82e jaargang nr. 15

TINTINNABULUM

zondag 17 februari 2019

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 17 FEBRUARI

6de zondag door het jaar
JAAR - C
Jeremia 17, 5-8
1 Korintiërs, 15, 12.16-20
Lucas 6, 17.20-26

THEMA:
OP WIE VERTROUW JIJ?
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 16-17 februari
Hulst
vr 15 feb 19.00 uur
stilteviering
zo 17 feb 11.00 uur
eucharistie
wo 20 feb 18.30 uur rozenkransgebed
wo 20 feb 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
zo 17 feb 9.30 uur

eucharistie

Kapel O.L.V. ter Eecken
do 21 feb 14.00 uur
Uur van gebed
Clinge
za 16 feb 19.00 uur

eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 19 feb 9.30 uur
gebedsgroep
Graauw gemeenschapshuis
do 21 feb 10.00 uur
w&c viering
Boschkapelle/Stoppeldijk
za 16 feb 19.00 uur
w&c viering
Kloosterzande/Ossenisse
zo 17 feb 8.55 uur rozenkransgebed
zo 17 feb 9.30 uur
eucharistie
zo 17 feb 14.00 uur
doopviering
Lamswaarde
ma 18 feb 19.00 uur

w&c viering

wzc Antonius
do 14 feb 10.30 uur

w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 17 feb 10.30 uur
wo 20 feb 11.00 uur

w&c viering
weekviering

wzc De Lange Akkers
di 19 feb 10.30 uur

weekviering

Wat doen ze toch allemaal.....?
Hoe kan dat toch, nou hebben ze een
huis gekocht. Waarom is dat nodig?
Dan hoef ik ook geen kerkbijdrage meer
te betalen en zeker het bedrag niet te
verhogen.
‘De winkel van Jetty’ die we als parochie
kochten heeft heel wat teweeg
gebracht. We hebben geen geld
uitgegeven, maar vanuit de parochie
een huis gekocht dat altijd zijn waarde
behoudt. Een huis waarmee we de
intentie hebben tegenover de basiliek,
de parochiekerk van de grote Sterre der
Zee-parochie, een vitale plek van kerk
zijn te presenteren. Veel opener en veel
beter toegankelijk dan de pastorie. In
die winkel kunt u over een tijdje terecht
voor alle kerkelijke aangelegenheden. U
kunt er binnen lopen voor van alles en
nog wat dat de parochie en het
kerkelijke leven betreft. En dat, zo is de
bedoeling, zeven dagen in de week.
Ook zal in het nieuwe pand het
ondersteunende werk voor de parochie
plaatsvinden. Het is echt iets nieuws,
een nieuwe insteek, zo recht tegenover
de basiliek. Hopelijk dat we de basiliek,
haar omgeving en de winkel kunnen
laten uitgroeien tot een vitale plek van
kerk-zijn voor velen!
Ondertussen gebeuren er ook veel
andere dingen. De verschillende kerken
binnen de parochie hebben de
aandacht. We proberen die kerken ook
in de komende jaren te gebruiken voor
de eredienst. We gaan in de komende
maanden een zogenaamde 0-meting bij
de kerken maken om opnieuw een
startpunt te hebben van waaruit we naar
de staat van onderhoud van onze
gebouwen kunnen kijken. De kerk van
Koewacht heeft al volop de aandacht.
Ook in Heikant en Boschkapelle zijn
werkzaamheden verricht. In de kapel
van Kapellebrug zijn vorig jaar goede
aanpassingen aangebracht. Ook op
andere plekken doen velen hun best.
Met wijs beleid kan er veel. Niet alles
kan, maar wanneer we zorgvuldig en
met oog voor wat de parochie nodig

heeft, handelen, is er wel het een en
ander mogelijk.
Let wel, als we dit allemaal moesten
doen
van
de
tegenwoordig
binnenkomende gelden, dan ging dat
geenszins. Ieder jaar opnieuw doen we
met velen heel veel om de inkomsten
constant te houden of om deze zelfs te
verhogen. Dat lukt niet helemaal. Het
blijkt dat we steeds een beetje interen.
De loonkosten voor de pastorale
beroepskrachten, de kosten voor alles
wat we doen, de lopende kosten aan de
gebouwen, de afdrachten; dit alles is
meer dan er binnenkomt. Als we
spreken over Kerkbalans dan gaat het
er om dat deze eenmalige inkomsten,
samen met andere inkomsten liefst de
uitgaven overtreffen. Als dit zo is
spreken we van een gezonde situatie.
En als dat niet gebeurt, schrijven we
rode cijfers. Dat doen we nu. Het is al
minder dan jaren geleden, maar toch....
En dat tekort moeten we bijpassen uit
het spaargeld. Dat willen we liever niet,
want dat geld ‘verdwijnt’ aan lopende
uitgaven. Kortom, het is in de parochie
niet anders dan thuis.
Nog even met betrekking tot de
pastorie. Die blijft ons eigendom. We
denken na over een goede invulling. In
de pastorie blijft een appartement
beschikbaar als woning voor de pastoor.
Het moge duidelijk zijn. We doen niets
in het verborgene. Maar zoals overal
moeten er stappen gezet worden met
het oog op de toekomst om als parochie
sterk te zijn en sterk te blijven. Soms is
dit een snelle stap, een volgende keer
laat het even op zich wachten.
Met dank aan u allen, in alle
parochiekernen, hopen we die vitale
parochie te realiseren. Samen bouwen
we aan de parochie voor vandaag en
voor morgen, hopelijk tot in lengte van
jaren,
voor
onze
kinderen
en
kleinkinderen. Dit is al onze inzet waard.
Dank voor uw betrokkenheid,
parochiebestuur H. Maria Sterre der Zee

Beste mensen
Het is met plezier dat ik
jullie wijs op de bedevaart
naar Kevelaer, die we dit
jaar zullen maken op 6 en
7 augustus. Het zal een
feestelijke
bedevaart
worden! Het programma
zal
afwijken
van
de
normale
bedevaarten
omdat we dit jaar voor de
300ste keer naar Kevelaer
pelgrimeren. We zijn daarmee één van de oudste nog steeds
plaats vindende bedevaarten naar
Kevelaer! We hebben het streven om dit
jaar met meer pelgrims op pad te gaan.
Vorig jaar waren er 17 mensen meer
dan het jaar ervoor, zodat we in 2018
met 234 mensen de tocht maakten. Dit
jaar hopen we op één pelgrim voor elk
jaar; dat betekent dus dat we inzetten
op 300 pelgrims. 66 pelgrims meer....
Gaat ons dit lukken? We leggen de lat

bewust hoog. Waarom zou
het niet lukken, zeggen we!
Misschien was u altijd al
van plan mee te gaan. Er
gaat tenminste één bus
vanuit Zeeuws-Vlaanderen.
Als het moet komt er een
tweede....! Twee intense
dagen met elkaar beleven
in
het
bedevaartsoord
Kevelaer. Daar zijn we
samen om alles wat ons
bezig houdt toe te vertrouwen aan
Maria, Troosteres van de bedroefden.
Wilt u meer weten, nadere informatie?
Wilt zich aanmelden? Het kan allemaal
via het mailadres tiniva@kpnmail.nl
En we hebben dan ook nog een boekje
met een overweging voor elke maand
voor u. Dank voor uw aandacht.
pastoor Wiel Wiertz,
voorzitter bedevaart naar Kevelaer

75ste Maria Ommegang
in Bergen op Zoom

‘Een belofte die doorgaat’
Dit is het thema dat de basis vormt
voor de aanstaande 75ste editie van
de Maria Ommegang. Ook u kunt dit
jaar aan de Ommegang deelnemen,
als bezoeker of als drager van de
Staakmaria’s van Hulst, Clinge, St
Jansteen en Kloosterzande. Hiermee
hebben we in ieder geval 16 mensen
nodig. We plaatsen mensen van
dezelfde grootte bij elkaar. Loopt u
ook mee? Graag. Geeft u op als
drager in Bergen op Zoom op de mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
De 75ste keer wordt op een bijzondere
manier gevierd. Welkom op 30 juni
2019 in Bergen op Zoom.

Ik ben er voor wie me
nodig heeft.....
Zo moet het zijn. Een vraag, een
belletje, een mailtje. En ik moet er
zijn. Naar mogelijkheid moet ik er zijn.
Op zo vele momenten mocht dat zo
zijn.
Intense
gesprekken,
onverwachte gebeurtenissen. Er zijn.
Present zijn. En toch ook God present
stellen. Een gebed uitspreken, samen
bidden. “Ik laat het weten als ik je
nodig heb”, zei de jongen van 18, die
ging sterven. En hij liet inderdaad zijn
vader bellen. “Hij wil nu worden
bediend”, geeft hij aan, “Je moet nu
komen”, zei hij. Een uur later is de
jongen gestorven. “Ik zie allemaal
engeltjes om mij heen”, zei de jongen
van 13, die zijn dood in de ogen zag.
Ik zalfde hem en hij stierf. “Tot
zondag”, zei ik tegen de ouders, “Tot
bij de doop”. Maar de volgende dag
stierf hun kindje, wiegendood. En
weer er naartoe. Door merg en been.
Er zijn voor wie je nodig heeft. Op
feestelijke momenten, op intense
momenten, op droevige momenten.
Soms van het ene uiterste in het
andere.
Al bijna dertig jaren lang. Dank u
God, dat U mij heeft geroepen om dit
te doen. U allen dank, dat ik dit doen
mag, dag in, dag uit, naar beste
kunnen.
pastoor Wiel Wiertz

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 16-17 FEBRUARI
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is er
een extra collecte voor onderhoud van
de verwarming.
HULST
H. WILLIBRORDUS
VRIJDAG 15 FEBRUARI 19.00 UUR:
stilteviering

SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

DONDERDAG 21 FEBRUARI 14.00 UUR:
Uur van gebed. We willen daar tot Maria
bidden, voor de noden van de Kerk en voor
de noden van de wereld. Moge ‘De Vrouwe
van alle volkeren’ onze voorspreekster
zijn! U bent allen van harte uitgenodigd.

MAANDAG 18 FEBRUARI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: jaargetijde voor Emery Fassaert
en echtgenote Johanna Mulders; Petrus
de Klippelaar en echtgenote Angela
Compiet en wederzijdse ouders; Alfonsus
Jacobus Compiet en echtgenote Maria
Louisa Sarneel en overleden familie;
overleden ouders De Bruijcker-Van Laar
en familie; Bernardus de Schepper en
echtgenote Anna Fassaert, overleden
zoon, schoonzoon en kleinkinderen;
jaargetijde voor Celina Ivens en
echtgenoot Aloijsius de Bruijn en
overleden familie

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 16 FEBRUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette
Luijcks-Hemelsoet
intenties: Marie Mariman en echtgenoot
Piet van Stappen en overleden familie;
Roger Stevens echtgenoot van Dionza lector: Marita van Driessche
van Broeck
communie: Greet Hiel
koster: Greet Hiel
DINSDAG 19 FEBRUARI 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. HenricusDIENST GEESTELIJKE ZORG
kerk bijeenkomst van gebedsgroep de
ZORGSAAM ZORGGROEP
Bron. Iedereen is van harte welkom.
ZEEUWS-VLAANDEREN

ZONDAG 17 FEBRUARI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz m.m.v. koor uit Clinge
intenties: Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes; familie Baert-van
Gijsel; Julien Baart en Johanna
Fassaert en overledenen van de familie
Baart en de familie Fassaert; voor
Joseph Alphonsus Heijens; Gerard
Baecke en overleden ouders BaeckeCornelissens en familie; Gerardus
Johannes de Bree; Eduard Verbist en
echtgenote Andrea van Gassen en
opbrengst collecte:
overleden familie; Emma van Gassen
De caritascollecte van zaterdag 2
en overleden familie
februari, bestemd voor Memisa, heeft
WOENSDAG 20 FEBRUARI 18.30 UUR: € 52 opgebracht. Met dank namens het
rozenkransgebed
caritasbestuur.
WOENSDAG 20 FEBRUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: familie Baert-van Gijsel;
familie Verdurmen; overleden ouders
Stallaert-Elias en overleden kinderen;
jaargetijde Adam Baert; Piet Maenhout
en
overleden
familie
MaenhoutBuysrogge
overleden:
Gerardus Johannes de Bree echtgenoot
van L. Snelting, 81 jaar.
mededeling:
Zaterdag 23 februari is het weer de
laatste zaterdag van de maand, dan
houden
we
de
maandelijkse
Kledinginzameling voor Mensen in Nood
aan de tuinpoort van de pastorie van
10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog
bruikbare kleding in goed gesloten
dozen of plastic zakken verpakken.
KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
ZONDAG 17 FEBRUARI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het koor
intenties: Germaine van der Sijpt-van
Goethem en echtgenoot Gerard van der
Sijpt en overleden familie; Maria van
Poecke-Aper en echtgenoot Floran van
Poecke en overleden zoon Ronny;
jaargetijde voor Emerentia de Caluwé
en echtgenoot Alois de Bock, overleden
dochters en schoonzoons
lector: Marlies Martinet-van Acker
GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS
DONDERDAG 21 FEBRUARI 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
intenties:
Johannes
Stallaert
en
overleden familie; Petrus Boënne-van
Meegroot en overleden kinderen; Maria
Verbist met gedachtenis van haar
ouders; Honoré Verbist echtgenoot van
Rosalia de Bilde, als jaargetijde; Marie
Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en
wederzijdse ouders; Jozef van de
Vijvere en echtgenote Alma Mahu en
wederzijdse ouders; Jules van den
Eeckhout en echtgenote Malphina
Daalman; Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes
lector: J. de Baar

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST

woord- en communieviering verzorgd
door de werkgroep
intenties: Miel Mahu; Gaby en Harry
Bruggeman-Vereecken en familie; Tilly en
agenda:
Cesar Mannaert-van den Bergen; Aloïs
Maandag 18 februari om 20.00 uur
de Deckere; Ludwina Plasschaert en
clusterbijeenkomst in de vergaderzaal.
familie; ouders Boeijkens-Smits; Robert
van Waterschoot, echtgenoot van Maria
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
Pieters en familie; jaargetijde Jan de Vos,
H.H. PETRUS EN PAULUS
echtgenoot van José Henderiks; jaargetijde
ZATERDAG 16 FEBRUARI 19.00 UUR:
Eddy Herrewegh; jaargetijde Cerillus
woord- en communieviering met als
Herrewegh en echtgenote Maria de
voorganger pastor R. Grossert
Brouwer; Emiel en Jeanne van
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte
Osselaer-Geerts
Everaert-Janssen en familie; Gerarda
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en WOENSDAG 20 FEBRUARI 11.00 UUR:
familie; Judith Cappaert-Spuesens en weekviering
echtgenoot Albertus Cappaert; Anna overleden:
Heijens en overleden familie; Theresia dhr. Fons Mangnus
85 j.
Engels; Joseph Hamelink, echtgenote, mw. Annie van de Voorde
88 j.
dochter Annie en zonen Leo en Jan; dhr. Rob Mel
84 j.
Josephus de Meijer en echtgenote
Cornelia de Meijer-Platjouw; jaargetijde
Maria de Waal met gedachtenis van
H. WILLIBRORDUS
overleden echtgenoot Josephus van der HULST
Steenstraat 22,
Veeken en overleden kinderen; Gerarda Postadres:
4561 AS Hulst
Cappendijk en overleden familie
tel. 0114-745000
opbrengst collecte:
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
De caritascollecte van zaterdag 2 parochiekerncommissie
februari, bestemd voor Memisa, heeft
NL70 RABO 0150 7279 68
€ 69 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor! parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
openingstijden secretariaat:
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
TER DUINEN
e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
ZONDAG 17 FEBRUARI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
tel. 0114-312187
pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor. contact
parochiekern
NL49 RABO 0330 4000 88
Voorafgaand aan de viering is er een
rozenkransgebed om 8.55 uur.
HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
intenties: Ber Joos, overleden ouders, contact
tel. 0114-312187
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van parochiekern
NL49 RABO 0330 4002 82
Waterschoot, overleden ouders en
KOEWACHT
familie; overleden ouders Ceril en
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
Cornelia Roelands-Platjouw; Jules de
postadres
Kerkplein 2
Maat en Romanie de Maat-de Kever en
4576 AS Koewacht.
zonen Guido en Rudy; jaargetijde Lou
parochiekern
NL32 RABO 0330 4083 48
Vermue echtgenoot van Cecile VermueH. HENRICUS
Modde en overleden familie; René van CLINGE
Goethem en echtgenote Maria van contactpersoon A. de Loos-Brijs
tel. 0114-311332
Goethem-van Troost; Martje de Blockparochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
Pauwels; Ed Steijns; Eugène de Bakker;
NL37 RABO 0330 4032 14
Jeanne van Waterschoot-Klippelaar
NL09 INGB 0000 1193 62
lector: Jojanneke Taelman
NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
com. assistent: Gino Sloot
postadres
Hulsterloostraat 76
ZONDAG 17 FEBRUARI 14.00 UUR:
4568 AG Nieuw-Namen
doopviering van Jurre de Klerk zoon van
parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
Bas en Veerle de Klerk-Everaert; Tijn de
Waal zoon van Remco en Marlinde de GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART
Dorpsstraat 50
Waal-Dieleman; Ties van den Manacker postadres
4569 AK Graauw
zoon van Marnix en Inge van den
parochiekern
NL68 RABO 0322 6001
Manacker-d’Haens

DIENST GEESTELIJKE ZORG
vervolg
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 14 FEBRUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: voor overleden bewoners van
ons huis en overledenen uit eigen kring
overleden:
dhr. Piet Ras

98 jaar

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 19 FEBRUARI 10.30 UUR:
weekviering
overleden:
dhr. Broer Vergauwen
dhr. Jo de Potter

94 j.
85 j.

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE
Pastoraal team:
Pastoor Wiel Wiertz
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@live.nl
Pastoraal werkster
M. Dieleman-Fopma
tel. 0115-694958;
e-mail:
marjandieleman@eparochie.nl
Pastoraal werker F. van Geyt
tel. 0117-493891
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl
Pastoraal werker R. Grossert
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl
I D’Hert, priester
tel. 0032-92 187167
e-mail: ignace.dhert@telenet.be
Kapelaan J. van Velthoven
tel. 0114-745000, keuzetoets 2; e-mail:
kapelaanvanvelthoven@gmail.com
Pastoraal werker N. van Waterschoot
tel. 0115-616006
e-mail:
niekvanwaterschoot@eparochie.nl
Pastoraal werkster K. Van de Wiele
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776

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
Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
NL20 RABO 0150 7002 53

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:
postadres
Truffinoweg 2,
4561 NT Hulst
tel. 0114-381317

