
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 6-7 juli 

 

Hulst 
 vr 5.juli 19.00 uur  eucharistie 
 wo 10 juli 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 10 juli 19.00 uur  eucharistie 
 vr 12 juli 15.00 uur kruisweg 
 

Sint Jansteen  
 zo 7 juli 11.00 uur eucharistie 
 do 11 juli 10.30 uur geen viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 6 juli 14.30 uur  rozenkransgebed 
 di 9 juli 19.00 uur eucharistie 
 

Clinge 
 za 6.juli.19.00 uur w&c viering 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 9 juli 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Vogelwaarde 
 za 6 juli 19.00 uur  w&c viering 
 

Hengstdijk 
 ma 8 juli 19.00 uur  eucharistie 
 

wzc Antonius 
 do 4 juli 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 7 juli 10.30 uur  eucharistie 
 wo 10 juli 11.00 uur  weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 
 di 9 juli 10.30 uur  eucharistie 
 
 

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 
 

 
 

 

82e jaargang nr. 44 
 

zondag 7 juli 2019 

TINTINNABULUM 

Het was mooi op televisie, de viering uit 
Hulst. Alles mooi verzorgd, alles ging 
goed. Mooi om dat zo op televisie te 
zien. Onze eigen basiliek. Wat is het 
toch ook een mooie kerk. Maar weet u, 
er waren toch een beetje weinig 
mensen. Ja, ik was er ook niet om 
eerlijk te zijn. En dan volgen er vanuit 
de verschillende monden een hele 
range aan te begrijpen excuses. “Tja”, 
antwoord ik, “ik had het nog zo gezegd 
en geschreven. Kom nu zo veel als 
mogelijk. Als u kunt, kom dan. Want een 
volle kerk is zoveel inspirerender...”. 
Vorige viering waren er meer dan 300 
gelovigen in de kerk. Nu iets minder dan 
100.... Weet u, het is een beetje net als 

 
 

met die gasten, die naar het 
bruiloftsfeest een fles water meenamen. 
De anderen brengen de wijn wel mee, 
zo dachten ze bij zichzelf, die ene fles 
water van mij valt dan toch niet op.... 
Maar velen dachten zo, en zo kon het 
gebeuren dat er uiteindelijk water te 
drinken was op het feest en geen wijn.....  
Toch was het een prima viering met 
veel inzet van velen. Veel positieve 
reacties. Het was goed zoals het was.  
Gelukkig zijn we allemaal vrije mensen. 
Of ik wel of niet ergens aan mee doe, of 
ik wel of niet kom, dat bepaal ik nog 
altijd helemaal zelf. En dat is goed zo. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

Eerlijk is eerlijk, het zat al langer in de 

lucht. Toch was het met name voor de 

groep vrijwilligers een hele klap toen 
definitief bekend werd dat de vieringen 

op zaterdagavond zouden gaan 
stoppen. Op 20 juli zal voor het laatst op 

de zaterdagavond gaan worden gevierd. 
 

 
 

Heel velen hebben in de loop van heel 
veel jaren baat gehad bij de wekelijkse 
vieringen in het ziekenhuis. Vaak kwam 
je er onder moeilijke omstandigheden. 
Je was er zelden voor je plezier en heel 
velen waren dankbaar dat ze met hulp 
van vrijwilligers naar de ruimte werden 
gebracht, waar ze aan de eucharistie 
konden deelnemen, later ook aan 
vieringen van woord, gebed en 
communie. Toen er niet voldoende 
pastorale bezetting meer beschikbaar 
was zijn vrijwilligers met enthousiasme 
aan de slag gegaan om de vieringen 
goed te laten verlopen. En nu komt aan 
dit alles een eind.  
De geestelijk verzorger in dienst van het 
ziekenhuis denkt volop na over een 

toekomst, waarin gewaarborgd blijft dat 
je ook in het ziekenhuis, als je dat nodig 

vindt en nodig hebt, een plekje kunt 

vinden om in de kracht te zijn van je 
geloof. Ook zal op een goede wijze de 

heilige communie ten minste een keer 
 

per week worden gebracht naar wie 
deze wil ontvangen.  
Een woord van grote dank mag op deze 
plek namens de parochies gesproken 
worden naar de mensen die er vele vele 
jaren steeds weer voor gezorgd hebben, 
dat de vieringen in het ziekenhuis plaats 
konden vinden. Dank, heel veel 
oprechte dank! 
Mocht u de laatste viering in het 
ziekenhuis willen bijwonen, dan bent u 
hartelijk daartoe uitgenodigd. Op 
zaterdag 20 juli om 16.30 uur. Bij de 
receptie kunt u altijd even vragen waar 
u naar toe moet, mocht u dat niet weten. 
Ook een woord van grote dank aan al 
die velen, die bij toerbeurt tijdens de 
vieringen hebben gezongen. Het 
konden daardoor tot het laatst toe 
mooie stemmige vieringen zijn, die in 
het ziekenhuis gevierd konden worden. 
Het is een grote stap, laten we ons niets 
wijs maken. Het doet pijn. Maar het is 
een feit dat er steeds minder mensen 
langdurig in het ziekenhuis verblijven. 
We hebben nu eenmaal ook met die 
realiteit te maken. 
Overigens: het blijft natuurlijk mogelijk 
dat u in het ziekenhuis bezoek ontvangt 
vanuit de parochie. Laat het even weten 
als u dat wilt. En ook is de toediening 
van het sacrament van de zieken altijd 
mogelijk. Als dat gewenst of 
noodzakelijk is, laat het weten via de 
verpleging, de geestelijk verzorger of 
rechtstreeks. 
We gaan een nieuwe toekomst 
tegemoet. Eenieder bedankt en we 
komen elkaar beslist nog vaak tegen! 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 

 
 

TV uitzending vanuit Hulst 
 

 
 
 

 

 

LEZINGEN 7 JULI 
 

Vakantiegevoel 
 

Eind juni, de vakantie breekt weer 
aan. Iedereen verheugt zich erop. 
Nou ja, een traditie is het natuurlijk 
om over de vakantie te praten, als de 
schoolvakanties beginnen. Immers, er 
kon dan massaal op vakantie worden 
gegaan. Heel Nederland sprak er 
over, want voor iedereen was de tijd 
hetzelfde. Op dit moment is de 
vakantie gespreid over een goede 
twee maanden en Nederland is 
verdeeld in 3 streken. 
 

In wezen gaat het er om dat je vrij 
bent van je verplichtingen. Je hoeft 
niet naar school en je hoeft ook niet 
te werken. 
 

 
 

Toch werd er lang verteld, dat de 
vakantie vooral bedoeld was om de 
kinderen te laten helpen bij het 
oogsten op het land. 
 

Hier gaan we geen geschiedenis 
neerschrijven, maar vanuit de 
parochie willen we iedereen een heel 
goede, vrije periode toewensen. 
Geniet van de vrije tijd in binnen- 
en/of buitenland, op vakantie of in de 
tuin of aan de Zeeuwse kust. 
 

Natuurlijk hopen we wel op uw 
aanwezigheid op de parochiedag bij 
de boerderij aan de Clingedijk bij de 
familie Dobbelaar op 7 juli. 
 
 

Vieringen in het ziekenhuis 
 
 

Uit het leven gegrepen 
 

“Weet u”, zei ze, “soms hoor ik 
mensen spreken, die iets hebben 
ervaren. Waarvoor het geloof echt 
‘iets is. Maar in mijn leven heb ik 
zoiets nooit meegemaakt. Vroeger 
thuis hebben we gebeden en zijn we 
naar de kerk gegaan. Maar er werd 
nooit over geloof gesproken. En wat 
het geloof voor mijn ouders heeft 
betekend, ik heb het nooit van hen 
gehoord. Toen ik trouwde ben ik in dit 
spoor verder gegaan. Ik kan niet 
zeggen, dat ik ooit iets speciaals heb 
ervaren. Zo hebben we geleefd en 
onze kinderen tot volwassenheid 
gebracht. En nu ben ik oud en zit ik 
veel stil ‘bij mezelf’. Maar ik ben echt 
blij, dat ik u gebeld hebt. Dat we 
elkaar regelmatig mogen spreken. En 
dat u mij steeds de communie uitreikt. 
Dat doet me goed. Dat betekent echt 
veel voor mij.” Een ervaring die mij 
werd toevertrouwd en die ik met u 
deel. Uit het leven gegrepen. 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 
 

 

14de zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Jesaja 66, 10-14c 
Galaten 6, 14-18 

Lucas 10, 1-12.17-20 
 

 
 

THEMA:  
VREDE AAN DIT HUIS 



 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 5 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos; overleden 
ouders Brand-Wauters en overleden 
familie; Wim Bruggeman en echtgenote 
Roza Verstraaten en wederzijdse 
ouders en familie; pater Jan Snijders 

 

WOENSDAG 10 JULI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 10 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; Clara Brughemans; 
Isabella de Croock; Petrus Menu; 
Petrus Crombeen en overleden familie; 
Andreas Fruytier; levende weldoeners 
van de basiliek; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen 

 

VRIJDAG 12 JULI 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

mededeling: 
Op vrijdag 12 juli 2019 is er een orgel-
concert in de basiliek, aanvang 20.00 uur. 

 

KOEWACHT 
 

ZONDAG 7 JULI 11.00 UUR: 
parochiedag in St. Jansteen 
intenties:Sylvia en Emma van Damme; 
Greetje van Damme echtgenote van 
Maurice Martens 

 

mededeling:  
Op 23 juni ll. is op 64-jarige leeftijd 
Margaretha van Damme (roepnaam 
Greetje) echtgenote van Maurice 
Martens, overleden. De uitvaart vond 
plaats op zaterdag 29 juni in de kerk 
van Koewacht, waarna crematie te 
Terneuzen. 
 

 

COLLECTE 6-7 JULI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs-
gemeenschap. In Boschkapelle, Clinge 
en op de parochiedag in St. Jansteen is 
er een extra caritascollecte bestemd 
voor Artsen zonder Grenzen. Artsen 
zonder Grenzen biedt medische hulp 
aan slachtoffers van oorlogen, rampen 
en epidemieën. Dat doet zij wereldwijd 
én waar hulp het hardst nodig is. Met 
100-en uitgezondenen en 1000-en 
hulpverleners uit de landen zelf, wordt 
directe medische hulp aan mensen in 
nood geboden: van medische basiszorg 
tot oorlogschirurgie en van voedingshulp 
tot het bieden van schoon water. Artsen 
zonder grenzen vecht zo tegen ziekten, 
die voor onnodige doden zorgen, zoals 
aids, tuberculose, malaria en -zeer 
actueel- ebola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 6 JULI 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: Herna Buytaert echtgenote 
van Roger Bogaert, overleden ouders 
en familie; Zus Schout en echtgenoot 
Willy van Broeck; Christiane Zaman en 
echtgenoot Dies Duininck;. Thilda van 
Hauten echtgenote van Joos van Putte  

 

DINSDAG 9 JULI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda: Woensdag 10 juli om 19u30: 
lectoren bijeenkomst in de vergaderzaal 

 

overleden:  
Christiane Zaman weduwe van Dies 
Duininck, overleden in Sint Jansteen op 
dinsdag 18 juni in de leeftijd van 85 jaar. 
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden 
op dinsdag 25 juni in onze kerk gevolgd 
door de begrafenis op het kerkhof in Clinge. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 8 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz  
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens 
met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Josephus Kerckhaert; 
Benny Tieleman, echtgenoot van 
Gerarda Roctus; jaargetijde Marie van 
Dijk-de Kort met gedachtenis van 
overleden echtgenoot Piet van Dijk, zoon 
Wilfried en schoonzoons Huub en Wim 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 6 JULI 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de vrede 
te komen versterken. 

 

DINSDAG 9 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastor J. van Velthoven 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

Wegens vakantie is De Warande 
gesloten. Daarom kan er op donderdag 
11 juli geen viering plaatsvinden.  

 

SINT JANSTEEN 
 

ZONDAG 7 JULI 11.00 UUR: 
 

Zondag 7 juli vieren we op inmiddels 
vertrouwde wijze onze parochiedag. De 
dag begint met een eucharistieviering 
om 11 uur en vindt plaats in de loods van 
Fons en Maria Dobbelaer in Sint Jansteen.  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel 
 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 6 JULI 19.00 UUR: 
H.H. Martelaren van Gorcum woord- en 
communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert 
intenties: Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Joseph Hamelink, echtgenote, dochter 
Annie en zonen Leo en Jan jaargetijde 
Joseph Schuren en overleden echtgenote 
Elisabeth Schuren-Coolsen en overleden 
familie; jaargetijde Theo Dankaart 

 

mededeling: Zaterdag 6 juli is er na 
afloop van de viering gelegenheid tot 
het vereren van de relikwie van de H.H. 
Martelaren van Gorcum. 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 4 JULI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 7 JULI 10.30 UUR:  
eucharistieviering met samenzang o.l.v. 
cantor  
intenties: Alfrida Triest en familie; Gaby en 
Harry Bruggeman-Vereecken en familie; 
jaargetijden Mark en Eddy Gijsel; Bert en 
Rosa Kroes-van Bastelaar, Lodewijk en 
Jeanne Colsen-de Maat; Rob Mel en 
familie Mel-Collet 

 

WOENSDAG 10 JULI 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
mw. Christiane Duininck-Zaman 85 j. 
mw. Athi Kayser-Maas 99 j. 
dhr. Phielbert Verras 88 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 9 JULI 10.30 UUR: 
eucharistieviering  
 

 

 
 

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 
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 
 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07  
openingstijden secretariaat: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail:       pastoriehulst@zeelandnet.nl 

 

CLINGE H. HENRICUS 
contactpersoon A. de Loos-Brijs 
 tel. 0114-311332 
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43 
 NL37 RABO 0330 4032 14 
 NL09 INGB 0000 1193 62 

 

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH 
postadres     Hulsterloostraat 76 
 4568 AG Nieuw-Namen 
parochiekern  NL30 RABO 0136 6006 38 

 

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART 
postadres  Dorpsstraat 50  
 4569 AK Graauw 
parochiekern NL68 RABO 0322 6001  

 

VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
postadres  Kerkstraat 15, 
 4581 BV Vogelwaarde 
parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69 

 

HENGSTDIJK H. CATHARINA 
postadres  Hengstdijkse Kerkstraat 4,  
 4585 AB Hengstdijk 
parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55 
 

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 H. JOHANNES DE DOPER 
contact tel. 0114-312187  
parochiekern 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 H. GERARDUS MAJELLA 
postadres Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53 
 tel. 0114-381317 

 

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

 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 
INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

 

 
 
 

mailto:parochiebestuur@hmsdz.nl
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/component/contact/contact/4-uncategorised/252-f-van-geyt?Itemid=101
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