtgenote
overleden:
van Roger Bogaert, overleden ouders
George Leonardus Mathilda van en familie
Waterschoot, 85 jaar, echtgenoot van
DINSDAG 9 OKTOBER 9.30 uur:
Irena Apollonia Bun
in het kerkzaaltje aan de H.
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
de Bron Iedereen is van harte welkom.
H.H. PETRUS EN PAULUS
ZATERDAG 6 OKTOBER 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; Tilly van
der Veeken-Lambert met gedachtenis
van overleden familie; Willij Lambert en
overleden familie Lambert-de Boeij;
Corrie van Vlieberghe en overleden
familie; Patrick Marin; jaargetijde Emma
van Goethem-Remorie met gedachtenis
van overleden echtgenoot Alfons van
Goethem

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN

agenda:
Vrijdag 5 oktober wordt de H. communie
aan huis gebracht bij zieken, ouderen
en gehandicapten die hiervoor zijn
aangemeld.
Dinsdag 9 oktober om 19.00 uur:
bijeenkomst
van
onze
parochiekerncommissie en om 20.00
uur: clusterbijeenkomst.
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN
ZONDAG 7 OKTOBER 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;
overleden echtpaar Kees en Madeleine
Rijk van de Lavoir; Elsa de Bruijn-Neve
echtgenote van Petrus de Bruijn; familie
Reijns-de
Kort,
zoon
Stanny,
schoondochter Meriam en familie; Joos
de Booij en echtgenote Annie Schuren
en overleden familie; overleden familie
Rijk-Hiel; Frans en Irene Valckx-Verbist
en overleden familie

MAANDAG 8 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens
met
gedachtenis
van
overleden
echtgenoot
Josephus
Kerckhaert;
Leonard en Martha Somers-Pauwels,
zoon Tonny, dochter Marleen en lector: Roos Hiel
com. assistent: J. van Waterschoot
schoonzoon Henk

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 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

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.
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
postadres
parochiekern

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

