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TINTINNABULUM

zondag 19 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 19 MEI

5de zondag van Pasen
Zondag voor de
Oosterse Kerken
JAAR - C
Handelingen 14, 21-27
Openbaring 21, 1-5A
Johannes 13, 31-33a.34-35

THEMA:
‘HET OUDE IS VOORBIJ’
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 18-19 mei
Hulst
zo 12 mei 14.00 en 15.30 uur
doop
zo 19 mei 11.00 uur
eucharistie
wo 22 mei 18.30 uur rozenkransgebed
wo 22 mei 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
zo 12 mei 11.00 uur
zo 19 mei 9.30 uur

eucharistie
eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 21 mei 14.30 uur
w&c viering
Clinge
za 18 mei 11.00 uur
za 18 mei 19.00 uur

eucharistie
eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 21 mei 9.30 uur
gebedsgroep
Vogelwaarde
za 18 mei 19.00 uur
zo 19 mei 11.00 uur

eucharistie
eucharistie

Kloosterzande
zo 19 mei 9.30 uur

eucharistie

Lamswaarde
ma 20 mei 19.00 uur

eucharistie

wzc Antonius
do 16 mei 10.30 uur

w&c viering

De Blaauwe Hoeve
wo 15 mei 11.00 uur
zo 19 mei 10.30 uur
wo 22 mei 11.00 uur

Maria blijft in de religieuze beleving van
mensen een voorname plaats bekleden.
Zij is de meest geliefde onder Gods
heiligen. Binnen de liturgie krijgt Maria
bijzondere aandacht in de advent- en de
kersttijd, ter gelegenheid van Maria
hoogfeesten en gedachtenissen en ook in
het avondgebed en de dagsluiting van het
getijdengebed.
Ook ontwikkelden zich heel wat Maria
devoties
zoals
bedevaarten
en
rozenkransgebed. En in het westen is ook
de gewoonte gegroeid om de meimaand
en oktobermaand als een speciale
‘Mariamaand’ te vieren.’ (vrij naar Koen
Vanhoutte). Zo verzorgt het Dameskoor
van de Basiliek Hulst ook deze meimaand
een meditatieve zangavond rond dit
thema en wel op vrijdag 17 mei in de
basiliek te Hulst. De avond begint om
19.00 uur.
Tussen de gezangen in is er ruimte voor
Onder het thema Maria is jouw naam * woorden en gedachten over Maria.
worden op deze meditatieve zangavond Pastoor Wiertz zal de avond inleiden en
Marialiederen gezongen, die verschillende afsluiten.
facetten van Maria belichten: Maria, een Voor samenzang heb je mensen nodig en
grootgelovige vrouw, een kunstenares in daarom nodigen wij u van harte uit om
het bidden, de moeder van Jezus, deze avond met ons te vieren. De toegang
dienares en voorspreekster. Maria, op is gratis! Wij hopen dat het een warme,
inhoudsvolle avond zal worden.
zoek naar zin, met lijden vertrouwd.
Er is ruimte voor samenzang, afgewisseld
met koorzang door het Dameskoor van de
Basiliek, onder leiding van Marina
Stockman. De orgelbegeleiding wordt
verzorgd door Marcel Mangnus.

Bestuur van het Dameskoor van de
Basiliek
*) Naar de gelijknamige zangbundel,
samengesteld door Ignace Thevelein en
Jos Bielen, uitgeverij Averbode.

Thank you!
Hallo vrienden in Hulst: Katrien, het
Vastenactie comité en alle parochianen,
die ons Nyabondo project de afgelopen
twee jaar hebben gesteund en succesvol
heb gemaakt. Wij willen jullie allemaal
heel hartelijk bedanken voor de liefde
en de steun die jullie hebben gegeven
aan de gehandicapte kinderen in ons
land. Wij zijn ook dankbaar dat zuster
Marie Jose en zuster Christa Kneppers
een brug hebben willen zijn tussen jullie
in Nederland en ons in Kenia. Wij zijn
blij met Gods genade, die heeft gemaakt,
dat jullie partners van ons Nyabondo
Gezondheidscentrum zijn geworden. Als
wij vandaag de dag operaties uitvoeren,
denken we steeds aan jullie allemaal en
gedenken we jullie in ons gebed.

Uit naam van alle kinderen die geholpen
konden worden en van de velen die in
ons
instituut
operaties
en
behandelingen uitvoeren, zeg ik u allen
dank. Dat God u allen mag zegenen en
behoeden. Lieve groeten uit Kenia van
zuster Ludovena Anyango

Mariaviering
w&c viering
weekviering

Mariaviering
weekviering

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 gaat
ook Zeeuws-Vlaanderen met het
bisdom Breda mee op bedevaart. U
allen bent van harte uitgenodigd mee te
gaan in het spoor van Benedictus. We
gaan naar Italië.
Benedictus, die we als patroon van
Europa mogen vereren, is de grondlegger
van het kloosterleven in de Kerk. De
eenvoudige regel ‘ora et labora’ is niet
alleen voor kloosterlingen in de
benedictijnse traditie een belangrijke
richtlijn, het is ook een waardevol
houvast voor alle gelovigen. Gezond en
heilzaam leven heeft te maken met een
goede balans tussen bidden en werken.
We reizen met Pelikaan: prijs vanaf € 795,-p.p. Bij voldoende deelname vanuit ………

Bedevaart naar
Kevelaer
Afgelopen jaar zijn we met een bus
vanuit
Zeeuws-Vlaanderen
naar
Kevelaer geweest onder leiding van
pastoor Wiertz, die ook voorzitter is
van deze bedevaart. Vorig jaar sprak
hij de wens uit dat we in 2019, het
jaar dat de bedevaart voor de 300ste
maal naar Kevelaer gaat, met 3
bussen zouden gaan. Gaat u ook
mee? Lees de onderstaande info en
we hopen u te zien op 22 mei in
Terneuzen.
Namens de 3 Zeeuws-Vlaamse
parochies, Cecile van Tiggelen.
Wervingsbijeenkomsten
Binnenkort vindt in uw regio de
informatiebijeenkomst plaats over de
bedevaart naar Kevelaer. Voor de
300ste keer gaan pelgrims vanuit
Breda en omstreken en Oost
Zeeuws-Vlaanderen (de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat zij later
aansloten) twee dagen (6 en 7
augustus 2019) naar het genadeoord
Kevelaer in Duitsland, net over de
grens.
Het pelgrimeren ‘blijft vaak in de
familie’. Van moeder op dochter, van
vader op zoon, zussen en broers;
vaak zijn bedevaartgangers door
familiaire verbanden verbonden. Of
het is een groep van vriendinnen, die
er een goede gewoonte van maakte
of maakt. Of het is een jaarlijkse
traditie voor één iemand alleen, of
voor hen die samen gaan. Maar let
wel, eenieder is hartelijk uitgenodigd
om mee te gaan. En Moeder Maria, in
Kevelaer vereerd in haar titel
Troosteres van de Bedroefden, leent
aan elke mens die zich tot haar wendt
haar oor, legt elke mens die daarom
vraagt de arm om de schouder, is
voor elke mens die daar naar verlangt
een tochtgenoot, brengt de noden en
de vragen van eenieder die Haar
daarom bidt tot bij haar zoon Jezus,
die zit aan de rechterhand van de
hemelse Vader.
De bijeenkomst is:

een operatiekamer in het Nyabondo
gezondheidscentrum

Bisdombedevaart Breda naar Italië

Korenmarkt/Bellingstraat
do 16 mei 14.00 uur
Mariaviering
wzc De Lange Akkers
ma 20 mei 14.00 uur
di 21 mei 10.30 uur

Maria is jouw naam

Zeeuws-Vlaanderen kunnen we vanuit
Zeeuws-Vlaanderen vertrekken.
Aanmelden kan tot 1 juni 2019. Voor de
praktische gang van zaken is het van
belang dat u niet al te lang wacht. Een
aanmeldformulier staat op de website
van het bisdom;
www.bisdombreda.nl/bisdombedevaart-2019/
Indien u meer info wenst en er voldoende
gegadigden zijn, wil de commissie van
deze reis ook naar Zeeuws-Vlaanderen
komen om vooraf informatie te geven en
u enthousiast te maken. Geef u dan op
vóór 22 mei bij Cecile van Tiggelen,
cvtiggelen@zeelandnet.nl.
Bij
voldoende
deelname
voor
de
informatieavond kan deze worden
georganiseerd.

- woensdag 22 mei om 19.30 uur,
Alb. Thijmstraat 2, 4532 CZ
Terneuzen
Mensen die overwegen om mee te
gaan op deze bijzondere bedevaart
kunnen zich op deze avonden
uitgebreid laten informeren, alvast
reisgenoten ontmoeten en zich
opgeven.

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 18-19 MEI
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is er
een extra collecte voor onderhoud van
de basiliek en in Clinge is er een extra
collecte voor een goed-doel-project.
HULST
H. WILLIBRORDUS
ZONDAG 12 MEI 14.00 EN 15.30 UUR:
doopvieringen met als voorganger
pastoor W. Wiertz
Sophie Hoedjes en Olivia Saman zullen
worden gedoopt.
ZONDAG 19 MEI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het Basiliekkoor
intenties: Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes; familie Baert-van
Gijsel; Aloys Buysrogge en echtgenote
Lucienne Maenhout; Albert Boogaert,
Joseph van Gimst en echtgenote Elza
de Koning; Joseph Alphonsus Heijens
echtgenoot van Johanna Heijens Blom;
jaargetijde Veerle Brems; voor mijn
overleden ouders René Hulshout en
Maria
Hulshout-Picavet;
Sylvester
Carlon Chung; Maria Johanna van
Sterkenburg-ten Kortenaar
WOENSDAG 22 MEI 18.30 UUR:
rozenkransgebed
WOENSDAG 22 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
Corrie
Kerckhaert
echtgenote
van
Jo
Kerckhaert;
jaargetijde Piet Wauters echtgenoot van
Gonda van de Voorde en overleden
familie
overleden:
Sylvester Carlon Chung zoon van Wai
Shing en Choilin Chung, 17 jaar
Maria Johanna ten Kortenaar weduwe
van Stef van Sterkenburg, 82 jaar
mededeling:
Zaterdag 25 mei 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.
Op zondag 19 mei is er de Maria
fietsroute. Start is aan de kerk in Clinge
om 14.00 uur.
KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
ZONDAG 12 MEI 11.00 UUR:
eucharistieviering ter gelegenheid van
de eerste heilige communie met als
voorgangers pastoor W. Wiertz en
pastor K. Van de Wiele met samenzang
ZONDAG 19 MEI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor
intenties: Agnes Janssens echtgenote
van Jos Vercauteren; Jo de Caluwé
echtgenoot van Els de Caluwé-de
Schepper; Maria van Poecke-Aper en
echtgenoot Floran van Poecke en
overleden zoon Ronny
lector: Ria van Daele-de Deckere
misdienaar: Mik en Vicento

SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE
Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

VOGELWAARDE
(vervolg)
Secretariaat parochie:
mededeling: De caritascollecte van
e-mail: parochiebestuur@hmsdz.nl
DINSDAG 21 MEI 19.00 UUR:
zaterdag
4
mei voor Amnesty
Het secretariaat en het pastoraat van de
woord- en communieviering met als International heeft € 66,- opgebracht.
parochie is te bereiken op tel. 0114 voorganger pastor R. Grossert
Hartelijk dank hiervoor!
745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
intenties: Marie, Eugenie en Louis Borm
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
Voor het maken een afspraak voor
en overleden familie
TER DUINEN
de ziekenzalving kunt u contact
CLINGE
opnemen met pastoor Wiertz op tel.
ZONDAG 19 MEI 9.30 UUR:
H. HENRICUS
06-42506424.
eucharistieviering met als voorganger
ZATERDAG 18 MEI 11.00 UUR:
website: www.rk-kerk-ozvl.nl
eucharistieviering ter gelegenheid van pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor
intenties:
Ber
Joos,
overleden
ouders,
de eerste communie met als voorganger
Pastoraal team:
pastoor W. Wiertz en pastor K. Van de zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van
Pastoor Wiel Wiertz
Wiele m.m.v. het koor ‘Laudate Waterschoot, overleden ouders en
tel. 06-42506424
Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks- familie; René en Gusta Durinck-Bogaert
e-mail: wwiertz@live.nl
en zuster Cyrilla; Piet van Damme; Jo
Hemelsoet
Pastoraal werkster
en
Marie
Neve-Collet,
intenties: Jo van Boven, opa van Wout Neve
M. Dieleman-Fopma
schoonzoon Guido en familie; Mariette
tel. 0115-694958;
e-mail:
ZATERDAG 18 MEI 19.00 UUR:
van Waterschoot-Bruggeman
marjandieleman@eparochie.nl
eucharistieviering met als voorganger
lector: Ynske Taelman
pater J. Reurs m.m.v. het parochiekoor
Pastoraal werker F. van Geyt
com. assistent: Lea Kouijzer
o.l.v. Marlene Bauwens
tel. 0117-493891
mededeling: De Vastenactie heeft een
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl
mooi bedrag van € 3803,50 opgebracht.
Emiel van Acker; Bianca Warrens
Hartelijk dank aan basisschool Het
Pastoraal werker R. Grossert
echtgenote van Manuel Vlaeminck en
Getij, de creatieve dames met
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
overleden zoontje Roy; Aloys van
zelfgemaakte kaartjes en voor u die een
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl
Boven echtgenoot van Annie Pieters;
bijdrage in het vastenzakje deed.
I D’Hert, priester
Rosa Van der Kelen en echtgenoot Jo
tel. 0032-92 187167
de Wit
LAMSWAARDE
e-mail: ignace.dhert@telenet.be
H. CORNELIUS
DINSDAG 21 MEI 9.30 UUR:
Kapelaan J. van Velthoven
in het kerkzaaltje aan de H. MAANDAG 20 MEI 19.00 UUR:
tel. 0114-745000, keuzetoets 2; e-mail:
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep eucharistieviering met als voorganger
kapelaanvanvelthoven@gmail.com
de Bron. Iedereen is van harte welkom. pastoor W. Wiertz en pastor R. Grossert
Pastoraal werker N. van Waterschoot
intenties: Emma de Booij echtgenote
tel. 0115-616006
e-mail:
mededeling:
van Theo Leenknegt en overleden
niekvanwaterschoot@eparochie.nl
De caritascollecte van zaterdag 4 mei, familie; jaargetijde voor Bennie van
bestemd voor Amnesty, heeft € 89,- Leemput
echtgenote
van
Irma
Pastoraal werkster K. Van de Wiele
opgebracht. Met dank namens het Roelands;
jaargetijde voor Rosa
gsm 06-41322776
caritasbestuur.
Josepha Wentzler en echtgenoot Willy
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl
overleden:
Joseph van Esbroek en hun overleden
Rosa Van der Kelen weduwe van Jo de ouders; jaargetijde voor Louisa Platjouw
Dienst geestelijke zorg Zorgsaam
Wit, overleden in Hulst op maandag 29 en echtgenoot Joos van Waterschoot en
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:
april in de leeftijd van 88 jaar. De overleden dochter Lucien; Alphonsus
tel.: 0114-381317
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op Stallaert en echtgenote Barbara Oomen
Diaken Kees van Geloof
maandag 6 mei in de kerk van Clinge en overleden familie; Petrus de Nijs;
tel.: 0114-313604
gevolgd door de crematie in Terneuzen. Petrus de Klippelaar en echtgenote
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl
Angela Compiet en wederzijdse ouders
uitnodiging:
Zondag 19 mei vindt weer de jaarlijkse
DIENST GEESTELIJKE ZORG
Maria fietsroute plaats. Dit jaar lector: Angelique van Dorsselaer
communie:
Greet
Hiel
ZORGSAAM ZORGGROEP
vertrekken we vanuit onze kerk in
koster:
Greet
Hiel
ZEEUWS-VLAANDEREN
Clinge rond de klok van 14.00 uur. Ook
(vervolg)
hier sluiten we de fietstocht af met een
DIENST
GEESTELIJKE
ZORG
korte viering; bij goed weer doen we dit
ZORGSAAM ZORGGROEP
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
aan het Mariagrotje bij de ingang van
ZEEUWS-VLAANDEREN
(vervolg)
het kerkhof, bij slecht weer komen we
samen bij het Mariabeeld in de kerk.
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
WOENSDAG 22 MEI 11.00 UUR:
VOGELWAARDE
weekviering
DONDERDAG 16 MEI 10.30 UUR:
H.H. PETRUS EN PAULUS
woord- en communieviering
overleden:
ZATERDAG 18 MEI 19.00 UUR:
intenties: René de Cock, overleden dhr. René Herman
88 j.
eucharistieviering met als voorganger ouders en familie; August Freyser,
mw.
Rosa
de
Wit-van
der
Kelen
88 j.
kapelaan J. van Velthoven
dochter Agnes en overleden familie
dhr.
Hubert
Ballegeer
71 j.
intenties:
René
Herman;
Angela
mw.. Lucia Mortier-Reijns
86 j.
Naessens-Rombout; overleden familie KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
mw. Dina de Vos-Westdorp
85 j.
Johannes Truijman-Vonk en overleden
kinderen; echtpaar Joos en Juliëtte WOENSDAG 15 MEI 11.00 UUR:
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
Everaert-Janssen en familie; Gerarda Mariaviering
m.m.v.
het
Blaauwe
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en Hoevekoor
MAANDAG 20 MEI 14.00 UUR:
familie; Judith Cappaert-Spuesens en
Mariaviering in de kerk te Koewacht
echtgenoot
Albertus
Cappaert; DONDERDAG 16 MEI 14.00 UUR:
m.m.v. het parochiekernkoor voor
Josephus de Meijer en echtgenote Mariaviering in de basiliek te Hulst m.m.v.
bewoners van ‘De Lange Akkers’
Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna het Blaauwe Hoevekoor voor bewoners
Korenmarkt,
Bellingstraat
en
Heijens en overleden familie; Apollonia van
DINSDAG 21 MEI 10.30 UUR:
van
Campen;
overleden
ouders Refugium
weekviering
Cappendijk en overleden familie
ZONDAG 19 MEI 10.30 UUR:
ZONDAG 19 MEI 11.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd
eucharistieviering ter gelegenheid van door de werkgroep
de Eerste Heilige Communie met als intenties: Gaby en Harry Bruggemanvoorgangers pastoor W. Wiertz en Vereecken en familie; Guust Burm en
pastor K. Van de Wiele
dochter Patricia; ouders Peet en Palmira
intenties: Johan Smits, opa van Max en de Nijs-Perdaen; Dolf en Marieke van der
Emma Wauters; Roger van der Veeken, Zanden-Serrarens; Eduard en Astrid van
Opi van Anne, Sem en Mees; de Walle-de Schepper en familie;
grootouders Krieckaert-de Clerck en jaargetijde José Vermeirssen echtgenote
van Cadsand-Riemens
van René Burm en familie

