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TINTINNABULUM

zondag 12 mei 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 12 MEI

4de zondag van Pasen
Roepingenzondag
JAAR - C
Handelingen 13, 14.43-52
Openbaring 7, 9.14b-17
Johannes 10, 27-30

‘Maria, die de knopen ontwart’
Maria, die de knopen ontwart’, is een
genadebeeld dat we tegenkomen in
Augsburg. Het beeld is ook onderwerp
van een geliefde devotie van paus
Franciscus, die deze devotie meenam
naar Argentinië, na zijn studie in
Duitsland. In Argentinië heeft hij de
devotie verspreid en sindsdien is er ook
in dat land een devotie tot Maria, zoals
ze op het schilderij is afgebeeld.
Het schilderij waarop Maria, die de
knopen ontwart, is afgebeeld, is

THEMA: LEVEN IN CHRISTUS
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 11-12 mei
Hulst
zo 12 mei 11.00 uur
eucharistie
zo 12 mei 14.00 uur
doopvieringt
wo 15 mei 18.30 uur rozenkransgebed
wo 15 mei 19.00 uur
eucharistie
vr 17 mei
geen stilteviering
Koewacht
za 11 mei 19.00 uur
eucharistie
zo 12 mei 11.00 uur
eucharistie
St. Jansteen gemeenschapshuis
do 9 mei 10.30 uur w&c viering
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 16 mei 14.00 uur uur van gebed
Clinge
za 11 mei 19.00 uur
w&c viering
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 14 mei 9.30 uur
gebedsgroep
Graauw gemeenschapshuis
do 16 mei 10.00 uur
w&c viering
Nieuw-Namen
vr 10 mei 19.00 uur
w&c viering
Emmadorp
zo 12 mei 13.00 uur
gidsenwijding
Vogelwaarde
za 11 mei 19.00 uur
w&c viering
Hengstdijk
ma 13 mei 19.00 uur
w&c viering
Kloosterzande
zo 12 mei 9.30 uur
eucharistie
wzc Antonius
do 9 mei 10.30 uur
eucharistie
De Blaauwe Hoeve
zo 12 mei 10.30 uur
w&c viering
wo 15 mei 11.00 uur
Mariaviering
wzc De Lange Akkers
di 14 mei 10.30 uur
weekviering

Een nieuwe cursus
theologische verdieping
Op 5 september is het weer zo ver. Dan
start er een nieuwe cursus theologische
verdieping
in
de
‘Vredeskerk’
(voormalige Oosterkerk) te Goes.
Er zijn verschillende redenen om deze
cursus te gaan volgen. De cursus is
geschikt voor wie:

omstreeks 1700 geschilderd door Johan
Schmidtner. Maria is afgebeeld, staande
op een maansikkel. Ze wordt door
engelen omgeven. Boven haar zien we
de heilige Geest in de gedaante van
een duif. Maria heeft een koord in
handen, waarin zich de knopen
bevinden, die zij ontwart. Haar voet
staat op een slang (symbool voor het
kwaad) die zelf ook in de knoop is.
Maria, die de knopen ontwart, is al
vanaf het gereedkomen van dit schilderij
een populaire Mariaverering geworden.
Aan haar kunnen de gelovigen alle
kwesties voorleggen die hen in het
dagelijks
leven
bedrukken
en
belemmeren.
Met het oog op de meimaand, van ouds
een maand van bijzondere aandacht
voor Maria, hebben we hier deze
devotie beschreven. Maar ook omdat
vicaris Paul Verbeek een boekje schreef
met aandacht voor de devoties van
paus Franciscus. Ook in dat boekje
wordt de devotie tot Maria, die de
knopen ontwart, beschreven.
Overigens kunt u dat boekje kopen en
afhalen voor tenminste 2 euro. Meer
mag natuurlijk ook. Graag via het
secretariaat van de parochie H. Sterre
der Zee.
pastoor Wiel Wiertz

 meer wil weten van het eigen geloof
en de Bijbel
 meer wil weten van christelijke
spiritualiteit
 sterker wil staan en mondiger wil
worden in geloofszaken
 meer kennis wil opdoen voor
geloofsopvoeding, catechese en
bezoekwerk
 bewuster kerkdiensten wil beleven
 open wil staan voor
‘andersdenkenden’
Tijdens de cursus wordt veel geleerd,
maar ook veel afgeleerd. Dat is de
reactie van een oud-cursist: “Er bleek bij
mij overbodige ballast te zijn, waarvan ik
dacht dat het belangrijk was voor mijn
geloof, maar wat volstrekt overbodig
bleek, en mijn geloof zelfs in de weg
stond”. In de eerste twee jaar van de
cursus wordt een brede basis gelegd.
Aan de orde komen de bijbelvakken
Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast
het vak Dogmatiek dat voor veel nieuwe
cursisten steeds een verrassing is: het
gaat niet om het aanleren van kerkelijke
dogma’s, maar om een verdieping in de
geloofspraktijk, die door de eeuwen
door is ontstaan en steeds wordt
vernieuwd. Bij het vak kerkgeschiedenis
komt ook de wisselwerking met cultuur,
muziek en andere kunstvormen aan de
orde, dus geen aaneenschakeling van
jaartallen en personen. Het vak
Jodendom wordt gegeven door een
docent die veel contacten heeft met de
synagoge in Middelburg. Bij het vak
wereldgodsdiensten is er vooral veel
aandacht voor de islam en het
boeddhisme. Dat betekent ook inzicht in
de wisselwerking tussen godsdienst en
mondiale politiek. Het vak filosofie

maakt duidelijk hoe er op verschillende
manieren kan worden nagedacht over
godsbeelden, wereld- en mensbeeld. Zo
krijgt de cursist een inzicht in de
denkkracht en de wijsheid door de
eeuwen heen.
Na twee jaar kan men met de cursus
stoppen. De praktijk is dat vrijwel alle
cursisten door willen gaan met het
derde jaar, waarin de kennis, die wordt
opgedaan in de eerste twee jaar wordt
toegepast in meer praktische vakken:
pastoraat,
liturgiek,
diaconaat,
kerkmuziek, ethiek en ecclesiologie,
waarin de voormalige preses van de
protestantse Kerken haar visie en
ervaringen wil delen met de cursisten.
Het unieke van de cursus in Goes is dat
de cursus oecumenisch is: protestanten
en katholieken, maar ook andersdenkenden zijn van harte welkom.
Ook de docenten zijn zowel van
protestantse als katholieke origine.
Vrijwel alle docenten zijn al lange tijd
aan de cursus verbonden. Ze hebben
een grote kennis van hun vakgebied.
Met veel passie willen ze blijven
doceren. Ook weer aan een nieuwe
groep. Op donderdag 22 augustus is er
een voorlichtingsbijeenkomst in de
Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein
2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook
eerder opgeven om verzekerd te zijn
van een plek in de nieuwe cursus. Dat
kan bij Dhr. Henk van Elzelingen,
Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen,
tel: (0118) 47 28 18, e-mail:
hvelzelingen@zeelandnet.nl.
Voor meer inlichtingen kunt u ook
telefonisch of via de e-mail contact
opnemen met de cursusleider Dr.
Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88,
e-mail: ajobsen@zeelandnet.nl.

Moederdag
Lief moedertje van mij
de tijd vliegt voorbij.
Je zorgzaamheid en lieve lach.
Voor mij is het elke dag Moederdag
Moederdag kent een lange geschiedenis.
Al in het klassieke Griekenland was er
speciale aandacht voor de moeders.
En ook in de katholieke Kerk is er
gevestigde
aandacht
voor
alle
moeders door en in de aandacht voor
Maria, de moeder van Jezus.
In het midden van de negentiende
eeuw werd Moederdag in de nu
bekende vorm voor het eerst
gehouden in Amerika. Daarna volgden
al snel vele landen wereldwijd.
Bij Moederdag denk je aan ontbijt op
bed en aan kinderen die samen met
vader allemaal extra dingen doen in
huis. Ook de bos bloemen of de
aankoop van een mooi huishoudelijk
apparaat (dat vader ook handig
vindt...) worden meestal niet vergeten.
Misschien wordt er op deze dag ook een
keertje extra naar een graf gegaan.....
In principe vieren wij in Nederland
Moederdag op de tweede zondag in
mei, dit jaar op 12 mei. Ik wens alle
moeders een mooie Moederdag in de
kring van wie u lief zijn.
Mijn mama is de liefste
mijn mama is mijn grote heldin
Ik beschouw mijn lieve mama
als mijn allerbeste vriendin.
pastoor Wiel Wiertz

Meditatieve zangavond
Vrijdag 17 mei organiseert het
Dameskoor van de Basiliek een
meditatieve zangavond in de H.
Willibrordusbasiliek in Hulst. Het
thema van die avond is ‘Maria is jouw
naam’ en begint om 19.00 uur. De
toegang is vrij en iedereen is harte
welkom!

Notre Dame
Beste mensen, het waren schokkende
beelden. Ongeloof in Parijs, maar ook
ongeloof wereldwijd. De Notre Dame
is door brand grotendeels verwoest.
Het is op dit moment nog de vraag of,
en zo ja in welke mate de kathedraal
herbouwd kan worden of dat ze
helemaal nieuw gebouwd moet
worden. Ook het interieur leed grote
schade. Soms onherstelbaar. Tijdens
de vieringen van de Paaswake vond
er in de parochies van Zeeuws
Vlaanderen een solidariteitscollecte
plaats om ook onze stenen bij te
dragen aan het herstel van deze
iconische kerk. Mocht u, als u daar
niet bij aanwezig was, of daarnaast,
willen bijdragen, hetgeen goed
voorstelbaar is, dan kan dat via het
hier volgend rekeningnummer.
We zullen uiteindelijk alles tezamen
overmaken naar het rekeningnummer
dat voor de herbouw van de Notre
Dame
is
ingericht:
rekeningnr.
NL45 RABO 0103 7351 19 t.n.v.
parochie H. Maria Sterre der Zee,
onder vermelding van ‘Notre Dame’.
pastoor Wiel Wiertz

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 11-12 MEI
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is er een
extra collecte voor het onderhoud van
het orgel en in Nieuw Namen voor caritas.
HULST
H. WILLIBRORDUS
ZONDAG 12 MEI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater T. Verbraeken met samenzang
intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo
Willems en echtgenote Emelda Weemaes;
jaargetijde Maria Temmerman; Paula de
Bruijn; Ries van Kampen en overleden
familie; jaargetijde voor Trees Fermont
Franciscus Blommaert, echtgenote Maria
Wittock en overleden ouders; voor Rudo
Sanders en overleden familieleden
ZONDAG 12 MEI 14.00 UUR:
doopviering met als voorganger pastoor
W. Wiertz Sophie Hoedjes en Olivia
Saman zullen worden gedoopt.
WOENSDAG 15 MEI 18.30 UUR:
rozenkransgebed
WOENSDAG 15 MEI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: familie Baert-van Gijsel;
familie Verdurmen; overleden ouders
Stallaert-Elias en overleden kinderen;
jaargetijde familie de Rijke-van Roeyen
VRIJDAG 17 MEI
stilteviering gaat niet door
KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
ZATERDAG 11 MEI 19.00 UUR:
Poolse eucharistieviering met als
voorganger pastoor Slawomir Klim is in
de Poolse taal
ZONDAG 12 MEI 11.00 UUR:
eucharistieviering ter gelegenheid van
de
eerste
communie
met
als
voorgangers pastoor W. Wiertz en K.
Van de Wiele met samenzang
intenties: Alice Dierick en overleden
familie; Joseph de Caluwé echtgenoot
van Els de Caluwé-de Schepper
lector: Gonny Rozijn
mededelingen:
De eindopbrengst van de Vastenactie
2019 van de parochiekern Koewacht
bedraagt € 2956,69; hartelijk dank hiervoor.
maandag 13 mei is er de jaarlijkse Sams
kledinginzameling; de gesloten plastic
kledingzakken kunnen worden ingeleverd
in het kerkportaal van onze kerk tussen
8.00 uur ‘s morgens en 20.00 uur ’s avonds
SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE
DONDERDAG 9 MEI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. van de Wiele
intenties: overleden familie IJsebaert;
Johan de Burger en echtgenote en
overleden familie; Alfred Weemaes en
echtgenote; Ed Borm en echtgenote en
overleden ouders Silvia Plasschaert; René
Bauwens en echtgenote; Theo Beughels
en echtgenote Rosa van Dorsselaer
SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN
DINSDAG 14 MEI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastor J. van Velthoven
DONDERDAG 16 MEI 14.00 UUR:
een uur van gebed
LAMSWAARDE
mededeling: U kunt uw gebruikte kleding
in een gesloten plastic zak inleveren bij
de kerk op maandag 13 mei 2019 tussen
9.00 en 19.00 uur.

CLINGE
H. HENRICUS
ZATERDAG 11 MEI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
m.m.v. het parochiekoor o.l.v. Marlene
Bauwens
intenties: Bianca Warrens echtgenote
van Manuel Vlaeminck en overleden
zoontje Roy; Aloys van Boven
echtgenoot van Annie Pieters
DINSDAG 14 MEI 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron
mededeling: Maandag 13 mei is er de
jaarlijkse Sams kledinginzameling; de
gesloten plastic kledingzakken kunnen
ingeleverd worden in het portaal van
onze kerk tussen 9.00 en 19.00 uur;
indien u die dag verhinderd bent, kunt u
contact opnemen met de verantwoordelijke voor onze parochiekern, Annemie
de Loos (tel. 0114-311332).
NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH
VRIJDAG 10 MEI 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd
door de werkgroep
intenties: gezusters Coenen overleden
ouders en familie; pastoor Ruyloft
lector: A.de Maeyer -de Deckere
mededeling: Maandag 13 mei is er de
jaarlijkse Sams kledinginzameling; de
gesloten plastic kledingzakken kunnen
worden ingeleverd achter in onze kerk
tussen 9.00-12.00 en van 13.00-16.30 uur.
VOGELWAARDE
H.H. PETRUS EN PAULUS
ZATERDAG 11 MEI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte
Everaert-Janssen en familie; Gerarda
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en
familie; Judith Cappaert-Spuesens en
echtgenoot Albertus Cappaert; jaargetijde
Marij
Eijsackers-Dobbelaar
met
gedachtenis van overleden familie; Piet
Crombeen en wederzijdse ouders
Crombeen-Schuren; jaargetijde Marij
Eijsackers-Dobbelaar met gedachtenis
van
overleden
familie;
Joseph
Hamelink, echtgenote, dochter Annie en
zonen Leo en Jan; . Willij Lambert en
overleden familie Lambert-de Boeij.

GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS
DONDERDAG 16 MEI 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Irma Stallaert; Johannes
Stallaert en overleden familie; Petrus
Boënne-van Meegroot en overleden
kinderen; Maria Verbist, met gedachtenis
aan haar ouders; Marie Verdurmen,
echtgenoot Piet Totté en wederzijdse
ouders; Jules van den Eeckhout en
echtgenote Malphina Daalman; Jozef
van de Vijvere, echtgenote Alma Mahu
en wederzijdse ouders; Jo Willems en
echtgenote Emelda Weemaes
lector: J. de Baar
DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 12 MEI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger diaken K. van Geloof m.m.v.
het Dameskoor van de Basiliek o.l.v.
mw. M. Stockman
intenties: uit dankbaarheid b.g.v. 60-jarig
huwelijk Camiel en Annie Meijs-Weemaes;
overleden familie en vrienden Meijs,
Weemaes en Serrarens; Jan Piket; Gaby
en Harry Bruggeman-Vereecken en familie;
Piet en Yvon Ivens-Rab; Angelina en
Joos van Gimst-Heijdens en familie;
Agnes en Roos van Itegem en familie;
ouders Boeijkens-Smits; José van Daele,
echtgenote van Guust Mangnus; Fon
Mangnus, echtgenoot van Gré Staal;
Petrus en Marie de Schrijver-van
Driessche; jaargetijde Fideel der
Weduwe en familie; Honoré en Mathilde
van de Vijver-Verbist; Joseph en Ida
Ferket-van de Voorde en familie; Johan
Baart,
echtgenoot
van
Sodsai
Thongatang, Jo en Margaretha Baartvan Waes
WOENSDAG 15 MEI 11.00 UUR:
Mariaviering m.m.v. het Blaauwe
Hoevekoor

DIENST GEESTELIJKE ZORG
Vervolg
overleden:
dhr. Kees de Jonge 74 j.
dhr. Antonie van den Berg

83 j.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 14 MEI 10.30 UUR:
weekviering
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 9 MEI 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater Weemaes
intenties: Voor overleden bewoners van
ons huis en overledenen uit eigen kring
PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE
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
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; k.vangeloof@zzv.nl

GEGEVENS
HULST
Postadres:

H. WILLIBRORDUS
Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
tel. 0114-745000
HENGSTDIJK
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
H. CATHARINA
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68
MAANDAG 13 MEI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
openingstijden secretariaat:
voorganger pastor K. Van de Wiele
van 9.30-11.30 uur.
intenties: Ward en Wies Collet; Rosalia ma t/m do
pastoriehulst@zeelandnet.nl
Kerckhaert-Warrens
en
overleden e-mail:
echtgenoot Josephus Kerckhaert; Leon CLINGE
H. HENRICUS
van Esbroeck en Mathilda van Esbroeckcontactpersoon A. de Loos-Brijs
de Cock; voor de overledenen van de
tel. 0114-311332
Katholieke Bond Ouderen afdeling
parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
Hengstdijk; jaargetijde Piet van Dijk,
NL37 RABO 0330 4032 14
overleden echtgenote Marie van Dijk-de
NL09 INGB 0000 1193 62
Kort, overleden zoon Wilfried en schoonzoons Huub en Wim; August en Dora de NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
Bakker-Bogaert, zonen Jo en Paul, postadres
Hulsterloostraat 76
schoondochter Rita en schoonzoon Ferry
4568 AG Nieuw-Namen
parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN
GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART
ZONDAG 12 MEI 9.30 UUR:
postadres
Dorpsstraat 50
eucharistieviering met als voorganger
4569 AK Graauw
pastoor W. Wiertz
parochiekern
NL68 RABO 0322 6001
intenties: Ber Joos, overleden ouders,
zus Corrie en tante Maria Burm ; Rosa VOGELWAARDE
Maas, overleden ouders, broer Jo, zus H.H. PETRUS EN PAULUS
Kerkstraat 15,
Rie en familie; Jules de Maat en Romanie postadres
4581 BV Vogelwaarde
de Maat-de Kever en zonen Guido en Rudy;
NL34 RABO 0330 4064 69
overleden ouders A. Vervaet-Gielleit en parochiekern
overleden familie; Mart de Block-Pauwels;
Adrie Hoofman en familie; Johan Smits, HENGSTDIJK H. CATHARINA
Hengstdijkse Kerkstraat 4,
overleden ouders Smits-den Tenter en postadres
4585 AB Hengstdijk
Ria Verrassel-den Tenter; Mariette van
parochiekern
NL15 RABO 0332 6040 55
Waterschoot-Bruggeman

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

