
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend 
van 3-4 augustus 

 

Hulst 
 vr 2 aug 19.00 uur  eucharistie 
 zo 4 aug 11.00 uur  eucharistie 
 wo 7 aug 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 7 aug 19.00 uur  eucharistie 
 vr 9 aug 15.00 uur kruisweg 
 

Koewacht 
 zo 4 aug 9.30 uur  w&c viering 
 

Sint Jansteen De Warande 

 do 8 aug 10.30 uur w&c viering 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 6 aug 19.00 uur eucharistie 
 

Clinge 
 za 3 aug.19.00 uur w&c viering 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 6 aug 9.30 uur w&c viering 
 

Vogelwaarde 
 za 3 aug 19.00 uur  eucharistie 
 

Kloosterzande 
 zo 4 aug 9.30 uur  eucharistie 
 

wzc Antonius 
 do 1 aug 10.30 uur  w&c viering 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 4 aug 10.30 uur  w&c viering 
 wo 7 aug 11.00 uur  weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 
 di 6 aug 10.30 uur  weekviering 
 
 

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. 39 
 

zondag 4 augustus 2019 

TINTINNABULUM 

Veel aandacht voor bedevaarten. Als 
goede mogelijkheid om in onze tijd het 
geloof te beleven en te delen. Je gaat 
met elkaar op weg, voor een te 
overziene periode, naar een plek waar 
je intenser dan thuis mag beleven wat je 
gelovig in je draagt. Velen branden 
kaarsjes bij het Mariabeeldje thuis. Of 
bij de beeltenis van een heilige. Velen 
doen dat in de kerken of in de basiliek. 
Velen doen dat op plekken waar ze 
voorbij komen of speciaal naar toe 
gaan. Voor de 300ste keer gaat de 
bedevaart naar Kevelaer. En er gaan 
bijna 300 pelgrims mee. Een prachtig 
aantal. We nemen onze intenties mee. 

We bidden samen met alle kracht. In 
verbinding met elkaar. In verbinding met 
allen thuis. In verbinding met wie ons in 
de dood zijn voorgegaan. Maria, 
Troosteres van de Bedroefden, wees 
onze voorspraak. 
Moge dat ons gebed zijn. Moge Zij ons 
op onze bedevaart begeleiden. 
In onze tijd veel aandacht voor 
bedevaarten. En dat is goed zo. Een 
goede vorm om ook in onze tijd ons 
geloof te delen. Ons geloof te beleven. 
We zullen ook bidden voor u allen die 
thuis blijft. Voor onze parochies. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Zaterdag 20 juli, een gedenkwaardige 
dag voor de katholieke vieringen in het 
ziekenhuis. Van de ene kant ‘feest, ’ het 
was namelijk een H. mis met twee 
heren, Pastoor Wiertz en kapelaan Van 
Velthoven. Van de andere kant een 
trieste viering, het was de laatste. Nadat 
ruim 30 jaar in het ‘nieuwe ziekenhuis’ 
katholieke vieringen werden gehouden, 
heeft het ziekenhuisbestuur besloten 
om er mee te stoppen. Er zijn te weinig 
patiënten in het weekend. 
Voor de vrijwilligers, die de patiënten al 
die jaren naar de kerkzaal en ook weer 
terug brachten, was het deze laatste 
dag een emotioneel moment. Het was 
altijd fijn om de mensen te halen en te 
brengen. Het was ook een dankbaar 
werk. Als je de patiënten (na een kopje 
koffie) weer terugbracht en als ze dan 
vertelden, dat het hen zo goed had 
gedaan om de viering bij te wonen, had 
je zelf ook een goede dag. 
Enkelen van de vrijwilligers hadden bij 
 

gebrek aan een priester of pastoraal 
werker de taak op zich genomen om 
voor te gaan in vieringen. En nu was er 
het afscheid en tot onze verbazing 
werden wij in het zonnetje gezet. Fijne 
woorden van de pastoor en de 
kapelaan. Het parochiebestuur had 
mooie woorden, bloemen en de 
Elisabethpenning. Voor al de woorden, 
ook van de belangstellenden, die 
aanwezig waren, zeg ik namens alle 
vrijwilligers: hartelijk dank. 
 

Jopie Vosveld  

 
De drie parochies in Zeeuws-

Vlaanderen waren dit uur in een volle 

kerkzaal ook vertegenwoordigd om op 

deze manier ook onze dank te tonen. 

Het is geweldig wat deze mensen al die 

jaren hebben gedaan. Proficiat hiervoor 

en met de woorden van de kapelaan 

zult u zeker ook uw werk positief 

voortzetten onder de mensen. 

 

 

 
 

Bedevaart naar Kevelaer 
 

 
 

 

LEZINGEN 4 AUGUSTUS 

 

Zo bont 
 

Zo bont als een collega het mij vertelde, 
heb ik het zelf nog niet meegemaakt. 
Ik denk dat het ook een cultuur is en 
misschien steeds meer wordt. Hier in 
Zeeuws-Vlaanderen is het zo ver 
(nog) niet... Tijdens een doopviering, zo 
vertelde hij, gingen op de belangrijke 
momenten soms wel tien mobieltjes 
in de aanslag om het allemaal vast te 
leggen. Om niets te missen. En 
sommigen hielden die mobieltjes de 
hele tijd ‘in de aanslag’. ‘Het is 
vergelijkbaar met hoe de Chinezen 
Nederland ‘doen’.... Alsmaar met een 
camera voor hun neus’ zei hij. Het 
gevaar van dit alles is dat je niet meer 
zelf ‘bij het moment bent’, maar dat je 
vooral gericht bent op het vastleggen 
van momenten voor ‘eens’ en ‘ooit’; 
wanneer dat ook moge zijn. Zo bont 
als mijn collega het meemaakte, heb 
ik het nooit ervaren. Maar het gaat 
snel. En wat niet is kan nog komen. Ik 
ben in ieder geval voorbereid.... 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

 
 

 
 

 

Uw beeld en gelijkenis 
 

Bij U mag iedereen zichzelf zijn. 
Bij U kan iedereen zichzelf zijn, maar 
op uw voorwaarde: blijf bij elkaar. 
Blijf allen één, naar eigen aard en inzicht. 
Want samen kunnen wij gestalte geven 
aan uw plan, uw rijk van liefde. 
Want dan pas zal de aanschijn van 
uw aarde zijn diepe glans van ooit 
herkrijgen. 
Bewaar ons daartoe in uw eenheid en 
laat ons ijveren voor recht en vrede. 
Laat ons elkaar verdragen 
zonder onszelf te verliezen. 
God, vriend, laat ons onszelf zijn. 
Geschapen naar uw beeld. 
 

Jos Brink, Heer, hoor van mij 

 

Buigen, breken, barsten, …….. winnen 
 

 

18de zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Prediker 1, 2; 2, 21-23 
Kolossenzen 3, 1-5.9-11 

Lucas 12, 13-21 
 

 
 

THEMA:  
WERKEN VOOR GOD 

Niemand staat alleen, niemand is 
alleen. En toch ervaart dit niet iedereen 
zo. Je bent niet iemand alleen. Steeds 
heb je mensen om je heen, maar 
misschien ervaar je dit niet altijd zo. Dit 
zal zeker zo zijn, als je een slecht dag 
hebt, een slechte periode. Immers, alles 
staat je dan tegen en iedereen is tegen 
je. 
Toch, in goede dagen kijk je door een 
andere bril. Je staat midden in het leven 
en je geniet van de mensen om je heen. 
Je ziet dat je niet alleen staat, maar je 
hebt juist zo veel mensen om je heen. 
Je ouders, je broers en zusters, verdere 
familieleden, vrienden, kennissen en al 
die mensen, die je tegen komt en 
vriendelijk tegen je zijn. Het is het 
gevoel van verbondenheid met de 
medemens of de gemeenschap, 
waartoe je behoort. 
De laatste maanden zie je het in de 
sport. Hebt u gekeken naar Wimbledon, 
het damesvoetbal, de Tour de France, 
maar ook de maanlanding van 50 jaar 
geleden. Misschien noem je het gekte, 
maar het is ook het gemeenschappelijk 
vinden van de sport of een ander 
evenement, die jij belangrijk vindt en waar 
jij samen met vele anderen voor gaat.  
 
 

En ineens waren daar deze week Joost, 
Beppie, Jannie, Maarten, Doortje, 
Wilma Chris, Ina, Petra en nog bijna 
600 Zeeuwen. Zij liepen mee in de 
Nijmeegse vierdaagse en elke dag 
konden we lezen over hun tocht. Zij 
genoten van de vrolijke toeschouwers 
en waren ’s-avonds weer blij de finishlijn 
gehaald te hebben. Wat een 
eensgezindheid. Samen op pad, elkaar 
helpend de eindstreep te halen. Maar 
ook wij, thuiszitters, keken elke dag in 
de krant. Hebben ze het gehaald? 
Geweldig toch. Hier is geen sprake van 
individualisme, maar hier is sprake van 
saamhorigheid. 
Zien we dit ook niet terug in het geloof? 
Ieder gelooft op zijn eigen manier. Dit is 
niet altijd in het kerkgebouw. Dat hoeft 
ook niet. Er zijn meerdere vormen 
mogelijk. De laatste decennia zie je 
inderdaad de kerkgang, maar 
tegenwoordig ook de Taizévieringen, 
gebedsgroepen, gregoriaanse muziek, 
rozenkransgebed, stiltevieringen, 
Bijbelstudie, processies. In alle vormen 
kom je met meerderen samen en ervaar 
je gastvrijheid. Uiteindelijk is religie elke 
dag in het nieuws te vinden. Wij maken 
er allen deel van uit. 

Laatste H. eucharistieviering ZorgSaam 
 en uitreiking erepenning Elisabeth parochie 

 

 

 

 
 

Wie weet 
 

Ik vraag niets, maar ik meld alleen 
maar, dat er voor ons allen goede 
mogelijkheden zijn om onze parochie 
financieel te steunen. Meedoen aan 
Kerkbalans natuurlijk. Misschien wel 
voor een vast bedrag, een aantal 
jaren lang. Een gift aan de parochie. 
Een legaat. Of door de parochie te 
begunstigen in uw testament. U weet 
dat de parochie er naar streeft, zoals 
overal en zoals ook u in uw eigen 
huishouden, om de inkomsten en de 
uitgaven gelijk te houden. Dat lukt 
nog niet helemaal. Bovendien is het 
van groot belang, dat begrijpt u 
allemaal, wanneer er iets extra’s 
achter de hand mag zijn. Zo kunnen 
we die extra dingen doen, die voor de 
toekomst van onze parochie van 
belang zijn. Ik verwoord het wellicht 
heel simpel. Maar eigenlijk is het dat 
ook. Dank u wel voor uw begrip. Voor 
uw meedenken. Samen gaan we 
ervoor: de r.-k. Kerk blijft present in 
Zeeuws-Vlaanderen tot in lengte van 
jaren! 
 

pastoor Wiel Wiertz  
 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 2 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; 
Wim Bruggeman en echtgenote Roza 
Verstraaten en wederzijdse ouders en 
familie; pater Jan Snijders 

 

ZONDAG 4 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken 
met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corry van der Wielen-
Aarts en echtgenoot George van der 
Wielen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Bernardus Temmerman en echtgenote 
Johanna de Smit, overleden zoon en 
dochters; Augustinus Josephus van 
Damme en echtgenote Joanna Maria 
Bogaert; Kiet Wilking; Honoré 
Verschueren en echtgenote Riet 
Verschueren; Willy en Lucie Buysse-van 
Denderen; Magda Marleen Burm; Petrus 
Gerardus van Daele; Esther Saman en 
Ria Wojtal en overleden familie.Çamiel de 
Wulf; Piet Rottier en echtgenote Maria 
d’Hooghe, Wilfried Segers; Ann Watté; 
Martha Maria Heijmans-Roelands 

 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Begga 
Laman;Petrus Gellinck en overleden 
familie; familie Verdurmen; overleden 
weldoeners van de basiliek; Petrus v.d. 
Voorde en overleden familie; Petrus 
Crombeen en overleden familie; familie 
v.d. Perre; overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen 

 

VRIJDAG 9 AUGUSTUS 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

overleden: 
Martha Maria Roelands weduwe van 
Leon Heijmans, 85 jaar 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 4 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 

 
 

 

COLLECTE 3-4 AUGUSTUS 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle 
Clinge, en Hulst, is er een extra 
caritascollecte voor Vluchtelingenwerk 
Nederland. 
De VN Vluchtelingenorganisatie 
UNHCR heeft vastgesteld, dat er eind 
2018 meer dan 71 miljoen mensen 
huis en haard achterlieten voor oorlog, 
geweld, politieke crises of gebrek aan 
mensenrechten. Vluchtelingenwerk 
Nederland is een onafhankelijke 
organisatie, die opkomt voor de 
belangen van vluchtelingen en 
asielzoekers. Met duizenden 
vrijwilligers ondersteunt zij 
asielzoekers in opvangcentra en 
vluchtelingen, die een nieuw bestaan 
opbouwen in onze maatschappij. 
Caritas steunt het werk van 
Vluchtelingenwerk Nederland en 
beveelt deze collecte van harte bij u 
aan. 

 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 8 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Johan de Burger en echtgenote 
Angela Weemaes en overleden familie; 
Ed Borm en echtgenote en overleden 
ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; 
Silvia Plasschaert; René Bauwens en 
echtgenote; overleden familie IJsebaert; 
Theo Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 6 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: pastor Claessens; Marie, 
Eugenie en Louis Borm en overleden 
familie; Maria en Agnes Bauwens 
overleden ouders en Nelly Bauwens 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele met 
zang van Bernadette en Marlene  
intenties: Yvonne Smet en echtgenoot 
Alphons van Esbroeck, Jeanne van den 
Keybus en echtgenoot Jozef Smet en 
eerder echtgenoot Alphons Smet en 
overleden familie; Herna Buytaert 
echtgenote van Roger Bogaert, 
overleden ouders en familie. 

 

DINSDAG 6 AUGUSTUS 9.30 UUR: 

woord- en communieviering met 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste met als voorganger pastor 
R. Grossert tijdens de bijeenkomst 
gebedsgroep de Bron in het kerkzaaltje 
aan de H. Henricuskerk 
Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda: 
Donderdag 1 augustus wordt de H. 
communie aan huis gebracht bij zieken, 
ouderen en gehandicapten die hiervoor 
zijn aangemeld. 

 

mededeling:  
De extra collecte tijdens de viering op 
kermismaandag, bestemd voor het 
onderhoud aan ons kerkgebouw, heeft  
€ 196 opgebracht. Met dank namens de 
parochiekerncommissie. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 

Everaert-Janssen en familie; overleden 
familie Johannes Truijman-Vonk en 
overleden kinderen; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; jaargetijde Celina Buijsse-
Gielliet met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Marcel Buijsse. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 4 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater Verbraeken 
m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Rie 
Maas, overleden ouders, broer Jo, zus 
Rie en familie; overleden echtpaar Kees 
en Madeleine Rijk van de Lavoir; Roos 
van Itegem; overleden ouders Jo Rijk en 
Maria Hiel; Helena Pouwels-Martinet 

 

lector: Ynske Taelman  
com. assistent: Lidwien Jansen 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor onze overleden 
bewoners en overledenen in eigen kring 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 4 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van Geloof 
intenties: Wies Nicolaas en zoon Ronald; 
Augustinus en Petronella Ferket-Poulussen 
en kleinzoon Auk de Maat; Gaby en 
Harry Bruggeman-Vereecken en familie  
 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoeve-koor 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 6 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
weekviering 

 
 

 
 

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 600170 

 

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 
 

 

Moeder van God 
 

Moeder tussen anjers en rozen, 
Gij hebt van ons bestaan het broze 

begin gekend en elk moment 
van goede en kwade dagen; 

de vreugden, angsten en de vele vragen, 
de stilte ook en het weerbarstig leed, 

het hangt al in de plooien van uw kleed. 
 

Moeder van de stille tranen, 
van het veel te diepe leed, 

van de uitgestoten mensen, 
die in onrecht waarheid wensen: 

Gij die alles hebt gekend 
wat uit liefde is geleden, 

wat kortzichtig werd gehaat, 
red ons, midden in het kwaad 

 

Moeder tussen anjers en rozen, 
die van stilte staat te blozen 
in de weelderige bloemen: 

veel te veel om op te noemen 
wordt er om uw gunst gesmeekt, 

tot intriges en gekonkel 
en het praalzieke geflonker 
bij uw innigheid verbleekt. 

 

Fasafas, nieuwjaarsdag, 1 januari 1989 

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

