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TINTINNABULUM

zondag 24 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 24 MAART

3de zondag van de
veertigdagentijd
JAAR - C
Exodus 3, 1-8a.13-15
1 Korintiërs 10, 1-6.10-12
Lucas 13, 1-9

THEMA: BEKERING
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 23-24 maart
Hulst
zo 24 mrt 11.00 uur
eucharistie
zo 24 mrt 14.00 uur/15.30 uur doop
wo 27 mrt 18.30 uur rozenkransgebed
wo 27 mrt 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
zo 24 mrt 9.30 uur

w&c viering

Heikant
do 28 mrt 10.30 uur:

w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
ma 25 mrt 10.30 uur
eucharistie
Clinge
za 23 mrt 19.00 uur
eucharistie
zo 24 mrt
doopschelpviering
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 26 mrt 9.30 uur
gebedsgroep
Graauw gemeenschapshuis
do 21 mrt 10.00 uur
w&c viering

Vastenactie en boekenmarkt in de basiliek
Ook dit jaar komt de vastenactie weer
op gang. In alle kernen en op veel
scholen zijn de werkgroepen al weer
enige tijd aan het nadenken over de
invulling van deze actie. Het project is,
evenals afgelopen jaar, bestemd voor
Kenya, Nyabondo Rehabilitation Centre
van de zusters Franciscanessen.
Nyabondo center

In het westen van Kenia, nabij Lake
Victoria, ligt het dorpje Nyabondo. Een
uur rijden ten zuiden van Kisumu. Hier
is opvanghuis ‘Nyabondo Rehabilitation
Centre’ gevestigd voor gehandicapten
kinderen. Dit opvanghuis bestaat sinds
de jaren 60 en wordt geleid door
Keniaanse nonnen van de orde van
Franciscanen van Sint Anna.
In de beginjaren verzorgde het centrum
veel polio patiënten, maar na een
landelijke inentingsactie was dat niet
meer nodig. Momenteel verblijven er
ruim 250 kinderen. Het zijn kinderen
met een aangeboren handicap, maar
ook door ongelukken en / of
brandwonden lopen veel kinderen een
handicap op. Deze kinderen verblijven
gedurende 9 maanden per jaar op de
kostschool. Tijdens hun verblijf wordt er
gezorgd voor onderwijs, gezondheid en
revalidatie.
Iedere maand komen Amref artsen 4
dagen langs om de aanwezige kinderen
te opereren in het ziekenhuis op het

centrum (zo'n 30 kinderen op een dag).
De gespecialiseerde dokters voeren
plastische en orthopedische operaties
uit. De revalidatiemiddelen, zoals
beugels, schoenen, krukken, worden in
het centrum zelf gemaakt door een paar
ambachtslieden. De kinderen gaan
zoveel mogelijk naar omliggende
scholen. Voor de gehandicapten
kinderen is er speciaal onderwijs op de
naastgelegen school St. Martin.
Op Nyabondo wordt een opleiding
aangeboden,
afgestemd
op
de
beperking.
Bijvoorbeeld
brei
en
naaiopleiding,
kookopleiding,
computeropleiding,
kappersopleiding,
maken van kaarten of het vervaardigen
van typisch Keniaanse souvenirs. Door
deze
opleidingen
worden
er
toekomstperspectieven geboden.
De instelling is geheel afhankelijk van
giften. De overheid draagt niets bij. Van
de ouders wordt een bijdrage gevraagd,
maar de meesten ouders kunnen dat
niet betalen. Met regelmaat komen er
Nederlandse vrijwilligers naar Nyabondo
Rehabilitation Centre om de nonnen te
ondersteunen in de verzorging van de
kinderen en een invulling te geven aan
hun vrije tijd. Zonder deze vrijwilligers
zou, wegens onderbezetting en geen
geld, de verzorging beperkt blijven tot
bed, bad en brood.
Ook al jaren is het traditie dat er in de
basiliek
een
boekenmarkt
wordt
gehouden. Heel het jaar worden
boeken, lp’s en cd’s verzameld op de
pastorie, (inleveren op Steenstraat 22
van maandag tot en met donderdag
tussen 9.30 uur en 11.30 uur).
Dit jaar worden boeken, lp’s en cd’s op
zaterdag 23 maart van 9.15 uur tot 15.15
uur te koop aangeboden ten bate van de
vastenactie in de basiliek. U zult versteld
staan van het aanbod. Komt u ook?!

Toezichthouder in de basiliek

Nieuw-Namen
vr 22 mrt 19.00 uur

w&c viering

(bouwkundig, historisch, cultureel) kunnen
we u van informatie voorzien, zodat u
de bezoekers daarover kunt vertellen.

Boschkapelle
za 23 mrt 19.00 uur

w&c viering

Als voorbeeld noemen we de Librije.
Een librije, ook liberarie genoemd,

Hengstdijk
ma 25 mrt 19.00 uur
do 28 mrt 19.30 uur

w&c viering
Taizéviering

Kloosterzande
zo 24 mrt 9.30 uur

eucharistie

wzc Antonius
do 21 mrt 10.30 uur

w&c viering

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

w&c viering
weekviering

wzc De Lange Akkers
di 26 mrt 10.30
weekviering
Afscheid
Ds.uur
Pieter Overduin
Op zondag 31 maart om 14.30 uur zal
ds. Pieter Overduin tijdens een
speciale dienst in de Hof te Zandekerk
te Kloosterzande afscheid nemen van
de protestantse gemeente Oosthoek.
De inhoud van de dienst is
geïnspireerd door een lied met de titel
'Uw woord omvat mijn leven'. Na afloop
van de dienst is er een receptie in Hotel
van Leuven.

Ook u ligt de basiliek na aan het hart en
u hebt nog een beetje vrije tijd
beschikbaar? Gezocht voor de basiliek (Liber is Latijn en betekent boek) is een
in de zomerperiode, toezichthouder op ruimte bij of aan de kerk of een klooster
waarin de boeken werden bewaard.
zondagmiddag.
Aanvankelijk omvatte de Librije gewijde en
Ook in 2019 is de basiliek en de Librije liturgische boeken, later ook ‘kerkvaders’,
op de zondagmiddagen van 14.00 tot theologische werken en boeken betref17.00 uur, van 19 mei tot en met 8 fende kerkelijk recht. Het was dus de
september, met uitzondering van een bibliotheek van de parochie. De boeken
aantal de doopzondagen geopend. We waren aan de lezenaars met kettingen
zoeken vrijwilligers die één of meer vastgemaakt zodat een onbevoegde ze
keren in het komende seizoen toezicht
niet kon meenemen. De boeken vormden
willen houden in de basiliek.
- zeker vóór de tijd van de drukkunst Wanneer u belangstelling heeft geef u
immers een zeer kostbaar bezit.
op: pastoriehulst@zeelandnet.nl of een
briefje in de brievenbus van de pastorie, Denk er over en laat het ons weten. U
Steenstraat
22.
Indien
u
ook bent van harte welkom.
belangstelling hebt voor de basiliek zelf parochiekern Hulst

Taizé avondgebed
in de veertigdagentijd
Op donderdag 28 maart om 19.30 uur
wordt een Taizé avondgebed gehouden
in de Catharinakerk te Hengstdijk.
Zo halverwege de voorbereidingstijd
op Pasen willen we ons in het avondgebed bezinnen op het verhaal over
de gelijkenis van de twee zonen uit
het evangelie naar Lucas 15, 11-32.

De vader, de jongste en de oudste
zoon krijgen op verschillende wijze
aandacht. We horen het terug in onze
liederen, gebeden, lezingen en
muziek en in de verbeelding. Deze
keer horen we na het stilte moment
een compositie van Karl Jenkins uit
zijn Cantata for St Luke met een
gezongen versie van het begin uit
Lukas 15 over het gevonden schaap.
De
begeleidingsgroep
Laudate
Dominum is ook aanwezig. Er is een
volledige orde van dienst.
Na afloop ontmoeten we elkaar onder
het genot van een kopje koffie of
thee. Op de infotafel ligt naast
materiaal van de Raad van Kerken
Nederland. ook de laatste jaarbrief uit
Taizé. Zoals altijd wordt het
avondgebed georganiseerd door het
oecumenisch overlegorgaan waarin
de r.-k. parochie en de protestantse
gemeente Oosthoek in samenwerken.
U bent van harte welkom

Relikwieprocessie in het
grensdorp Koewacht
Belgische en Nederlandse kerkleden
nodigen alle grensbewoners uit tot
deelname aan de relikwieprocessie
op Palmzondag 14 april a.s. Tijdens
deze
processietocht
begeleiden
Vlaamseen
Zeeuws-Vlaamse
gelovigen de overdracht van de
relikwiesteen van de apostelen
Phillipus en Jacobus tussen de twee
grenskerken.
Pastor Ralf Grossert zal voorgaan
tijdens de palmwijding en processie,
met aansluitend een viering in de
Nederlandse r.-k. kerk te Koewacht.
De viering op Palmzondag begint om
10.00 uur in de kerk op Belgisch
Koewacht. Na de inleiding en
palmwijding
verzamelen
de
deelnemers zich voor de relikwieprocessie
met:
processiekruis,
vaandels,
koorleden,
jongeren,
fanfare, misdienaar en acolieten. De
bijeenkomst wordt rond 12 uur
afgesloten met een receptie, waarbij
Vlaamse- en Nederlandse grensbewoners elkaar ontmoeten.

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 23-24 MAART
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is er
een extra collecte voor onderhoud van
het orgel. In de Blaauwe Hoeve is er
een extra collecte voor de vastenactie.
HULST
H. WILLIBRORDUS
ZONDAG 24 MAART 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het Basiliekkoor
intenties: familie Baert-van Gijsel; George
Leonardus Mathilde van Waterschoot
echtgenoot van Jrena Apellonia Bun;
voor Guust en Trees de RoeckFermont; Maurice Bertram echtgenoot
van Maria de Smet; Joseph Alphonsus
Heijens echtgenoot van Johanna
Heijens Blom; voor Gerardus Netten;
Louisa Maria Neve-van Driessche; Elsa
Christina August Freijser weduwe van
Joseph Johan Marie Commaert

CLINGE
H. HENRICUS

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZATERDAG 23 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het parochiekoor
o.l.v. Marlene Bauwens
intenties: Anna Martens en echtgenoot
Cyriel Casteels en overleden familie;
Gilbert Hoefnagels echtgenoot van
Agnes Casteels, zonen Luc en Peter
Hoefnagels
en
hun
overleden
grootouders; Sjef Peeters echtgenoot
van Martha Plasschaert; jaargetijde
Gabriël de Deckere echtgenoot van
Maria van Hauten en schoondochter
Miranda; Roger Stevens echtgenoot van
Dionza van Broeck

MAANDAG 25 MAART 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd
door de werkgroep
intenties:
René
Boeijkens
met
gedachtenis van overleden ouders en
familie; Christina Lemsen

ZONDAG 24 MAART 14.00 UUR:
doopschelpviering voor de dopelingen
uit cluster Oost en Zuid met als
voorganger pastor R. Grossert

DONDERDAG 21 MAART 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Roos van Itegem; Agnes van
Denderen-van Itegem

DONDERDAG 28 MAART 19.30 UUR:
Taizéviering
DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DINSDAG 26 MAART 9.30 uur:
overleden:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus- mw. Emma Maas-Dophemont 90 jaar
kerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 24 MAART 14.00 en 15.30 UUR: Iedereen is van harte welkom.
doopvieringen met als voorganger
ZONDAG 24 MAART 10.30 UUR:
GRAAUW
pastoor W. Wiertz
woord- en communieviering met als
GEMEENSCHAPSHUIS HULST
voorganger diaken K. van Geloof
WOENSDAG 27 MAART 18.30 UUR:
DONDERDAG 21 MAART 10.00 UUR: intenties: Gaby en Harry Bruggemanrozenkransgebed
woord- en communieviering met als
Vereecken en familie; Jo en Rosa
WOENSDAG 27 MAART 19.00 UUR:
voorganger pastor R. Grossert
Adam-d’Hont, dochter Erna en schooneucharistieviering met als voorganger intenties: Joseph Kips, echtgenoot van zoon Robert; Guust Burm en dochter
pastoor W. Wiertz
Maria de Rechter, wederzijdse ouders Patricia;
ouders
Boeijkens-Smits;
intenties: familie Baert-van Gijsel; en familie; Johannes Stallaert en jaargetijde Thim de Smaele, echtgenoot
familie Verdurmen; overleden ouders overleden familie; Maria Verbist met van Ria de Gucht en familie; echtpaar
Stallaert-Elias en overleden kinderen; gedachtenis van haar ouders; Marie Cyriel en Agnes Koole-Leeraert
jaargetijde Catharina Johanna Rosalia Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en
Temmerman
wederzijdse ouders; Jozef van de WOENSDAG 27 MAART 11.00 UUR:
Vijvere en echtgenote Alma Mahu en weekviering
mededeling:
wederzijdse ouders; Jules van den
overleden:
Zaterdag 30 maart is het weer de
Eeckhout en echtgenote Malphina
mw. Maria Klim-Welman
80 j.
laatste zaterdag van de maand, dan
Daalman; Jo Willems en echtgenote
houden
we
de
maandelijkse
Emelda Weemaes
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
kledinginzameling voor Mensen in Nood
aan de tuinpoort van de pastorie van lector: J. de Baar
DINSDAG 26 MAART 10.30 UUR:
10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog
weekviering
NIEUW-NAMEN
bruikbare kleding in goed gesloten
H. JOSEPH
dozen of plastic zakken verpakken.
VRIJDAG 22 MAART 19.00 UUR:
KOEWACHT
woord- en communieviering met als HULST
H. WILLIBRORDUS
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
voorganger pastor K. Van de Wiele
Postadres:
Steenstraat 22,
intenties:
gezusters
Coenen
overleden
4561 AS Hulst
ZONDAG 24 MAART 9.30 UUR:
tel. 0114-745000
ouders
en
familie;
Piet
de
Cock;
Miel
woord- en communiedienst met als
sacristie
(basiliek)
tel.
0114-313228
Weemaes
overleden
ouders
en
broers;
voorganger pastor R. Grossert m.m.v.
parochiekerncommissie
Dennie
Lockefeer
het koor
NL70 RABO 0150 7279 68
intenties: Gerard van der Sijpt en lector: L. van Driessche-Steyaert
parochiebijdrage
NL42 ABNA 0475 5422 07
echtgenote Germaine van der Sijpt-van
openingstijden secretariaat:
Goethem en overleden familie; Maria
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
van Poecke-Aper en echtgenoot Floran
H.H. PETRUS EN PAULUS
e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
van Poecke en overleden zoon Ronny;
ZATERDAG 23 MAART 19.00 UUR:
Prudent de Caluwé en echtgenote José
SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
kennismakingsviering,
woorden
de Caluwé-Raes en overleden ouders
contact
tel. 0114-312187
communieviering met als voorganger
parochiekern
NL49 RABO 0330 4000 88
Franciscus
Raes
en
echtgenote
pastor K. Van de Wiele
Angelina Raes-van Overmeire
intenties: An van Kleinwee; echtpaar HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
tel. 0114-312187
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en contact
mededeling:
parochiekern
NL49 RABO 0330 4002 82
familie;Gerarda
Schelfhout-Verdurmen,
Op zaterdag 9 maart is in onze kerk
Sophie Christiane Maria Verschraegen, echtgenoot en familie; Judith Cappaert- KOEWACHT
dochtertje van Willem en Susanne Spuesens en echtgenoot Albertus H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
Verschraegen-Engelen
uit
Utrecht, Cappaert; jaargetijde Tilly van der postadres
Kerkplein 2
Veeken-Lambert met gedachtenis van
gedoopt.
4576 AS Koewacht.
overleden familie
parochiekern
NL32 RABO 0330 4083 48
HEIKANT
CLINGE
H. HENRICUS
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
contactpersoon A. de Loos-Brijs
TER DUINEN
DONDERDAG 28 MAART 10.30 UUR:
tel. 0114-311332
woord- en communieviering met als ZONDAG 24 MAART 9.30 UUR:
parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
eucharistieviering met als voorganger
voorganger pastor R. Grossert
NL37 RABO 0330 4032 14
intenties: Martha van Houte en familie; pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor
NL09 INGB 0000 1193 62
Jo de Potter; Theo en Els Weemaes- intenties: Ber Joos, overleden ouders,
zus Corrie en tante Maria Burm; Joos NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
Moorthamer, en Prosper
Hulsterloostraat 76
de Booij en overleden echtgenote Annie postadres
4568 AG Nieuw-Namen
Schuren en overleden familie; Joos van
SINT JANSTEEN
parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
Goethem en Anna van Goethem-van
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN
Puijvelde; familie H. Priem-Martens; GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART
MAANDAG 25 MAART 10.30 UUR:
Johanna Suikerbuijk-de Groot
postadres
Dorpsstraat 50
eucharistieviering met als voorganger
4569 AK Graauw
pastor J. van Velthoven m.m.v. het lector: Jojanneke Taelman
parochiekern
NL68 RABO 0322 6001
com. assistent: Lidwien Jansen
gregoriaans koor

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

q

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

