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TINTINNABULUM

zondag 10 maart 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 10 MAART

1ste zondag van de
veertigdagentijd
JAAR - C
Deuteronomium 26, 4-10
Romeinen 10, 8-13
Lucas 4, 1-13

THEMA: GELOOFSBELIJDENIS
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 9-10 maart
Hulst
vr 8 mrt 15.00 uur
kruisweg
zo 10 mrt 11.00 uur
eucharistie
zo 10 mrt 14.00 uur
doopviering
wo 13 mrt 18.30 uur rozenkransgebed
wo 13 mrt 19.00 uur
eucharistie
vr 15 mrt 19.00 uur
stilteviering
Koewacht
zo 10 mrt 9.30 uur

Laat een beperking geen
beperking zijn voor een
menswaardige toekomst

van 16 op 17 maart 2019. Wilt u
deelnemen? Vanuit Zeeuws-Vlaanderen
zijn de opstapplaatsen de kerk in ’sHeerenhoek om 18.00 uur of sporthal
Gageldonk in Bergen op Zoom om
18.30 uur. Om 21.30 uur is de
feestelijke viering in de Obrechtkerk en
na de viering zijn er koffie en broodjes
achter in de kerk. Daarna is het lopen
van de Stille Omgang en vervolgens
gaan we weer huiswaarts. Kosten € 25,incl. broodjes. Opgave vóór 11 maart
2019 op de pastorie in Hulst, 0114745000 (2).

Nog steeds hebben kinderen en
volwassenen met een beperking
(zowel mentaal als fysiek) het erg
moeilijk in de Keniaanse samenleving.
Beperkingen worden nog te vaak
gezien als een straf van God en
kinderen worden daarom nog te vaak
weggestopt of zomaar aan hun lot over
gelaten. De zusters Franciscanessen
van Sint Anna bieden de kinderen een
zo stabiel mogelijke basis zodat ze
kunnen uitgroeien tot zelfstandige,
krachtige volwassenen. Ze zorgen voor
de nodige operaties en bieden
gedegen onderwijs.
Door onze bijdrage willen we de
zusters een steun in de rug bieden
zodat zij hun goede werk kunnen
blijven voortzetten op een zo kwalitatief
mogelijke manier. Hoe beter de
kwaliteit van de gebruikte materialen,
hoe makkelijker de zusters en de
Amref Flying Doctors kunnen werken
en hoe meer kinderen ze kunnen
helpen.

w&c viering
eucharistie

Nieuw-Namen
vr 8 mrt 19.00 uur

w&c viering

Clinge
wo 6 mrt 19.00 uur
za 9 mrt 19.00 uur

w&c viering
eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 12 mrt 9.30 uur
gebedsgroep
Boschkapelle/Stoppeldijk
za 9 mrt 19.00 uur
w&c viering
w&c viering

Kloosterzande/Ossenisse
wo 6 mrt 19.00 uur
eucharistie
zo 10 mrt 9.30 uur
eucharistie
wzc Antonius
do 7 mrt 10.30 uur

Amsterdam wordt ook wel eens
‘Mirakelstad’ genoemd. De stad ontleent
deze kwalificatie aan het feit dat het een
oude bedevaartsplaats is, waar al sinds
de middeleeuwen een wonder of
mirakel wordt geëerd. Deze verering
leeft nog steeds en heeft sinds het
einde van de 19de eeuw vooral gestalte
gekregen via de jaarlijkse Stille
Omgang.
Deze religieus meditatieve omgang door
het historische centrum en passerend
aan het nachtelijke uitgaansleven van
Amsterdam wordt elk jaar gedurende
één nacht in de maand maart door het
Gezelschap van de Stille Omgang
georganiseerd. Duizenden gelovige
mensen uit het hele land nemen er aan
deel.
Volgens de legende braakte een
stervende man in de Kalverstraat de
hostie (voor katholieken het lichaam van
Christus) uit, nadat hem het heilig
Sacrament
der
stervenden
was
gegeven. Het braaksel werd in het
haardvuur gegooid, maar de volgende
ochtend
bleek
dat
de
hostie
ongeschonden uit het vuur tevoorschijn
kwam. Een werkvrouw bracht de hostie
naar de pastoor, maar de volgende dag
was de hostie weer terug in de
Kalverstraat. Dit herhaalde zich twee
keer.
Dit jaar is de Stille Omgang in de nacht

VASTENACTIE 2019:

Mens, waar ben je? Hongerdoek 2019

Sint Jansteen
do 14 mrt 10.30 uur

Hengstdijk
ma 11 mrt 19.00 uur

De Stille Omgang en Het Mirakel van Amsterdam

eucharistie

De Blaauwe Hoeve
zo 10 mrt 10.30 uur
wo 13 mrt 11.00 uur

w&c viering
weekviering

wzc De Lange Akkers
di 12 mrt 10.30 uur

weekviering

Ook deze veertigdagentijd zal er een
hongerdoek hangen in de basiliek.
Dit jaar is het een doek met als
thema: ‘Mens, waar ben je?’
Het doek valt op door zijn helder
blauwe kleur.
Opvallend: er zijn geen afbeeldingen
van mensen te zien. Dat leidt meteen
tot de vraag ‘Mens, waar ben je?’, de
titel van dit doek. “De vraag is niet:
Waar is God?, maar: Waar is de
mens?”, zegt de kunstenaar Uwe
Appold.
De vraag van God, ‘Mens, waar ben
je?’ (Gen. 3,9) daagt uit na te denken
over waar en waarvoor je zelf staat.
Wie ben ik? Wie kan ik zijn? Wie wil
ik zijn?
De vraag ‘Mens, waar ben je?’ raakt
aan de verantwoordelijkheid die
ieder mens heeft, voor zichzelf, voor
zijn medemensen en voor de wereld
als geheel.
In het midden van het doek is van
boven naar beneden aarde uit
Getsemane verwerkt. In de tuin van
Getsemane begon het lijdensverhaal.
Op de aarde rust de cirkel, symbool
van God. In de geborgenheid van
God mogen wij samenwerken om ons
gemeenschappelijk huis, midden in
de cirkel, af te bouwen. De cirkel ligt
ietsjes links van het midden, geloven
staat niet meer in het centrum.
Het kleine rode kruis, symbool voor
het lijden van Jezus, en het
Christusmonogram, staan helemaal
aan de rand.

Jezus’ boodschap was en is immers
bij voorkeur bestemd voor de
mensen aan de rafelranden van de
maatschappij.
De figuur rechtsonder staat symbool
voor de ontvangende én handelende
mens, die weet dat hij/zij werkt in
Gods heldere en lichte schaduw. Ook
hier een rode gloed van het lijden,
het gaat niet allemaal vanzelf. De
figuur heeft ook de vorm van een
kruis.
Met een lijn, die de lijn van de aarde
uit Getsemane van boven naar
beneden volgt, en een lijn van links
naar rechts vanaf het rode kruisje
over
de
onleesbare
tekst,
lemniscaat, schaalvorm bij de figuur
en Christusmonogram, ontstaat er
ook een zogenaamd Petruskruis.
Zeker de moeite waard om te gaan
bekijken. En neem vooral ook de tijd
om stil te staan bij de vraag ‘Mens,
waar ben je?’ Wie ben ik? Wie kan ik
zijn? Wie wil ik zijn?
In de basiliek zal een uitgebreidere
beschrijving beschikbaar zijn.
Katrien Van de Wiele

Doorheen de jaren hebben de zusters
een sterk plaatselijk netwerk opgebouwd en worden de kinderen steeds
meer in de gewone maatschappij
opgenomen. Zo proberen de zusters
ook een duurzame mentaliteitsverandering bij de plaatselijke bevolking waar te maken.
Vorig jaar zorgden we met onze acties
o.a. voor de aankoop van een nieuwe
operatiezaallamp en een onderzoeksmicroscoop. Dit jaar staat materiaal
voor het maken van hulpmiddelen en
de aankoop van een röntgenapparaat
op het verlanglijstje van de zusters.
Tijdens de veertigdagentijd zijn er
her en der in onze parochie allerlei
acties in het kader van de
Vastenactie. De komende weken zult
u hierover lezen op deze bladzijde
en op de website van de parochie. U
draagt toch ook uw steentje bij?
Naast deelnemen aan één van de
acties, kunt u ook geld overmaken op
rekeningnummer NL80 RABO 0172
460 638 van Caritas H. Maria Sterre
der Zee onder vermelding van 401228.
Het vermelden van het projectnummer
is belangrijk, dan komt uw bijdrage op
de juiste plek terecht! Hartelijk dank!

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 9-10 MAART
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is de
tweede collecte voor het onderhoud en
verwarming van de basiliek. In NieuwNamen
en
Hengstdijk
is
de
maandelijkse caritascollecte.
HULST
H. WILLIBRORDUS
VRIJDAG 8 MAART 15.00 UUR:
kruisweg
ZONDAG 10 MAART 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz met samenzang
intenties: Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes; familie Baert-van
Gijsel;
Rob
Buysrogge;
Corrie
Schuurbiers-Vermue;
Maurice
Bertram echtgenoot van Maria de
Smet;
Guljaam
Dees;
Joseph
Alphonsus Heijens echtgenote van
Johanna Heijens Blom; Gerardus
Netten; jaargetijde voor Jobina de
Baar-Remijn, overleden man, zoon en
familie; Louisa Maria Neve-van
Driessche; Piet Rottier en echtgenote
Marit d’Hooghe; Wilfried Segers

SINT JANSTEEN
DE WARANDE

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

DONDERDAG 14 MAART 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
kapelaan J. van Velthoven
intenties: Johan de Burger, echtgenote
Angela Weemaes en overleden familie;
Ed Borm, echtgenote en overleden
ouders; Alfred Weemaes en echtgenote;
Silvia Plasschaert; overleden familie
IJsebaert;
René
Bauwens
en
echtgenote;
Theo
Beughels
en
echtgenote Rosa van Dorsselaer; Maria
en Agnes Bauwens, overleden ouders
en Nelly Bauwens

WOENSDAG 6 MAART 19.00 UUR:
Aswoensdag, eucharistieviering met als
voorganger pastoor W. Wiertz

CLINGE
H. HENRICUS

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN

ZONDAG 10 MAART 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus
Corrie en tante Maria Burm; jaargetijde
Nico Goossen echtgenoot van Tilly
Jonkheijm en kleindochter Kimberley;
Johanna Suikerbuijk-de Groot
lector: Ankie Dey
com. assistent: Lea Kouijzer

WOENSDAG 6 MAART 19.00 UUR:
Aswoensdag, woord- en communie- WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
dienst met als voorganger pastor K. Van
de Wiele m.m.v. de gezamenlijke koren DONDERDAG 7 MAART 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
o.l.v. Rigo Claessens
pater Weemaes
intenties: August Freyser, dochter
ZATERDAG 9 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger Agnes en overleden familie
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
Laudate Dominum o.l.v. Bernadette
Luijcks-Hemelsoet
ZONDAG 10 MAART 10.30 UUR:
intenties: Luciënne Smet en echtgenoot woord- en communieviering met als
Richard de Loos; Sjef Peeters voorganger pastor K. van Geloof
echtgenoot van Martha Plasschaert
intenties: Gaby en Harry BruggemanZONDAG 10 MAART 14.00 UUR:
Vereecken en familie; Agnes en Roos
doopviering met als voorganger pastor DINSDAG 12 MAART 9.30 UUR:
van Itegem en familie; Fon Mangnus
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus- echtgenoot van Gré Staal
K. Van de Wiele
kerk bijeenkomst van gebedsgroep de
WOENSDAG 13 MAART 11.00 UUR:
Bron
WOENSDAG 13 MAART 18.30 UUR:
weekviering
mededeling:
donderdag
7
maart
wordt
rozenkransgebed
de H. Communie aan huis gebracht bij
zieken, ouderen en gehandicapten die overleden:
WOENSDAG 13 MAART 19.00 UUR:
mevr. Neve-van Driessche, 90 jaar
hiervoor zijn aangemeld.
eucharistieviering met als voorganger
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
kapelaan J. van Velthoven
NIEUW-NAMEN
intenties: familie Baert-van Gijsel;
H. JOSEPH
DINSDAG 12 MAART 10.30 UUR:
familie Verdurmen; overleden ouders
weekviering
Stallaert-Elias en overleden kinderen; VRIJDAG 8 MAART 19.00 UUR:
jaargetijde Ivon Nijskens, overleden woord- en communiedienst verzorgd
echtpaar
Josef
Nijskens-van door de werkgroep
Eerdenburgh en overleden familie; intenties: gezusters Coenen, overleden
H. WILLIBRORDUS
Corrie de Bont echtgenote van Jo ouders en familie; Albert Burm, HULST
Postadres:
Steenstraat 22,
Kerckaert; jaargetijde voor Gonda van overleden ouders en familie; Miel
4561 AS Hulst
de Voorde echtgenote van Piet Weemaes; Dennie Lockefeer
tel. 0114-745000
Wauters en overleden familie
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
lector: A. de Maeyer-de Deckere
parochiekerncommissie
VRIJDAG 15 MAART 19.00 UUR:
NL70 RABO 0150 7279 68
stilteviering
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
H.H. PETRUS EN PAULUS
openingstijden secretariaat:
ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
overleden:
e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
Louisa Maria Van Driessche weduwe ZATERDAG 9 MAART 19.00 UUR:
woord- en communiedienst met als
van Johannes A. Neve, 90 jaar
SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
voorganger pastor R. Grossert
contact
tel. 0114-312187
intenties: An van Kleinwee; echtpaar
KOEWACHT
parochiekern
NL49 RABO 0330 4000 88
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, HEIKANT
tel. 0114-312187
echtgenoot en familie; Judith Cappaert- contact
ZONDAG 10 MAART 9.30 UUR:
parochiekern
NL49 RABO 0330 4002 82
Spuesens en echtgenoot Albertus
woord- en communiedienst met als Cappaert; Adrianus van Campen; Liet
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. Erpelinck, overleden dochter Ria; en KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
het koor
overleden familie Erpelinck-Wullens; postadres
Kerkplein 2
intenties: Alice Dierick en overleden Theo Wauters en overleden familie;
4576 AS Koewacht.
familie; Coleta Misseghers; Gerard jaargetijde Philip van den Bergen met
parochiekern
NL32 RABO 0330 4083 48
van Nieuwlande echtgenote Mia van gedachtenis van overleden vader Wies
Nieuwlande-Belaert,
overleden van den Bergen, zus Anneke en CLINGE
H. HENRICUS
ouders Belaert-Sturms en familie van overleden familie
contactpersoon A. de Loos-Brijs
Nieuwlande; Johan de Silva en
tel. 0114-311332
overleden familie; Louis Thuij en
parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
HENGSTDIJK
overleden familie; Staf en Selina
NL37 RABO 0330 4032 14
H. CATHARINA
NL09 INGB 0000 1193 62
Dusarduijn en overleden familie

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

MAANDAG 11 MAART 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens
mededeling:
en echtgenoot Josephus Kerckhaert;
de caritascollecte van 3 februari j.l. Prudant Kerckhaert en echtgenote
heeft € 106,55 opgebracht, hartelijk Paulina
Cornelissens,
overleden
dank hiervoor.
kinderen en kleinkinderen
lector:
Marlies Martinet-van Acker

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
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

