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TINTINNABULUM

zondag 24 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 24 FEBRUARI

7de zondag door het jaar
JAAR - C
1 Samuël 26, 2.7-9.12-13.22-23
1 Korintiërs, 15, 45-49
Lucas 6, 27-38

THEMA:
BEN JIJ BARMHARTIG?
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 23-24 februari
Hulst
za 23 feb 19.00 uur
opstapviering
zo 24 feb 11.00 uur
eucharistie
zo 24 feb 14.00 uur en 15.30 uur doop
wo 27 feb 18.30 uur rozenkransgebed
wo 27 feb 19.00 uur
eucharistie
vr 1 mrt 18.00 uur persoonliike biecht
vr 1 mrt 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
zo 24 feb 9.30 uur

eucharistie

Lezing Rouwzorg Regio 0114
op 5 februari door Gerke Verthiest
met als thema ‘Schrijf me … bel me … app me … ik mis
ons’

Missen:
Iemand missen heeft te maken met
hechting en zich hechten zit in het DNA
van de mens. Het is levensnoodzakelijk,
niet alleen om te overleven maar ook
om te groeien. Dus is het normaal dat
we iemand missen als hij/zij er niet
meer is. Zoals een baby weent en boos
wordt als hij niet wordt gehoord, zo
hebben wij als volwassene iemand
nodig die ons verlies opmerkt/het
erkent! Iemand die niet veroordeelt
(iemand die niet zegt: “ben je nog altijd,
nog altijd verdrietig …” maar mee gaat
zoeken naar wat er nodig is. Daarom
moeten we kunnen afstemmen op de
ander en op onszelf en dat lukt in het
begin nog niet altijd.
De stof oxytocine (knuffelhormoon)
zorgt ervoor dat we ons goed voelen,
dat we tot rust komen en het houdt ons
stress-systeem in balans. Als we
iemand verliezen, meten we een tekort
aan dit hormoon in onze hersenen.
Bovendien zorgt het verstoren van
hechting voor specifieke stress te
vergelijken met afkickverschijnselen.
Ons systeem (bewust of onbewust)
verplicht ons tot vertragen zodat we
kunnen helen. Zo kan het zijn dat je
verdrietig bent maar niet weet
waarom/waar het vandaan komt. Jij
voelt het maar je wéét het nog niet. Je
systeem -onbewust- weet het wél. Dit
komt ook voor bij dementie. Het stresssysteem kalmeert door menselijke
aanraking, lichamelijke warmte en troost
(dier/dekentje). Het kan ook dat ik wel
rationeel weet dat hij overleden is maar
mijn systeem weet het nog niet (ik voel
hem nog). Het is onze opdracht om de
overledene op een positieve manier in
onszelf te verinnerlijken.

De fysieke aanwezigheid moeten we
wel loslaten en we moeten ons
aanpassen want er is een breuk. Niets
is nog hetzelfde. Rouwen is zoeken
naar continuïteit en naar een andere
manier van vasthouden.
Anders vasthouden is ook de erfenis
van iemand meenemen, is gedenken en
dankbaar zijn, een teken zien in een
regenboog als brug tussen mij en jou;
een brug tussen hemel en aarde. Het is
steun en nabijheid voelen en misschien
is er toch méér tussen hemel en aarde.
Onaffe kwesties:
Soms laten wij, als mens, steken vallen;
blijven er vragen en is er spijt. Rouwen
is onder ogen zien wat onaf is en het
alsnog afronden door de liefde aan het
woord te laten.
Het werd stil in de zaal toen Gerke
afsloot met een gedicht van Valeer
Deschacht:
Als ik je naam in het zand had
geschreven,
hadden de golven hem na korte tijd
uitgewist.
Als ik je naam in een boom had gegrift,
was de schors met de tijd vergaan.
Als ik je naam in marmer had gekapt,
was de steen na veel tijd gebroken.
Maar ik heb je naam in mijn hart
geborgen en daar wordt hij voor de
eeuwigheid goed bewaard.

Boschkapelle
za 23 feb 19.00 uur

w&c viering

Hengstdijk
ma 25 feb 19.00 uur

w&c viering

Kloosterzande
zo 24 feb 9.30 uur

eucharistie

wzc Antonius
do 21 feb 10.30 uur

w&c viering

Het spontane applaus en de lovende
woorden spraken voor zich: “Het was
heel leerrijk en zo herkenbaar”; “Gerke
bracht het op een eenvoudige, voor
iedereen te begrijpen manier en dat is
knap, want het gaat toch over een
moeilijk iets: het menselijk brein. ”Zo
eenvoudig maar écht zoals het voelt
met levensechte voorbeelden”; “Echt
heel bijzonder. Jullie hebben altijd een
Loslaten en vasthouden:
Waarom zegt men dat je moet loslaten? goede opkomst (bij Marinus over de 100
en nu 72 personen.) en altijd heel goede
Je moét al helemaal niets maar het is
sprekers. Doe zo verder!”
lastig voor anderen om te zien dat je
pijn hebt. Beter zou zijn om te zeggen: Onze dank namens de stuurgroep en
“Ik zie dat je pijn hebt”. De pijn van het het rouwzorgteam en zoals beloofd
het
ISBN
nummer
missen is er om te weten/om te hierbij
beseffen wat iemand betekent. Je kunt 9789492011916 van het boek ‘Het DNA
pas ten volle de betekenis van iemand van rouw’ door Gerke Verthriest en
Maes
(www.witsandachterhalen als hij/zij er niet meer is. Johan
uitgevers.com).
Dat is het paradoxale van de mens.

De Blaauwe Hoeve
zo 24 feb 10.30 uur
wo 27 feb 11.00 uur

w&c viering
weekviering

Bisdombedevaart naar Italië

wzc De Lange Akkers
di 26 feb 10.30

weekviering

Heikant
do 28 feb10.30

eucharistie

Nieuw Namen
vr.22 feb 19.00 uur

eucharistie

Clinge
za 23 feb 19.00 uur

eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 26 feb 9.30 uur
gebedsgroep
Graauw Gemeenschapscentrum
do.21 feb10.00 uur
w&c viering

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 gaat
ook Zeeuws-Vlaanderen met het
bisdom Breda mee op bedevaart. U
allen bent van harte uitgenodigd mee te
gaan in het spoor van Benedictus. We
gaan naar Italië.
Benedictus, die we als patroon van
Europa
mogen
vereren,
is
de
grondlegger van het kloosterleven in de
Kerk. De eenvoudige regel ‘ora et
labora’ is niet alleen voor kloosterlingen
in de benedictijnse traditie een
belangrijke richtlijn, het is ook een
waardevol houvast voor alle gelovigen.

Gezond en heilzaam leven heeft te
maken met de goede balans tussen
bidden en werken.
We reizen weer met de Pelikaan, prijs
vanaf € 795,-- p.p. Bij voldoende
deelname vanuit Zeeuws-Vlaanderen
kunnen we vanuit Zeeuws-Vlaanderen
vertrekken.
Aanmelden kan tot 1 juni 2019. Voor de
praktische gang van zaken is het van
belang dat u niet al te lang wacht. Een
aanmeldformulier staat op de website
van het bisdom: www.bisdombreda.nl/
bisdombedevaart-2019/.

Beste mensen,
Graag vragen wij uw aandacht voor de
viering bij gelegenheid van carnaval op
zaterdagavond 2 maart om 19.00 uur
in de basiliek. Velen zijn van plan om
deze viering naar gewoonte bij te wonen.
Dit is een goede gewoonte! Wellicht
zijn er anderen die er over twijfelen.
Zal ik er naartoe gaan of niet....?
Al diegenen drukken wij op het hart: Kom;
u bent meer dan van harte welkom!
Rond het motto van dit jaar ‘Trek ut oe
nie aon’ is de viering samengesteld.
Voor zowel Prins Gino de Twaalfde
alsook voor pastoor Wiel Wiertz is het
de eerste keer dat ze in hun hoedanigheid bij de viering zijn betrokken.
Daarnaast
worden
vele
rollen
vertrouwd ingevuld en ook onze
Harmonie is weer graag van de partij.
Het belooft een mooie intense viering
te worden met ook aandacht voor
ontspannen vrolijkheid. Wanneer wij met
velen van onze betrokkenheid blijk
geven door in de viering aanwezig te
zijn, dan is dit voor allen een
plezierige zaak! Van harte rekenen wij
op u allen. Dus, zet op uw kalender
(als het er al niet op staat): 2 maart,
19.00 uur, carnavalsviering in de
basiliek van Hulst. Mede uw
aanwezigheid en uw mee-vieren zal
het tot weer een stap in een
geslaagde traditie maken!
Dus: Trek ut oe aon en wees erbij!
prins Gino de Twaalfde en
pastoor Wiel Wiertz

Mariaroute
zondag 19 mei 2019
van 14.00 tot 17.00 uur

Dit jaar gaan we weer fietsen langs
de kapellen. Het is al een traditie
geworden en elk jaar proberen we
nieuwe kapellen te vinden, maar dat
lukt nog niet echt. Dit jaar vertrekken
we vanaf de kerk van Clinge naar
diverse kapellen in België en weer
terug. Deze middag zullen we al
fietsend, pratend, biddend en zingend
ons verdiepen in de betekenis van
Maria in ons leven. Nadere informatie
volgt nog via affiche en Tintinnabulum.
Inschrijven (zie website) vóór 10 mei bij:
 Cecile van Tiggelen,
Zoutziedersstraat 4, Hulst
cvtiggelen@zeelandnet.nl en/of bij
 pater Joop Reurs
Zandstraat 10 – 4, Hulst
joop.reurs@zeelandnet.nl
onder vermelding van naam, adres,
telefoonnummer en met hoeveel
personen u mee fietst.

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 23-24 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 basiliek.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 23 FEBRUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J.Reurs m.m.v. het parochiekoor
o.l.v. Marlene Bauwens
intenties: Roger Stevens echtgenoot
van Dionza Van Broeck; overleden
HULST
ouders en familie d’Haens-Serrarens;
H. WILLIBRORDUS
Lea van Raemdonck en echtgenoot
ZATERDAG 23 FEBRUARI 19.00 UUR Theophiel Acke en overleden familie;
opstapviering, communieviering met als Jan Brijs en echtgenote Anna Maes en
overleden familie
voorganger pastor Ralf Grossert
m.m.v. Dameskoor en het Jeugdkoor DINSDAG 26 FEBRUARI 9.30 uur:
De Wal-Noten
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron
ZONDAG 24 FEBRUARI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
GRAAUW
pater T. Verbraeken m.m.v. Cantorij der
GEMEENSCHAPSCENTRUM
Basiliek
intenties: voor een 50-jarig huwelijk; DONDERDAG 21 FEBRUARI 10.00 UUR:
familie Baert-van Gijsel; Jo Willems en woord- en communieviering met als
echtgenote
Emelda
Weemaes; voorganger pastor J. Grossert
jaargetijde Gerda van Geertruij-Pieters; intenties: Jo Willems en echtgenote
Yvon Elegeert-Reijns; Elza de koning en Emelda Weemaes; Johannes Stallaert
overleden echtgenoten Albert Boogaert en overleden familie; Petrus Boënneen Joseph van Gimst;Joseph Alphonsus van Meegroot en overleden kinderen;
Heijens; Gerardus Johannes de Bree; Jules van den Eeckhout en echtgenote
Guljaan Dees; jaargetijde voor Guust van Malphina Daalman; Maria Verbist met
gedachtenis van haar ouders; Jozef van
de Poele, tevens voor Ploon Boeding
de Vijvere, echtgenote Alma Mahu en
ZONDAG 24 FEBRUARI 14.00 & 15.30 UUR wederzijdse ouders; jaargetijde Honoré
doopviering met als voorganger J. v. Verbist, echtgenoot van Rosalia de
Velthoven
Bilde; Marie Verdurmen, echtgenoot
WOENSDAG 27 FEBRUARI 18.30 UUR: Piet Totté en wederzijdse ouders
rozenkransgebed
lector: J. de Baar
WOENSDAG 27 FEBRUARI 19.00 UUR:
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
eucharistieviering met als voorganger
H.H. PETRUS EN PAULUS
pastoor W. Wiertz
intenties: familie Baert-van Gijsel; ZATERDAG 23 FEBRUARI 19.00 UUR:
familie verdurmen; overleden ouders woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele.
Stallaert-Elias en overleden kinderen
intenties: An van Kleinwee; echtpaar
VRIJDAG 1 MAART 18.00 UUR:
Joos, Juliëtte Everaert-Janssen en
persoonlijk biecht met W. Wiertz
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen,
echtgenoot en familie; Judith CappaertVRIJDAG 1 MAART 19.00 UUR:
Spuesens en echtgenoot Albertus
eucharistieviering met als voorganger
Cappaert
pater J. Reurs
intenties: Alphons Blommaert en overleden:
echtgenote Mathilde de Vos en in Hulst is overleden: An van Kleinwee in
overleden ouders; overleden ouders de leeftijd van 94 jaar; de uitvaartdienst
Brand-Wauters en overleden familie; en begrafenis vonden plaats op
Roger Cleijman; Wim Bruggeman en woensdag 13 februari in Boschkapelle.
echtgenote Roza Verstraaten en
HENGSTDIJK
wederzijdse ouders en familie
H. CATHARINA
KOEWACHT
MAANDAG 25 FEBRUARI 19.00 UUR:
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
woord- en communieviering verzorgd
ZONDAG 24 FEBRUARI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater. J. Reurs m.m.v. het koor
intenties: Agnes Janssens echtgenote
van Jos Vercauteren Anna de Vliegher;
Josef en Ireen Bonte en overleden
familie
lector: Willy Verschraegen
HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
DONDERDAG 28 FEBRUARI 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
kapelaan J. van Velthoven
intenties: Martha van Houte en familie
NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH
VRIJDAG 22 FEBRUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger:
pastoor W. Wiertz
intenties: gezusters Coenen overleden
ouders en familie; Désiré van Mullem,
echtgenote Maria Verbist en overleden
kinderen; Miel Weemaes overleden
ouders en broers; Dennie Lockefeer
lector: R. Ferket-de Clerck
mededeling:
vrijdag 1 maart geen viering

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 21 FEBRUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Roos van Itegem; Agnes van
Denderen-van Itegem
overleden:
dhr. Piet Ras

98 j.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE
HULST
ZONDAG 24 FEBRUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger diaken K. van Geloof
intenties: Gaby en Harry BruggemanVereecken en familie;Jan Gering; Willy
Vermeulen, echtgenoot van Paula
Vermeulen-de Keijzer; Jo en Rosa
Adam-d’Hont,
dochter
Erna
en
schoonzoon Robert; Guust Burm en
dochter Patricia; ouders Peet en
Palmira de Nijs-Perdaen; Jan van
Denderen, echtgenoot van Annie
d’Hondt; August en Anna Burm-de
Loos, zoons Jo, Eugene, George en
Paul en schoonzoons Fons en Fiel;
jaargetijde Omère Kips, echtgenoot van
Ivonne Lockefeer; Fon Mangnus,
echtgenoot van Gré Staal
WOENSDAG 27 FEBRUARI 11.00 UUR:
weekviering
overleden:
mw. Anna van Kleinwee
mw. Germaine Van den Berghe

94 j.
90 j.

WZC DE LANGE AKKERS
KOEWACHT
DINSDAG 26 FEBRUARI 10.30 UUR:
Weekviering
overleden:
mw. Corrie Smets

86 j.

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl
Secretariaat parochie:
e-mail: parochiebestuur@hmsdz.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
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
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl
Dienst geestelijke zorg Zorgsaam
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:
tel.: 0114-381317
Diaken Kees van Geloof
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
door de werkgroep
openingstijden secretariaat:
intenties: jaargetijde Eugenius Maas; ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
Maria van den Bulck-van Gassen met e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
gedachtenis
van
overleden
echtgenoot;René Boeijkens, overleden SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
tel. 0114-312187
ouders en familie; Piet Kerckhaert en contact
parochiekern
NL49 RABO 0330 4000 88
overleden familie;
HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
contact
tel. 0114-312187
TER DUINEN
parochiekern
NL49 RABO 0330 4002 82
ZONDAG 24 FEBRUARI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
pater T. Verbraeken
Kerkplein 2
intenties: Ber Joos, overleden ouders, postadres
4576 AS Koewacht.
zus Corrie en tante Maria Burm;
parochiekern
NL32 RABO 0330 4083 48
jaargetijde Roos Verdurmen-Kerckhaert
en familie; Paul Hermans, echtgenote CLINGE
H. HENRICUS
Ria Bisschop, dochter Christian, familie contactpersoon A. de Loos-Brijs
Hermans en familie Bisschop; Betsy
tel. 0114-311332
Vervaet-Raes echtgenote van Rudy parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
Vervaet; familie Reyns-de Kort, zoon
NL37 RABO 0330 4032 14
Stanny, schoondochter Meriam en
NL09 INGB 0000 1193 62
familie; jaargetijde Emma Rozalia de
Kort, echtgenoot Albertus Heijens en NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
Hulsterloostraat 76
overleden schoonzonen; overleden postadres
4568 AG Nieuw-Namen
ouders A. Vervaet-Gielleit en overleden
parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
familie;Martje de Block-Pauwels; Ed
Steijns; Eugène de Bakker; Jeanne van GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART
Waterschoot-Klippelaar
postadres
Dorpsstraat 50
4569 AK Graauw
lector: Ynske Taelman
parochiekern
NL68 RABO 0322 6001
com. assistent: Lidwien Jansen

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

