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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 3 MAART

8ste zondag door het jaar
JAAR - C
Sirach 27,4-7
1 Korintiërs, 15, 54-58
Lucas 10, 25-37

Carnavalsviering
wanneer nog veel meer mensen hun
waardering voor en betrokkenheid bij
het carnaval door hun aanwezigheid bij
die viering zichtbaar maken. De viering
begint om 19.00 uur. Het is dit jaar voor
het eerst een viering van woord en
gebed. Een soort van vieren die meer
mogelijkheden geeft om deze viering
goed vorm te geven. De harmonie,
woorden uit de heilige Schrift, de
Vossen, ‘t Ulsters dialect.... We gaan
het hopelijk met velen beleven. Samen
Het is in Hulst al echt wat je noemt ‘een
vieren op carnavalszaterdag. Om 19.00
traditie’ geworden. De viering in de
uur. In de basiliek. Weet dat u welkom
basiliek op de zaterdag van carnaval.
bent! Van harte welkom.
Een traditie die door velen wordt
gewaardeerd. En hoe mooi zou het zijn Prins Gino XII en pastoor Wiel Wiertz

Aswoensdag
THEMA: HOE BEN JIJ
TE HERKENNEN?
LEZINGEN 6 MAART

Aswoensdag
JAAR - C
Joël 2,12-18
2 Korintiërs 5,20-6,2
Matteüs 6,1-6.16-18
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 2-3 maart
Hulst
vr 1 mrt 19.00 uur
eucharistie
za 2 mrt 19.00 uur
eucharistie
zo 3 mrt 11.00 uur
eucharistie
wo 6 mrt 18.30 uur rozenkransgebed
wo 6 mrt 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
za 2 mrt 19.00 uur
zo 3 mrt 9.30 uur

Poolse viering
eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
za 2 mrt 14.30 uur rozenkransgebed
Clinge
za 2 mrt 19.00 uur
wo 6 mrt 19.00 uur

eucharistie
w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 5 mrt 9.30 uur
w&c viering
Boschkapelle/Stoppeldijk
za 2 mrt 19.00 uur
w&c viering
Hengstdijk
wo 6 mrt 19.00 uur

meer. Misschien denkt u zelf wel aan
iets. Bezinning, een wandeling, een
kloosterdag.
Misschien
een
bezoekgroep of nog een andere manier
van extra inzet. Wie weet.
Carnaval, Aswoensdag, veertigdagentijd,
Palmzondag, Goede Week, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake,
Pasen. Er staat weer veel te gebeuren.
We gaan op weg.
Voor de vieringen van Aswoensdag
verwijs ik naar de parochieberichten.
pastoor Wiel Wiertz

Aankondiging caritascollecte 2/3 maart 2019
De vastenactie van dit jaar steunt -net
als vorig jaar- een eigen project: ‘Laat
een beperking geen beperking zijn
voor een menswaardige toekomst’. In
het westen van Kenia staat het
Nyabondo Rehabilitation Centre. Het
wordt
gerund door de zusters
franciscanessen van Sint Anna, die zich
inzetten voor mensen aan de rand van de
samenleving, met name voor kinderen
met een mentale of fysieke beperking.

Zij geven deze kinderen medische zorg
en gedegen onderwijs, zodat ze een
toekomstperspectief krijgen. U leest er
meer over op de affiches.
Laten wij met de vastenactie de zusters
in Kenia een steuntje in de rug geven,
zodat zij hun goede werk kunnen
voortzetten. De landelijke Vastenactie
vult onze actieopbrengst aan met een
subsidie van 50%! Wees dus gul met
uw gift alstublieft.

Het is een indrukwekkende foto. Greta
Thunberg, 16 jaar oud. Ze houdt een
groot bord voor haar lichaam:
‘skolstrejk för klimatet’. Ze staakt
inmiddels al 24 weken, “En ik ga
hiermee door tot Zweden aan de
Parijsdoelen voor het klimaat voldoet.
Al moet ik nog jaren staken.” Ze doet
het met het oog op de toekomst van
de wereld. Ons aller wereld. Vol
overtuiging zegt ze: “Ik wil dat u in
paniek raakt. Ik wil dat u handelt alsof
uw huis in brand staat.” Inmiddels
vindt haar initiatief overal navolging.
Door mensen, door groepen. In allerlei
landen. Ook in Nederland. De
scholierenstaking voor het klimaat
vond deze week plaats in Den Haag.
En het lijkt erop alsof van alle kanten
jongeren meededen.
‘Gele Hesjes’-protesten. Scholierenstakingen. Er is onmacht en onvrede.
Wordt er naar ons geluisterd? Hoe
gaan zij, die het voor het zeggen
hebben om met ons, met de wereld?
Het zijn grote vraagstukken, die bij de
horens worden gevat. Vervolgens zal het
zaak worden om te kanaliseren. Gaat
dat lukken? Overleg, compromissen,
politiek. Iemand zei deze week: “Het is
altijd veel gemakkelijker om op
afstand te zeggen hoe het moet, hoe
te veranderen, dan om degene
waarmee jij direct te maken hebt, tot
een kleine verandering te brengen”.
Dat is herkenbaar. Laat ik dan maar
eerst eens naar mezelf kijken. Oké, ik
laat de kraan niet lopen tijdens het
scheren en ook niet tijdens het tanden
poetsen. Maar ik douche wel, heb het
graag warm in huis en rijd heel wat
kilometers met mijn diesel. In mijn
stille tijden ga ik oprecht de vraag niet
uit de weg hoe ik zorgvuldig kan
handelen. Onze aarde kan behoeden.
Ik vind het best moeilijk. En u? En dan
zie ik Greta staan, 16 jaar oud.
‘Skolstrejk för klimatet’.
pastoor Wiel Wiertz
uit de nieuwsbrief van het vicariaat

eucharistie

Nieuws over de stuurgroep Rouwzorg Regio 0114

Kloosterzande
za 2 mrt 9.30 uur

w&c viering

wzc Antonius
do 28 feb 10.30 uur

w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 3 mrt 10.30 uur
wo 6 mrt 11.00 uur

eucharistie
w&c viering

Korenmarkt/Bellingstraat
do 7 mrt 14.00 uur
w&c viering
wzc De Lange Akkers
di 5 mrt 10.30 uur

We gaan graag van het ene moment
naar het andere. Nog maar een paar
weken geleden vierden we het
kerstfeest. Daarna volgden wij Jezus
wekenlang in verhalen over het begin
van zijn openbare leven. En nu staan
we vlak voor de periode, die ons zal
brengen naar Pasen: de vastentijd.
Deze vastentijd of veertigdagentijd
wordt direct voorafgegaan door de
dagen van carnaval. Nog even de
bloemetjes buiten zetten en dan
binnengaan in de veertigdagentijd. En
die begint op Aswoensdag; een dag die
we overal in de parochies benadrukken.
We leggen dan het askruisje op bij
eenieder, die daarvoor naar voren komt.
Het askruisje, op het voorhoofd, wordt
opgelegd met as, die overblijft na het
verbranden van oude palmtakjes. ‘Mens
gedenk dat gij stof zijt en tot stof zult
wederkeren’.
De veertigdagentijd is een tijd van
inkeer, van vasten. Een tijd van meer
inzet voor de medemens, op allerlei
manieren.
Zoals
daar
zijn
de
vastenactie, de vastenmaaltijden, de
boekenmarkten, kledingverkoop voor
het goede doel. Je komt het allemaal
tegen. En misschien is er nog veel

Grote dingen
voor de mensen

eucharistie

Op 28 januari hebben we 2 stuurgroepleden bedankt voor hun jarenlange,
trouwe inzet. Paul Hemelaar was sinds
2002 contactpersoon voor St. Jansteen
en Jeanne de Poorter sinds 2006 voor
Lamswaarde. We wensen hen alle
goeds toe.
Ook een warm welkom aan Lia
Brooijmans, als nieuwe contactpersoon
voor Lamswaarde. We zijn blij dat zij de
zorg voor rouwenden wil overnemen
van Jeanne, die is verhuisd naar het
WZC De Blaauwe Hoeve te Hulst.

We vonden het tijd om hulde Op de groepfoto missen we Marlies
te brengen aan Fien Martinet. Everaert en Leny Maat, die vanwege
Ze is al stuurgroeplid van in ziekte waren verhinderd.
het begin (in 2000) en nu al 10
jaar lid van het team. Het
beeldje van een warme
mantel symboliseert haar
persoonlijkheid en haar warme zorg
voor rouwenden. Zij verdient deze blijk
van waardering. Het rouwzorgteam is al
de stuurgroepleden bijzonder dankbaar
voor hun trouwe inzet en betrokkenheid
gedurende al die jaren.
.

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 2-3 MAART
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst, Koewacht en Boschkapelle/Stoppeldijk is
er een extra caritascollecte.
HULST
H. WILLIBRORDUS
VRIJDAG 1 MAART 18.00 UUR:
persoonlijke biecht W. Wiertz
VRIJDAG 1 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: Alphons Blommaert en
echtgenote Mathilde de Vos en
overleden ouders; overleden ouders
Brand-Wauters en overleden familie;
Roger Cleijman; Wim Bruggeman en
echtgenote Roza Verstraaten en
wederzijdse ouders en familie

CLINGE
H. HENRICUS
ZATERDAG 2 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het koor ‘Laudate
Dominum’ o.l.v. Bernadette LuijcksHemelsoet
intenties: Herna Buytaert echtgenote
van Roger Bogaert, overleden ouders
en familie; Roger Stevens echtgenoot
van Dionza Van Broeck; Sjef Peeters
echtgenoot van Martha Plasschaert
DINSDAG 2 MAART 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H.
Henricuskerk woord- en communieviering met als voorganger pastor R.
Grossert met aansluitend aanbidding
van het Allerheiligste tijdens de
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron.
Iedereen is van harte welkom.

WOENSDAG 6 MAART 19.00 UUR:
aswoensdag, woord- en communieviering met als voorganger pastor K.
ZATERDAG 2 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger Van de Wiele
pastoor W. Wiertz m.m.v. Koninklijke overleden: Sjef Peeters echtgenoot van
Stedelijke Harmonie uit Hulst
Martha Plasschaert, overleden in Clinge
op dinsdag 12 februari in de leeftijd van
ZONDAG 3 MAART 11.00 UUR:
86 jaar. De uitvaartdienst heeft
eucharistieviering met als voorganger plaatsgevonden op maandag 18
pater J. Reurs met samenzang
februari in de aula van uitvaartcentrum
intenties: Jo Willems en echtgenote DELA gevolgd door de crematie in
Emelda Weemaes; Corry van der Terneuzen.
Wielen-Aarts en echtgenoot George van
der
Wielen;
familie
Bernardus
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
Temmerman en echtgenote Johanna de
H.H. PETRUS EN PAULUS
Smit, overleden zoon en dochters;
familie Baert-van Gijsel; Gerda van ZATERDAG 2 MAART 19.00 UUR:
Gertruij-Pieters; Kiet Wilking; Gerardus woord- en communieviering met als
Johannes de Bree; jaargetijde Lidwien voorganger pastor K. Van de Wiele
Verstraaten-Verver
en
overleden intenties: An van Kleinwee; echtpaar
familie; voor Guljaam Dees; Gerardus Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en
Netten
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen,
echtgenoot en familie; Judith CappaertWOENSDAG 6 MAART 18.30 UUR:
Spuesens en echtgenoot Albertus
rozenkransgebed
Cappaert
WOENSDAG 6 MAART 19.00 UUR:
HENGSTDIJK
eucharistieviering met als voorganger
H. CATHARINA
pater J. Reurs m.m.v. het Dameskoor
intenties: familie Baert-van Gijsel; WOENSDAG 6 MAART 19.00 UUR:
familie Verdurmen; overleden ouders aswoensdag, eucharistieviering met als
Stallaert-Elias en overleden kinderen; voorganger kapelaan J. van Velthoven
voor Greetje en Jan Foppen en
overleden familie
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN
overleden:
Gerardus Netten, 74 jaar
ZATERDAG 2 MAART 9.30 UUR:
carnavalsviering, woord- en communieKOEWACHT
viering met als voorganger pastor R.
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
Grossert
ZATERDAG 2 MAART 19.00 UUR:
DIENST GEESTELIJKE ZORG
Poolse
eucharistieviering.
De
ZORGSAAM ZORGGROEP
eucharistieviering met als voorganger
ZEEUWS-VLAANDEREN
pastoor Slawomir Klim is in de Poolse
taal.
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
ZONDAG 3 MAART 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het koor
intenties: Sylvia en Emma van Damme
lector: Ria van Daele-de Deckere
SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN
ZATERDAG 2 MAART 14.30 UUR:
In de kapel van Onze Lieve Vrouw ter
Eecken is er een uur van gebed. We
willen daar tot Maria bidden voor de
Noden van de Kerk en voor de Noden
van de Wereld. “De Vrouwe van Alle
Volkeren” zal onze Voorspreekster zijn!
U bent allen van harte uitgenodigd.

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
(vervolg)
WOENSDAG 6 MAART 11.00 UUR:
aswoensdag, woord- en communieviering m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor
overleden:
mevr. Ria Matthijs-Belaert, 81 jaar
DONDERDAG 7 MAART 14.00 UUR:
woord- en communieviering in de serre
van de Korenmarkt/Bellingstraat voor
bewoners en omwonenden
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 5 MAART 10.30 UUR:
eucharistieviering
overleden:
dhr. Gerard Netten, 74 jaar
mevr. Jozina Blom-Baurdoux, 97 jaar

Vastenactie 2019
voor Keniaanse kinderen
met beperkingen

Wenst
u
het
Tintinnabulum
wekelijks via e-mail te ontvangen? Geef uw e-mail adres
door op:
tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl

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
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
DONDERDAG 28 FEBRUARI 10.30 UUR: postadres
Kerkplein 2
4576 AS Koewacht.
woord- en communieviering
parochiekern
NL32 RABO 0330 4083 48
intenties: August Freyser, dochter
Agnes en overleden familie
CLINGE
H. HENRICUS
contactpersoon
A. de Loos-Brijs
overleden: de heer Piet Ras, 98 jaar
tel. 0114-311332
parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
NL37 RABO 0330 4032 14
NL09 INGB 0000 1193 62
ZONDAG 3 MAART 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
pater W. Weemaes
postadres
Hulsterloostraat 76
intenties: Gaby en Harry Bruggeman4568 AG Nieuw-Namen
Vereecken en familie; Alfrida Triest en parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
familie;
jaargetijde
Wilhelmina
H. MARIA HEMELVAART
Herrewegh, echtgenote van Marcel GRAAUW
postadres
Dorpsstraat 50
Reijns; ouders Polfliet-Smits, zoon en
4569 AK Graauw
schoondochter
parochiekern
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
Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
NL20 RABO 0150 7002 53

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

