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TINTINNABULUM

zondag 21 april 2019

VAN DE BASILIEK
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant,
Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en
Vogelwaarde 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 21 APRIL

Pasen
JAAR - C
Handelingen 10, 34a.37-43
Kolossenzen 3, 1-4
Johannes 20, 1-9

THEMA:
EEN NIEUWE HORIZON
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE

Zalig paasfeest!
Dat is wat wij u van harte wensen. Na
een stillere tijd, een tijd van leven
zonder Jezus Christus, die werd
gekruisigd, is gestorven en begraven, na
een stillere tijd, breekt de paasmorgen
aan. Hopelijk ook in uw leven...
De leerlingen en de vrouwen, die ook
deel uitmaken van de groep rond Jezus,
zitten bij elkaar. Ze weten niet wat nu te
doen. Hoe gaat het nu verder, dat verhaal
waar ze met Jezus middenin zaten... Dat
verhaal dat bol staat van de verandering,
van de hoop, van leven met God.
Vroeg in de morgen gaan ze nog maar
eens naar de plek, waar het lichaam
van Jezus is neergelegd. Daar
aangekomen schrikken ze. De steen is
weggerold. Ze zijn bang. Wat heeft dat
te betekenen....? Voorzichtig kijken ze
binnen. Een gestalte spreekt: “Waarom
zoeken jullie de Levende bij de doden?
Jezus is niet hier. Hij is jullie vooruit
gegaan naar Jeruzalem. Ga daar
naartoe en jullie zullen Hem zien.”

vieringen rond het weekend
van 20-21 april
Hulst
do 18 apr 19.00 uur
eucharistie
vr 19 apr 15.00 uur
kruisweg
vr 19 apr 19.00 uur
w&c viering
zo 21 apr 11.00 uur
eucharistie
ma 22 apr 11.00 uur
eucharistie
wo 24 apr 18.30 uur rozenkransgebed
wo 24 apr 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
zo 21 apr 9.30 uur

w&c viering

Heikant
do 25 apr 10.30 uur:

w&c viering

Clinge
zo 21 apr 11.00 uur

w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 23 apr 9.30 uur
gebedsgroep
Graauw gemeenschapshuis
do 25 apr 10.00 uur
w&c viering

Een onvoorstelbaar verhaal krijgt zijn
apotheose. Wij smeren het uit, maar het
gebeurt allemaal achter elkaar. De
verschijningen van Jezus aan de
leerlingen. Zijn opvaren naar de hemel
en het grote geschenk van Jezus: de
Kerk, de gave van de heilige Geest.
Heel het verhaal geeft de leerlingen
ongelofelijke kracht. Heel het verhaal
maakt hen sterk. Heel het verhaal geeft
hen durf. Ze gaan naar buiten. Ze
vertellen over Jezus. Ze handelen in zijn
Naam. En als een lopend vuurtje neemt
zijn verhaal bezit van mensen! En velen
komen tot bekering. Ongelofelijk!
Zalig paasfeest! In dat verhaal stappen
wij mee. Kunnen wij mee stappen. Laat
u raken. Laat u overweldigen. Ja, ik
geloof! Vandaag wacht Jezus Christus
heel bijzonder op die woorden door
ieder van ons gesproken. Ja, ik geloof!
Niemand van ons hoeft op z’n eentje te
geloven. Niemand hoeft het alleen te
doen! Het geloof van de Kerk, het geloof
dat terug gaat tot het allereerste begin,
dát geloof draagt ons individuele
geloven, verbindt ons allen die geloven,
wereldwijd.
In die zin zeggen wij Zalig paasfeest.
Zoals we dat ook wensen middels onze
paaskaart, die bij eenieder is bezorgd.
Met
dank
aan
de
werkgroep
communicatie! Zalig paasfeest! Mooie
dagen gewenst en tot ziens!
pastoraal team,
pkc’s

parochiebestuur en

Dankwoord en korte terugblik
door emeritus predikant ds. Pieter Overduin,
tot voor kort verbonden
aan de Protestantse gemeente Oosthoek/Hulst

Ja en dan was het zover: om half drie
op zondag Laetare 31 maart begon de
w&c viering afscheidsdienst. Op Palmzondag 2003
werd ik verbonden aan de Protestantse
Kloosterzande
zo 21 apr 9.30 uur
w&c viering gemeente Oosthoek en deed ik mijn
intrede naar oude traditie in de
wzc Antonius
Willibrordusbasiliek, maar nu dan toch
do 18 apr 10.30 uur Witte Donderdag maar het afscheid in de wat meer
passende Hof te Zandekerk. Gelukkig
De Blaauwe Hoeve
waren veel familieleden, vrienden vanuit
zo 21 apr 10.30 uur
w&c viering
alle hoeken van het land naar
wo 24 apr 11.00 uur
weekviering
Kloosterzande gekomen. Vele (oud)
wzc De Lange Akkers
collega’s, en uit de r.-k. parochie en
di 23 apr 10.30 uur
viering bekenden waren gekomen. Het werd al
met al een voor mijn vrouw en mij
indrukwekkende dienst.
Het vervulde Anja en mij met grote
dankbaarheid. Natuurlijk werd de dienst
opgeluisterd met prachtige muziek door
de
organisten
en
door
het
koperensemble. Er volgden vele
toespraken. Heel fijn de woorden van
o.a. pastoraal werker Ralf Grossert, die
blij was met mij de afgelopen 10 jaar
aan de oecumene te hebben mogen
werken voor onze gemeente/parochie.
Bijzonder was dat hij mij namens het
foto: Pieter achter het orgel in de bestuur en het pastoraal team een
onlangs gerenoveerde protestantse kerk prachtig beeldje van Santa Caecilia
aanbood, een heilige uit de 3de eeuw.
aan de Houtmarkt 11 te Hulst.
Vogelwaarde
zo 21 apr 11.00 uur

Witte Donderdag

Uit een tijd lang voor alle splitsingen en
scheuren in het lichaam van de kerk.
Ralf zei er nog iets bij: ze is een
beschermheilige van de kerkmuziek,
vandaar dat zij met een orgeltje wordt
afgebeeld. Hij vond dat goed bij mij
passen. Zij is daarom ook een
oecumenische
heilige,
want
wat
verbindt mensen meer dan de muziek!
Ik wil dat graag onderstrepen en ik hoop
ook in de toekomst daar nog mijn
steentje aan te mogen bijdragen. Nu
past een woord van dank aan allen die
mij hebben verrast met een mooie kaart
en/of attentie. Ondanks dit afscheid in
dienstverband blijven Anja en ik
gelukkig in Hulst wonen en ons
betrokken blijven voelen in verschillende
verbanden. Dankbaar voor wat God ons
tot nu toe heeft geschonken, ook in de
oecumenische activiteiten, zullen we de
vele jaren niet licht vergeten en vooral
niet de band die we mochten ervaren.
Het bestuur van de parochie, het
pastoraal team en de beminde
gelovigen wensen wij vrede en alle
goeds toe op weg naar Pasen.
In Christus verbonden,
Pieter Overduin, emeritus predikant

De lente bloeit
het leven spat
uit grond en twijg.
In een bovenzaal
gedenken wij een jonge man,
die met zijn vrienden
zijn laatste paasmaal vierde
met de dood voor ogen.
Als graan gezaaid
in de donkere aarde ,
vruchtbaar in gebroken brood,
in lenteleven,
dat groeit en bloeit
in mensen die hem volgen.
Jef De Schepper uit De Roerom

Pasen proeven

Wat als het leven deemstert
En immer slechter oogt?
Wat als de hoop verduistert
En duikelt in de dood?
Vanwaar komt dan de liefde
Ten einde toe te gaan
En toch nog te geloven,
Ook als wij eens vergaan?
Ook als het lijf zich prijsgeeft
aan oeverloze dood,
Ook als de ziel, verbijsterd,
Zich kwelt in stille nood,
Dan toch vertrouwvol weten:
In Hem blijf ik bestaan,
Geen tweede dood zal heten
Machtiger dan zijn Naam.
Fasafas, Pasen 2018, Hulst

Belofte
In de diepte van je gevoelens
in de hoogte van je gedachten
in het zilver van je spreken
in het goud van je zwijgen
leg Ik mijn belofte: Ik ben die ik ben.
In het verlangen van je dromen
in je angst voor de werkelijkheid
in de veelheid van je talenten
in de beperkingen van je mogelijkheden
leg Ik mijn belofte: Ik ben die ik ben.
In de schaduw van je verleden
in het onzekere van je toekomst
in de last van je onmacht
in de zegen van je daden
leg Ik mijn belofte:
Ik ben die ik ben voor jou, al jouw dagen.
Gedicht gesproken door Anja Overduin
bij het afscheid van haar echtgenoot als
predikant van de protestantse gemeente
Oosthoek op 31 maart 2019, in de Hof
te Zandekerk te Kloosterzande.

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 20-21 APRIL
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is er
een extra collecte voor onderhoud en
behoud van de basiliek, in Clinge en
Vogelwaarde voor de verwarming.
HULST
H. WILLIBRORDUS
DONDERDAG 18 APRIL 19.00 UUR:
Witte Donderdag, eucharistieviering
waarin het pastoraal team voorgaat
m.m.v. Parochiekoor Clinge/De Klinge.
VRIJDAG 19 APRIL 15.00 UUR:
kruisweg met als voorganger pastoor W.
Wiertz m.m.v. Dameskoor
VRIJDAG 19 APRIL 19.00 UUR:
Goede Vrijdag, woord- en communieviering waarin het
pastoraal team
voorgaat. m.m.v. Laudate Dominum.
ZATERDAG 20 APRIL 21.00 UUR:
Paaswake, eucharistieviering waarin het
pastoraal team voorgaat m.m.v. de
Cantorij der Basiliek.
intenties Annie Jongenelen-Körver; Stan
Bogers; voor August de Kort en Anna
Polspoel en dochter Imke; Bernard van
Laare en Rooske Blommaert
ZONDAG 21 APRIL 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het Dameskoor
intenties: uit dankbaarheid voor 60 jaar
huwelijk; Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes; Familie Baert-van
Gijsel; Michael Vonck Rosalia Vonckvan Huffel en Magdalena en Juliette
Vonck; Jaargetijde Aloys Buysrogge en
echtgenote Lucienne Maenhout; Esther
Saman en overleden moeder Ria Wojtal;
Honoré Verschueren en echtgenote Riet
Verschueren-Hamelinck; Rene d’Hooghe
echtgenoot van Agnes Beaurain, overleden
ouders en familie; Joseph Alphonsus
Heijens echtgenoot van Johanna Heijens
Blom; Rene Verschuren en echtgenote
en Cornelia de Smit en overleden familie;
Maria Amelia de Bruijn en echtgenoot
Leon Joseph Marie Hemelaar; Paul van der
Snippen echtgenoot van Julia Bogaert;
Karel René Leon Verhaegen en echtgenote
Suzanne Verhaert; Liza van der WielenMangnus, Robert van der Wielen en familie
MAANDAG 22 APRIL 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz m.m.v. het Basiliekkoor
intenties: Joseph van Gimst, Albert
Boogaert en echtgenote Elza de Koning
WOENSDAG 24 APRIL 18.30 UUR:
rozenkransgebed
WOENSDAG 24 APRIL 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz
intenties: familie Baert-van Gijsel;
familie Verdurmen; overleden ouders
Stallaert-Elias en overleden kinderen;
overleden ouders Piet van Bastelaar en
Rachel van Bastelaar-Kayser
mededeling:
Zaterdag 27 april 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 21 APRIL 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert `m.m.v. het koor
intenties: Sylvia en Emma van Damme;
Joseph Martens en Maria Heijkans; Maria
van Poecke-Aper en echtgenoot Floran
van Poecke en overleden zoon Ronny
lector: Gonny Rozijn
misdienaars: Tess en Martijn

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
DONDERDAG 25 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Martha van Houte en familie;
Jo de Potter
CLINGE
H. HENRICUS

VRIJDAG 19 APRIL 15.00 UUR:
kruisweg verzorgd door de werkgroep m.m.v. het parochiekoor

GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS HULST
DONDERDAG 25 APRIL 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Trees Buijs, echtgenote van
Willy Hofman en voor overleden ouders
en familie als jaargetijde; Irma Stallaert;
Johannes Stallaert en overleden familie;
; Marie Verdurmen en echtgenoot Piet
Totté en wederzijdse ouders;Jo Willems
en echtgenote Emelda Weemaes; Petrus
Boënne-van Meegroot en overleden
kinderen; Maria Verbist als jaargerijde,
met gedachtenis aan haar ouders Jozef
van de Vijvere en echtgenote Alma Mahu
en wederzijdse ouders; Frans, Hypoliet
en Maria Buys; Jules van den Eeckhout
en echtgenote Malphina Daalman

ZONDAG 21 APRIL 11.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet
intenties: jaargetijde Luciënne Smet en lector: J. de Baar
echtgenoot Richard de Loos; Dorthy
DIENST GEESTELIJKE ZORG
Piessens echtgenote van Isidoor Merckx;
ZORGSAAM ZORGGROEP
Marie Verstraeten en echtgenoot Adolf
ZEEUWS-VLAANDEREN
Claus en zuster Irma; ook voor Anita
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
Claus en overleden familie
ZONDAG 21 APRIL 10.30 UUR:
DINSDAG 23 APRIL 9.30 uur:
feestelijke viering van Pasen met als
in het kerkzaaltje aan de H.
voorganger diaken K. van Geloof m.m.v.
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep Cantallegria
de Bron Iedereen is van harte welkom. intenties: Gaby en Harry Bruggemanagenda:
Vereecken en familie;Lucien Martens;
Donderdag 18 april wordt de paas- Maria d’Hondt-van Gijsel; Frans en Els
communie aan huis gebracht bij zieken, Van Daele-Rottier en familie; Guust Burm
ouderen en gehandicapten die hiervoor en dochter Patricia; ouders Rosa en Piet
Weemaes-Maenhout, zoon Jo, schoonzijn aangemeld.
zoon Johan en familie; Fon Mangnus,
mededeling:
echtgenoot van Gré Staal; Albert en Julia
Na de viering op Pasen en de viering op
Cerpentier-Hamerlinck; Fons de Wilde,
zaterdag 27 april is het mogelijk om echtgenoot van Suzan Boogaert en familie;
achter in de kerk gewijd water af te halen. ouders Boogaert-Kegels en Jo Boogaert
Op 2de paasdag is er geen viering in de kapel.
VOGELWAARDE
H.H. PETRUS EN PAULUS
WOENSDAG 24 APRIL 11.00 UUR:
weekviering
ZATERDAG 20 APRIL 19.00 UUR:
overleden: dhr. Yves Lanckriet
39 j.
geen viering
dhr. Emerie de Rijk
75 j.
ZONDAG 21 APRIL 11.00 UUR:
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
woord- en communieviering met als
DINSDAG 23 APRIL 10.30 UUR:
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte viering rond de nieuwe paaskaars met
Everaert-Janssen en familie; overleden als voorganger diaken K. van Geloof
familie Johannes Truijman-Vonk en
overleden
kinderen;
Gerarda
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en
HULST
H. WILLIBRORDUS
familie; Judith Cappaert-Spuesens en
Postadres:
Steenstraat 22,
echtgenoot Albertus Cappaert; César
4561 AS Hulst
Verbist en overleden familie Verbisttel. 0114-745000
Verrassel;
Joseph
Hamelink,
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
echtgenote, dochter Annie en zonen parochiekerncommissie
Leo en Jan jaargetijde Wies van den
NL70 RABO 0150 7279 68
Bergen met gedachtenis van overleden parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
dochter Anneke, zoon Philip en openingstijden secretariaat:
overleden familie; overleden ouders Piet ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
en Louise de Rooij-de Schepper; voor e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
de overleden leden van de K.B.O.
H. HENRICUS
Boschkapelle;
Leon
Lambert
en CLINGE
contactpersoon
A. de Loos-Brijs
overleden familie Lambert-Verrassel
tel. 0114-311332
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
TER DUINEN
NL37 RABO 0330 4032 14
NL09 INGB 0000 1193 62
ZONDAG 21 APRIL 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
voorganger pastor K. Van de Wiele postadres
Hulsterloostraat 76
m.m.v. parochiekoor
4568 AG Nieuw-Namen
intenties: Ber Joos, overleden ouders, parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
zus Corrie en tante Maria Burm; Rie en
H. MARIA HEMELVAART
Roos Maas; overleden ouders Piet en GRAAUW
postadres
Dorpsstraat 50
Anna Maas-Picavet en kinderen Jo,
4569 AK Graauw
overleden ouders Ceril en Cornelia
parochiekern
NL68 RABO 0322 6001
Roelands-Platjouw; Ro van Waterschoot,
overleden ouders en familie; Marcel de VOGELWAARDE
Nijs echtgenoot van Theresia Kerckhaert, H.H. PETRUS EN PAULUS
overleden ouders en familie; Mart de postadres
Kerkstraat 15,
Block-Pauwels; familie van Sikkelerus4581 BV Vogelwaarde
Daalman,
familie
Kindt-Jacobs, parochiekern
NL34 RABO 0330 4064 69
jaargetijde Ria van Dorsselaer en uit
dankbaarheid; jaargetijde Dees van HENGSTDIJK H. CATHARINA
Hengstdijkse Kerkstraat 4,
Damme, overleden ouders en familie postadres
van Damme-Franssens; Annie de
4585 AB Hengstdijk
Bakker-Gelderland
parochiekern
NL15 RABO 0332 6040 55

DIENST GEESTELIJKE ZORG
vervolg
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 18 APRIL 10.30 UUR:
viering Witte Donderdag
intenties: August Freyser, dochter
Agnes en overleden familie
PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE
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
Pastoraal werkster
M. Dieleman-Fopma
tel. 0115-694958
Pastoraal werker F. van Geyt
tel. 0117-493891
Pastoraal werker R. Grossert
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
I D’Hert, priester
tel. 0032-92 187167
Kapelaan J. van Velthoven
tel. 0114-745000, keuzetoets 2;
Pastoraal werker N. van Waterschoot
tel. 0115-616006
Pastoraal werkster K. Van de Wiele
gsm 06-41322776
Dienst geestelijke zorg Zorgsaam
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:
tel.: 0114-381317
Diaken Kees van Geloof
tel.: 0114-313604

GEGEVENS
KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres
Kerkplein 2
4576 AS Koewacht.
parochiekern
NL32 RABO 0330 4083 48
HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
contact
tel. 0114-312187
parochiekern
NL49 RABO 0330 4002 82
SINT JANSTEEN
contact
parochiekern

H. JOHANNES DE DOPER
tel. 0114-312187
NL49 RABO 0330 4000 88

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
tel. 0114-381317

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

