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TINTINNABULUM

zondag 29 september 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 29 SEPTEMBER

We bouwen aan de vrede in Gods naam, hier en daar
Colombia
een mooi land, een
‘moordland’, in alle betekenis (positief
en negatief) van het woord. Sinds 42
jaar trek ik daar, als lid van de orde der
Camillianen, samen met de mensen op,
op zoek naar een betere toekomst voor
ieder, jong en oud, man en vrouw,
zwart, blank, bruin, katholiek of anders
gezind, met een eigen Colombiaanse
achtergrond,
Europees,
Afrikaans.
Colombia een rijk land, een mooi land,
gezegend door God: 2 oceanen, grote
rivieren,
bergen,
smaragden,
grondstoffen, koffie, marihuana, coca,
fruit, exotische bloemen, alle klimaten,
van tropische warmte tot ijskoude
hoogtes. Colombia, rijk, maar o zo
verdeeld met een slecht verdeelde
rijkdom, extravagante rijken, een kleine
groep, die bijna alles hebben,
miserabele armen, die bijna niets
hebben. Rijk en arm: het drama van
Colombia.
Colombia, door God gezegend, door de
diep gewortelde en wijd verspreide
corruptie en onrechtvaardigheid van de
mens ontregeld. Vanuit ons geloof in
Jezus,
de
vleesgeworden
barmhartigheid van God, zijn we op
zoek, naar Gods bedoeling. Proberen
we samen te zoeken naar en te bouwen
aan een gezonde en gezond makende
maatschappij in Gods naam.
Geïnspireerd door Jezus, proberen ook
wij, de barmhartigheid van God gestalte
te geven in onze maatschappij, waar zo
veel mensen lijden, in de steek gelaten
zijn, vervolgd worden, gemarteld en
gedood. Proberen wij de strijdende
groepen (guerrilla en regeringstroepen)
ervan te overtuigen een vreedzame
oplossing te zoeken voor het grote
probleem van de onrechtvaardigheid en
ongelijkheid. En blijven we erop
aandringen, ook in Gods naam, dat er
naar het volk geluisterd moet worden en
de mensen deel moeten kunnen nemen
aan het bouwen van een rechtvaardige
maatschappij.
Dat is wat we in Colombia proberen te

doen, maar wonderen kan men van ons
niet verwachten, dat is, om het misschien
maar een beetje oneerbiedig te zeggen
“Gods pakkie-an…”, zoals ik in mijn
eenvoudig gebedje tot uitdrukking wil
brengen: “God, hij die de wonderen
doet, zijt Gij. Gij zijt immers God, ik niet.
Ik ben slechts een eenvoudig werkend
mens. Zie hoe wij proberen te werken,
doet Gij a.u.b. uw wonderen.”
Het feit dat de vele projecten, die we
gedurende de 42 jaar in Colombia hebben
kunnen opzetten, nog steeds functioneren,
kunnen we zien dat God ons niet in de
steek heeft gelaten. Hij mag van ons
hetzelfde verwachten. Ook van u.

en bestaat uit maximaal 10 personen
zodat er vertrouwen kan groeien.
Daarom is het ook nodig om alle acht
bijeenkomsten te volgen. Deelname is
gratis.

De data zijn: 11-18-25 februari, 3-10-1724-31 maart 2020.
Kan er geen aparte groep gevormd
worden, dan kunnen ouders aansluiten
bij de avond- of namiddaggroep.

De eerste rouwgroep zal doorgaan op
acht maandagmiddagen van 14.00 tot
ongeveer 16.00 uur en start op
Korenmarkt/Bellingstraat
maandagmiddag 4 november.
do 3 okt 14.00 uur
viering
De data zijn: 4-11-18-25 november, 2-9
wzc De Lange Akkers
december 2019 en 6-13 januari 2020.
di 1 okt 10.30 uur
weekviering De tweede rouwgroep is op acht
dinsdagavonden
van
19.30
tot
ongeveer 22.00 uur en start op
Groepen
dinsdagavond 5 november.
Rouwzorg Regio 114
De data zijn: 5-12-19-26 november, 3Ook dit najaar worden door Rouwzorg 17 december 2019 en 7-14 januari
Regio
0114
weer
rouwgroepen 2020.
Indien er voldoende vraag is, start een
georganiseerd.
Rouwenden komen acht weken samen aparte groep voor ouders van een
in een groep om naar elkaars verhaal te overleden kind (ook tijdens en na de
op
acht
luisteren en om inzicht te krijgen in wat zwangerschap)
dinsdagavonden
van
19.30
tot
verlies en rouw met je doen.
De gespreksgroepen staan open voor ongeveer 22.00 uur en start op
iedereen, ongeacht geloofsovertuiging dinsdagavond 11 februari.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de
pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

26ste zondag door het jaar
JAAR – C
Amos 6, 1a.4-7
1 Timoteüs 6, 11-16
Lucas 16, 19-31

THEMA:
ARM MAAR TOCH RIJK
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 28-29 september
Hulst
zo 29 sep 11.00 uur
eucharistie
wo 2 okt 18.30 uur rozenkransgebed
wo 2 okt 19.00 uur
eucharistie
vr 4 okt 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
zo 29 sep 9.30 uur

eucharistie

Heikant
do 26 sep 10.30 uur
di 1 okt 14.00 uur

w&c viering
Theresialof

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 1 okt 19.00 uur
eucharistie
Clinge
za 28 sep 19.00 uur

eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 1 okt 9.30 uur
w&c viering
aansluitend aanbidding
Nieuw-Namen
vr 27 sep 19.00 uur

eucharistie

Vogelwaarde
za 28 sep 19.00 uur

eucharistie

Kloosterzande
zo 29 sep 9.30 uur

eucharistie

wzc Antonius
do 26 sep 10.30 uur

w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 29 sep 10.30 uur
wo 2 okt 11.00 uur

w&c viering
weekviering

En ik denk dat God met een glimlach
heeft toegezien hoe hier in de regio,
d.m.v. de Vastenactie € 40.000 bij
elkaar is gewerkt, door parochiecomités,
scholen, buurtgroepen en dat de
opbrengst een grote steun is geweest
en nog is, voor ons werken aan een
land van vrede in Gods naam, onder het
motto: lever je wapen in en we geven je
een muziekinstrument. Vele kinderen,
jongeren, samen met hun ouders,
hebben daar gehoor aan gegeven en
laten nu zien en horen, dat zij in staat
zijn met muziek, dans, schilderen, sport,
werk, samenwerk etc. hun bijdrage te
leveren een vreedzame samenleving.
En zo kunnen we, samen met steeds meer
mensen blijven getuigen van ons geloof
in God en in de mens, zijn schepping.
Dank voor uw steun, in Gods naam.
pater Swinne

Die eerste stap zetten is niet gemakkelijk,
maar je verdriet delen helpt écht.
Als jij dit ook wilt, neem dan contact op
vóór 10 oktober met het rouwzorgteam:
Maggie Sandkuijl - ervaringsdeskundig
maatschappelijk werkster; tel 0114315149, e-mail msandkijl@zeelandnet.nl
Fien Martinet, ervaringsdeskundige; tel
0114-364050,
e-mail
fmartinet@zeelandnet.nl
Katrien V.d. Wiele, ervaringsdeskundig
en pastoraal werkster; tel 06-41322776,
e-mail kvdwiele@zeelandnet.nl
Meer informatie kunt u ook vinden
op de website: http://www.rk-kerkozvl.nl/overlijden/rouwzorg
en
op
www.pgoosthoek.nl

Lezing
Rouwzorg Regio 0114
door Marinus v. d. Berg

Rouwzorg Regio 0114 organiseert
een lezing door Marinus van den Berg
op 15 oktober om 20.00 uur in de
Truffinozaal van WZC DE Blaauwe
Hoeve, Truffinoweg 2 te Hulst met als
thema: ‘De dagen... ze komen en
gaan... en vandaag voor het eerst
doet de dag niet zo’n pijn…’.
Marinus van den Berg is een
toonaangevend
rouwdeskundige,
boeiend spreker en bekend schrijver.
Hij is een boeiend spreker, die zich
verdiept in het thema en hierbij put uit
zijn ruime kennis, ervaring en vele
contacten.
Iedereen is van harte welkom. De
toegang is gratis, maar inschrijven is
nodig, liefst vóór 30 september, bij het
rouwzorgteam:
 Katrien V.d. Wiele, tel. 06-41322776,
e-mail kvdwiele@zeelandnet.nl
 Fien Martinet, tel. 0114-364050,
e-mail fmartinet@zeelandnet.nl
 Maggie Sandkuyl, tel. 0114-315149,
e-mail msandkuijl@zeelandnet.nl

Week van Samen in Jota
Jota (huis voor ontmoeting en inspiratie) in
Oostburg organiseert van 26 september
tot 5 oktober de Week van Samen.
Iedere dag zijn er inspirerende
activiteiten: wandelen, film, muziek
maken, dansen, maaltijden en nog
veel meer. Jota is de plek waar
iedereen zich thuis mag voelen en waar
je kunt delen wat je beweegt.
De Week van Samen is er voor iedereen
en wil mensen met elkaar verbinden. Alle
informatie vindt u op: www.jotaoostburg.nl

Meer dan 40 steunbetuigers
aan vluchtelingen bij
commissievergadering
Op 10 september hebben vijf mensen
ingesproken bij de commissie samenleving van de gemeente Terneuzen.
Mensen die zeer verontrust waren over
het welzijn van vluchtelingen, nu de
gemeente Terneuzen de subsidie aan
Vluchtelingenwerk dreigt te stoppen.
De vijf insprekers werden gesteund door
ruim 40 mensen uit diverse kerken en
organisaties in Zeeuws-Vlaanderen.
De publieke tribune zat bijna vol! Ik
denk dat het indruk heeft gemaakt op
de commissieleden. Maar we zijn er
nog niet. De officiële besluitvorming
moet nog komen. We houden u op de
hoogte als deze kwestie weer op de
agenda komt van de commissie
samenleving of de gemeenteraad.
Hopelijk mogen we dan nog meer dan
40 mensen begroeten.
Niek v. Waterschoot, Kerk en Vluchteling

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 28-29 SEPTEMBER
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.

WOENSDAG 2 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: familie Baert-van Gijsel;
familie Verdurmen; overleden ouders
Stallaert-Elias en overleden kinderen
VRIJDAG 4 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: overleden ouders Brand-Wauters
en overleden familie; Alphons Blommaert
en echtgenote Mathilde de Vos en
overleden ouders; Wim Bruggeman en
echtgenote Roza Verstraaten en
wederzijdse ouders en familie

H.H. PETRUS EN PAULUS
ZATERDAG 28 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater T. Verbraeken
intenties: Mien Gelderland-van Jole;
zuster Lucia Verbist; echtpaar Joos en
Juliëtte Everaert-Janssen en familie;
Gerarda
Schelfhout-Verdurmen,
echtgenoot en overleden familie;
Joseph
Schuren
en
overleden
echtgenote Elisabeth Schuren-Coolsen
en overleden familie; overleden ouders
Jozef en Angela Naessens-Rombout en
overleden familie; Patrick Marin

overleden:
Op 12 september is zuster Lucia Verbist
overleden te Teteringen in de leeftijd
ZONDAG 29 SEPTEMBER 9.30 UUR:
van 96 jaar. De uitvaartdienst en
eucharistieviering met als voorganger
begrafenis hebben plaatsgehad op
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor
woensdag
18
september
in
intenties: Jeanne Boel weduwe van
Vogelwaarde.
Achille Martens; Omer de Cock en
Maria Cornelissens en overleden
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
familie; Emiel van Remoortele en
TER DUINEN
echtgenote Maria Baert en overleden
familie; Jacobus Baert en Melanie Tack ZONDAG 29 SEPTEMBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
lector: Marlies Martinet-van Acker
kapelaan J. van Velthoven m.m.v.
misdienaar: volwassenen
parochiekoor
HEIKANT
intenties: Ber Joos, overleden ouders,
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
zus Corrie en tante Maria Burm ; Lisa
DONDERDAG 26 SEPTEMBER 10.30 UUR: de Waal, broer, zussen en ouders ; Mart
woord- en communieviering met als de
Block-Pauwels
;
overleden
voorganger pastor R. Grossert
familieleden van familie de Nijs-van de
Vijver ; Roos van Itegem ; familie H.
DINSDAG 1 OKTOBER 14.00 UUR:
Theresialof met als voorganger pastoor Priem-Martens ; overleden ouders
Pouwels-Goossen en zoon Martien;
W. Wiertz
jaargetijde Guido de Maat ; Els van
SINT JANSTEEN
Kruijssen-Franssens en echtgenoot
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN
Theo van Kruijssen
DINSDAG 1 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger lector: Jojanneke Taelman
pastoor W. Wiertz
intenties: pastor Claessens; Seraphine gedoopt:
Pieters en echtgenote Angela Verbist; Op 15 september zijn Julie van der
Maria en Agnes Bauwens, overleden Heijden dochter van Robertjan en
ouders en Nelly Bauwens; René Bauwens Simone van der Heijden-de Klerk en
en echtgenote; Theo Beughels en Elise Luijcks dochter van Paul Luijcks
en Judith Mangnus gedoopt.
echtgenote Rosa van Dorsselaer
KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W.
Wiertz
m.m.v.
het
parochiekoor
intenties: Joannes Franciscus Herdewel
HULST
en echtgenote Rosalia Veneranda
H. WILLIBRORDUS
Zaman en overleden kinderen; Bennie
ZONDAG 29 SEPTEMBER 11.00 UUR: Hoefnagels echtgenoot van Annelies
eucharistieviering met als voorganger Swinne
kapelaan J. van Velthoven m.m.v. het
Dameskoor
DINSDAG 1 OKTOBER 9.30 UUR:
intenties: familie Baert-van Gijsel; voor woord- en communieviering met aanRudo Sanders en overleden familie- sluitend aanbidding van het Allerheiligste
leden; jaargetijde overleden ouders met als voorganger pastor R. Grossert
Aarts-Frijns; voor Moniek Kant echtgenote tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep
van Jan Mannaert en overleden familie; De Bron Iedereen is van harte welkom.
Jo de Deckere echtgenoot van Maria
d’Haens wederzijdse ouders en familie; gedoopt:
Miep van Sterkenburg-ten Kortenaar en Caithlin, dochtertje van Jeroen De
Stef van Sterkenburg; Rosalia Jacoba Boeck en Elke Nicasie, is gedoopt in
van Vlierberghe-Planken; de heer Jo de onze parochie op 14 september.
Poorter en echtgenote mw. Ireen de Poortervan Waterschoot; jaargetijde voor Margriet agenda:
de Vliegere-d’Hooge echtgenote van Donderdag 3 oktober wordt de H.
Theo de Vliegere; Marja Bruggeman- communie aan huis gebracht bij zieken,
van Waterschoot en echtgenoot Gerard ouderen en gehandicapten die hiervoor
Bruggeman; Richard Vereecken; Leon zijn aangemeld.
de Bleijser echtgenoot van Yvonne de
opbrengst collecte:
Bleijser-van Puijvelde; voor Jetty van
den Branden-Wouters; Eduard Verbist De extra collecte van zaterdag 14
en echtgenote Andrea van Gassen en september, bestemd voor het werk van
overleden familie; Emma van Gassen pater Cyriel Swinne in Colombia, heeft het
mooie bedrag van € 333,80 opgebracht.
en overleden familie
Met dank namens pater Swinne.
WOENSDAG 2 OKTOBER 18.30 UUR:
rozenkransgebed
VOGELWAARDE

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

VRIJDAG 27 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: gezusters Coenen, overleden
ouders en familie
lector: M. van Driessche-Crombeen
DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 26 SEPTEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: René De Cock, overleden
ouders en familie
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 29 SEPTEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd
door de werkgroep
intenties: Gaby en Harry BruggemanVereecken en familie; jaargetijde Emiel
en Jeanne van Osselaer-Geerts;
jaargetijde Jozef Jansen en echtgenote
Roza Jansen-van Waterschoot; Irma
Stallaert en familie; Willy Vermeulen
echtgenoot van Paula Vermeulen-de
Keijzer; jaargetijde Piet de Boeij en
echtgenote Louisa de Boeij-Pauwels en
familie; Petrus en Marie de Schrijvervan Driessche; Eduard en Astrid van de
Walle-de Schepper en familie
WOENSDAG 2 OKTOBER 11.00 UUR:
weekviering m.m.v. het Blaauwe
Hoevekoor
DONDERDAG 3 OKTOBER 14.00 UUR:
viering in de serre van de
Korenmarkt/Bellingstraat voor bewoners
en buurtgenoten
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 1 OKTOBER 10.30 UUR:
weekviering

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

GEGEVENS
HULST
Postadres:

H. WILLIBRORDUS
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
postadres
parochiekern

H. MARIA HEMELVAART
Dorpsstraat 50
4569 AK Graauw
NL68 RABO 0322 600170

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

H. CATHARINA
Hengstdijkse Kerkstraat 4,
4585 AB Hengstdijk
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
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

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

