
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 24-25 november 

 

Hulst 
 zo 25 nov 11.00 uur  eucharistie  
 wo 28 nov 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 28 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 25 nov 9.30 uur  eucharistie 

 

Heikant 
 do 22 nov 10.30 uur:  w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 24 nov 17.00 uur vespers 

 

Clinge 
 za 24 nov 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 27 nov 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 23 nov 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 24 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 26 nov 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 25 nov 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 22 nov 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 25 nov 10.30 uur  w&c viering 
 wo 28 nov 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 27 nov 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 
 

 
 

 

82e jaargang nr. 4 
 

zondag 25 november 2018 

TINTINNABULUM 

Op 25 november viert de Kerk dit jaar 
het feest van Christus Koning van het 
heelal. Het feest werd ingesteld in1925 
door paus Pius XI bij het zestiende 
eeuwfeest van het Concilie van Nicea. 
Voor het Tweede Vaticaans Concilie 
werd Christus Koning gevierd op de 
laatste zondag van oktober, en sinds 
Vaticanum ll op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar. Centraal staat het 
koningschap van Jezus, die op een 
geheel andere manier koning is dan 
wereldse heersers dat zijn. Dit feest 
verwijst naar de toekomst, die nu al 
begonnen is, naar de uiteindelijke 
voltooiing: het Rijk Gods, wanneer 
Christus alles in allen zal zijn. 
De evangelist Johannes laat Jezus 
zeggen: ‘Mijn koningschap is niet van 
deze wereld. Zou mijn koningschap van 
 

deze wereld zijn, dan zouden mijn 
dienaars er wel voor gestreden hebben 
dat ik niet aan de Joden werd 
overgeleverd. Mijn koningschap is 
evenwel niet van hier. Pilatus hernam: 
‘Gij zijt dus toch koning?’ Jezus 
antwoordde: ‘Ja, koning ben ik. Hiertoe 
werd ik geboren en hiertoe ben ik in de 
wereld gekomen om getuigenis af te 
leggen van de waarheid. Alwie uit de 
waarheid is, luistert naar mijn stem. 
 
“...Hij werd ons aller knecht, 
zijn deemoed was zo groot. 
Hij stond voor ons terecht, 
gehoorzaam totterdood. 
Hij heeft zichzelf ontdaan van alle 
heerschappij, 
Hij kwam in ons bestaan, 

Hij werd een mens als wij.......” 

In ‘Het boek van vreugde’ spreken de 
Dalai Lama en aartsbisschop Desmond 
Tutu met elkaar. Vanaf bladzijde 233 
lezen we het volgende:  
Ik zal je iets vertellen waar ik veel spijt 
van heb. Wij brachten onze kinderen 
naar een kostschool in Swaziland, dat is 
enkele reis iets minder dan vijfhonderd 
kilometer. Onderweg logeerden we altijd 
bij onze ouders, omdat de motels 
verboden terrein waren voor zwarten. 
Een keer zouden we op de terugreis uit 
Swaziland bij Leahs (echtgenote van 
Desmond Tutu) moeder logeren. Die 
woonde in een andere Township dan 
mijn ouders. We waren even bij mijn 
ouders langs geweest, want de 
volgende ochtend zouden we heel 
vroeg vertrekken naar de Kaap, waar ik 
werkte. Ik was bekaf en juist deze keer 
zei mijn vader, dat hij met mij wilde 
praten. Hij wilde me wat vertellen. 
Ik was moe en ik had hoofdpijn en zei: 
‘Nee. Kunnen we morgen praten?’ 
Vervolgens gingen we naar Leahs huis. 
En zoals dat soms gaat in romans, 
werden we de volgende ochtend vroeg 
gewekt door mijn nichtje, die vertelde 
dat mijn vader de vorige avond was 
overleden. Ik weet dus niet wat hij mij had 

willen vertellen. Ik heb diepe, diepe spijt. 
Soms moet ik erom huilen. Ik hoop dat hij 
een voorgevoel had over zijn dood en dat 
hij wilde zeggen hoe erg hij het vond dat 
hij zo met mijn moeder was omgegaan. 
Ik betreur het... Hij ruste in vrede, dat 
hoop ik, dat is het enige wat ik kan 
zeggen. Ik moet aanvaarden dat ik een 
kans heb gemist...een kans die zich niet 
weer zal voordoen. 
Niemand weet wanneer er iets heel 
belangrijks gaat gebeuren en wanneer 
wij het moment voorbij laten gaan. Ik 
probeer mijn schuldgevoel te 
verzachten, maar helemaal verdwijnen 
kan het niet. 
Het punt is dat hij het initiatief nam en 
hoe ik mijzelf ook verontschuldig, het 
was een initiatief dat ik heb afgewezen. 
Het belast mijn hart en ziel. Ik kan 
alleen maar hopen dat hij mij kan 
vergeven...ja...’ 
We zaten minutenlang in stilte bij de 
aartsbisschop met zijn verdriet en 
wroeging. Hij staarde met vochtige ogen 
voor zich uit terwijl hij aan zijn vader 
dacht. Hij sloot zijn ogen. Misschien bad 
hij. Het voelde alsof we met elkaar in 
gebed waren, alsof we zijn verdriet en 
verlies ontvingen en droegen. 

 

 

 

 
 

Christus Koning 
 

 
 

 

 

LEZINGEN 25 NOVEMBER 

 

Seminarie Bovendonk 
 

Misschien denkt u: “Wat moet ik daar nu 
mee?” Toch is Bovendonk een begrip 
in ons bisdom. Onlangs is er een 
boek verschenen, geschreven door 
Marc Lindeijer sj, over Bovendonk; 
200 jaar seminarie van het bisdom 
Breda en 40 jaar gastvrij centrum in 
West-Brabant. Als priester- en diaken-
opleiding trekt het sinds 1983 kandidaten 
uit heel Nederland en Vlaanderen. Als 
rijksmonument sinds 2002 trekt het 
jaarlijks duizenden bezoekers: 
toeristen, cursisten, bruiloftsgasten. 

 

 
 

Het nieuwe boek leidt u door het 
gebouw van de grote architect Pierre 
Cuypers en zijn zoon Joseph, die de 
grote kapel ontwierp. U wordt 
meegenomen in de sfeervolle gangen 
en langs de statige trappenhuizen, u 
betreedt de monumentale refter en de 
intieme binnencour. Maar er gaan ook 
deuren open, die normaal gesloten 
zijn: de bisschopskamer, de zolder 
met het geavanceerde grijswater-
circuit, de kelders waar de professoren 
vroeger hun wijn bewaarden. 
Elk vertrek wordt kort beschreven, 
met zijn geschiedenis, beziens-
waardigheden en anekdotes. De gids 
heet u welkom voor een privé 
rondleiding: kom binnen! (Tekst is 
ontleend aan het boek).  
Te koop via Bovendonk, Hoeven of 
via het parochiecentrum te Hulst. 

 

pastoor Wiel Wiertz  
 
 

Niemand weet... 
 
 
 

 

 
 

 
 Op zondag 18 november, de zondag 
voor de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar, viert de Kerk dit jaar voor de 
tweede keer, op initiatief van paus 
Franciscus, de Werelddag van de 
Armen.  
In zijn brief bij gelegenheid van deze 
dag schrijft de paus onder andere: “De 
Werelddag van de Armen wil een klein 
antwoord zijn, dat de Kerk over de hele 
wereld armen van elke soort en in elk 
land geeft, opdat zij niet denken dat hun 
roep niet gehoord wordt. Waarschijnlijk 
is het een druppel in de woestijn. Maar 
het is een teken van de bereidheid om 
te delen met degenen in nood, zodat die 
de actieve aanwezigheid ervaren van 
een broeder of een zuster. De armen 
hebben behoefte aan persoonlijke 
betrokkenheid en liefdevolle aandacht. 
Ze hebben behoefte aan mensen, die 
zich echt richten op haar of op hem. Met 
 

 
 

een oprecht oog voor waaraan hij of zij 
nood of behoefte heeft. 
 

Uit de brief van paus Franciscus,  
bij gelegenheid van de Werelddag van 
de Armen 
 

Bezoek 
 

Als pastoor heb ik het grote voorrecht 
om mensen te mogen bezoeken. Op 
allerlei momenten en in allerlei 
situaties. Onlangs was ik bij een 
mevrouw op bezoek die met grote 
dankbaarheid getuigde van de 
genade, die haar ten deel viel. Niet 
dat het leven altijd gemakkelijk is 
geweest. Ze heeft al heel wat mee 
moeten maken, maar ze heeft 
gaandeweg haar leven steeds ook 
weer mogen ervaren, dat zij geleid 
wordt op haar pad. Niet alleen zijn er 
mensen om haar heen, maar ook is 
er altijd weer die voelbare nabijheid 
van God op haar pad. Zo invoelbaar 
en zo overtuigend mag ze daarover 
spreken. Met respect voor mensen 
om haar heen. Nooit hoog van de 
toten, maar beseffend, dat het 
bijzonder is wat haar ten deel valt. 
Een genade, zo noemt de vrouw het. 
Het is hartverwarmend om zo dicht 
om ons heen steeds weer mensen te 
weten voor wie een leven vanuit de 
omgang met God realiteit is. 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 
 

Werelddag van de Armen 
 

 

Christus Koning 
 

JAAR - B 
 

Daniël 7, 13-14 
Openbaring 1, 5-8 

Johannes 18, 33b-37 
 

 
 

THEMA:  
LUISTER NAAR MIJN STEM 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 25 NOVEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het Dameskoor 
intenties: pastor Jo van der Heijden; Jo 

Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Corry van der Wielen-Aarts 
en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; voor Prosper 
van Walle en echtgenote Anna 
Verplancke en schoonzoon Albert; voor 
Theo de Koning; voor Maria Meijs; voor 
Eugène Verschuren echtgenoot van Lia 
Verschuren van Gimst; Huub de Maat 
en overleden familie; Richard Heijens 
en Julia Heijens-Kramers; familie Bas 
en Celina de Winter-Cornelissens; voor 
familie de Block-Rottier; Lidwien 
Verstraaten-Verver en overleden familie 

 

WOENSDAG 28 NOVEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

WOENSDAG 28 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Joop Bruggeman en overleden familie 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 25 NOVEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor 
intenties: Theophile de Rechter en echt-
genote Margaretha Martinet; jaargetijde 
voor Gerard Rotthier echtgenoot van 
José Rotthier-de Schepper 

 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

HEIKANT 

H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
 

DONDERDAG 22 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 17.00 UUR: 
vesper t.g.v. St Cecilia m.m.v. het St. 
Gregorius koor 

 

CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. het 
parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: Lea van Raemdonck en 
echtgenoot Theophiel Acke en 
overleden familie 

 

DINSDAG 27 NOVEMBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron. Iedereen is van harte welkom. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 26 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Maria van den Bulck-van 
Gassen en echtgenoot Jo van den 
Bulck; René Boeijkens met gedachtenis 
van overleden ouders en familie; 
Chistina Lemsen 

 

 

COLLECTE 24-25 NOVEMBER 
 

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

 

 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 19.00 UUR: 
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; voor de 
overleden leden van het zangkoor 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 25 NOVEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Betsy 
Vervaet-Raes echtgenote van Rudy 
Vervaet en overleden familie; overleden 
ouders A. Vervaet-Gielleit en overleden 
familie; familie H. Priem-Martens; 
Magdaleina Paulina de Kock; jaargetijde 
Piet de Waal met gedachtenis aan 
overleden kinderen; jaargetijde 
Josephus Bun en overleden familie; 
jaargetijde Maria Schelfhout en 
echtgenoot Albert de Bruijn en 
overleden familie; Tilly Maas-Lauret, 
Julien en Mieken Maas-Buijsrogge, 
Emiel en Irma de Waal-de Bakker en 
overleden kinderen; overleden ouders 
Eugène en Ria van Waterschoot-
Goethals; Johan Smits, overleden 
ouders en familie Smits-den Tenter, Ria 
en Jo Verrassel-den Tenter  

 

lector: Ankie Dey 
com. assistent: Lea Kouijzer 

 

overleden:  
Adrie Hoofman echtgenoot van Anneke 
van Kerckhoven op de leeftijd van 78 jaar 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 22 NOVEMBER 10.30 UUR:  

woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie  

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 25 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Jack Adriaansen 
en echtgenote Melanie van Troost en 
familie; Jozef en Roza Jansen-van 
Waterschoot en familie; Willy 
Vermeulen echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; Fideel der 
Weduwe en familie; Jan Gering; Piet en 
Jobina Strobbe-Rijk en zoon Leon; Jo 
Bruggeman; Johan Baart echtgenoot 
van Sodsai Thongatang en familie in 
Thailand; Jo en Margaretha Baart-van 
Waes en familie 

 

WOENSDAG 28 NOVEMBER 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
dhr. G. de Kock 95 j. 
mw. J. Peersman-d’Hooghe 87 j. 
mw. R. Adam-d’Hont 97 j. 
dhr. H. van Kouteren 83 j. 
(Herman was een trouw en enthousiast 
lid van het Blaauwe Hoevekoor) 

 
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 

 

DINSDAG 27 NOVEMBER 10.30 UUR: 
weekviering 
 
 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 23 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Jet Maerman en echtgenoot 
George Martens en familie; gezusters 
Coenen, overleden ouders en familie; 
Romanie de Rijke en echtgenoot Walter 
van Roeyen en overleden familie; pater 
Paulus van Winden; Maria d’Haens en 
echtgenoot Alois van Duyse m.g.v. 
Guust van Duyse 

 

lector: M. van Driessche-Crombeen 
 

 
 

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 

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 Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
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 
 

Kerstmiddag 
 

 
 

U wordt uitgenodigd voor een 
sfeervolle middag 

‘Rondom de Kerststal’ 
 

zondag 9 december 2018 

om 14.00 uur in  
Dorpshuis ‘Hof ter Nesse’  

te Ossenisse 
 

Programma: 
optreden van ‘De Jeugd van Toen’. 

verder een kerstgedachte, 
kerstverhaal, gedichten en 

samenzang. 
 

In de pauze wordt koffie of thee met 
kerststol aangeboden. 

 

De toegang is gratis 
 

 

 
 

Het kerstcomité Ossenisse 

 
 

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

