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TINTINNABULUM

zondag 13 oktober 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

Mag ik ... ?

LEZINGEN 13 OKTOBER

28ste zondag door het jaar
JAAR - C
2 Koningen 5, 14-17
2 Timoteüs 2, 8-13
Lucas 17, 11-19

THEMA:
GERED DOOR GELOOF
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 12-13 oktober
Hulst
do 10 okt 19.00 uur
eucharistie
vr 11 okt 15.00 uur
kruisweg
zo 13 okt 11.00 uur
eucharistie
wo 16 okt 18.30 uur rozenkransgebed
wo 16 okt 19.00 uur
eucharistie
vr 18 okt 19.00 uur
stilteviering
Koewacht
zo 13 okt 9.30 uur
w&c viering
Sint Jansteen De Warande
do 10 okt 10.30 uur
w&c viering
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 15 okt 19.00 uur
eucharistie
Clinge
za 12 okt 19.00 uur
w&c viering
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 15 okt 9.30 uur
gebedsgroep
Graauw gemeenschapshuis
do 17 okt 10.00 uur
w&c viering
Nieuw-Namen
vr 11 okt 19.00 uur
w&c viering
Vogelwaarde
za 12 okt 19.00 uur
w&c viering
Hengstdijk
zo 13 okt 11.00 uur
Kinderkerk
ma 14 okt 19.00 uur
w&c viering
Kloosterzande
zo 13 okt 9.30 uur
w&c viering
wzc Antonius
do 10 okt 10.30 uur
eucharistie
De Blaauwe Hoeve
zo 13 okt 10.30 uur
w&c viering
wo 16 okt 11.00 uur
weekviering
wzc De Lange Akkers
di 15 okt 10.30 uur
weekviering

“Mag ik dat boekje mee nemen, ik ga
het thema en ook een paar andere
zinnen overschrijven”. Zo begon het
gesprek. ‘Bekering brengt vreugde’, is
het thema van de liturgie van 15
september. “Dat is zo’n mooie zin”, zei
ze, “en zo waar. Bekering verandert je
helemaal. Je legt de oude mens af en je
bekleedt je met de nieuwe mens. Dat
heb ik ervaren. En gedaan”.
“Vertel eens hoe dat kwam”, vraag ik.
“Ik was al wel gelovig”, zei ze. En ze
vervolgde ongeveer als volgt: “Op een
dag keek ik naar de televisie. En toen
begon er een programma van de EO, ik
herinner het me nog precies, wie er in
beeld kwam en wat er vervolgens
gebeurde. Een man werd geïnterviewd,
die een bijbel in zijn handen had. En die
man vertelde over Jezus en over hoe Hij
bij jou is als jij Hem toelaat. Hij vertelde
hoe Jezus jou helemaal verandert, je
nog veel meer laat zijn wie je bent dan
je zelf voor mogelijk hebt gehouden.

En op dat moment voelde ik het en
wilde ik het. Ik legde mijn oude mens af
en was vanaf dat moment nieuw
geboren. Ik veranderde heel veel dingen
in mijn leven. Ik deed de dingen die bij
mijn nieuwe ‘zijn’ pasten, en ik deed
alles op een andere manier. Ik was
intens gelukkig, iedere dag en ieder uur,
omdat ik in niets meer alleen was, maar
altijd de nabijheid mocht voelen en
ervaren van Jezus Christus. Hij droeg
mij in het bijzonder, wanneer het
moeilijk was of wanneer iets zelfs
onmogelijk leek. Ik was en ben niet
bang meer. Ik leef uit vertrouwen. Ook
voor de dood ben ik niet bang. Ik sterf,
maar leef voort in Hem. Het is echt
waar”, zei ze, “Bekering brengt vreugde,
diepe vreugde”.
Ik wilde u dit gesprekje, zomaar op een
ochtend, ergens in Zeeuws-Vlaanderen,
niet onthouden.
pastoor Wiel Wiertz

Oktober is de tweede Mariamaand
De maand oktober wordt van oudsher
ook wel de rozenkransmaand genoemd.
In deze maand is er bijzondere devotie
tot de H. Maagd Maria, de moeder van
Jezus.
De
rozenkrans
is
een
gebedssnoer. Tijdens het bidden
worden de zogeheten blijde, droevige
en glorievolle geheimen overwogen,
een korte samenvatting van het
levensverhaal van Jezus en Maria.
Enkele jaren geleden zijn daar de
Gebedssnoer
geheimen van het licht aan toegevoegd.
De rozenkrans is een gebedssnoer met
Al in de middeleeuwen werd de oorspronkelijk vijftien maal tien kralen,
rozenkrans gebeden in kloosters. Het telkens afgewisseld door een grotere kraal.
was met name de H. Dominicus van Aan dit snoer werd ter ere van Maria bij elke
Caleruega (1170-1221), stichter van de kraal een Weesgegroet, dus in totaal
dominicanen, die dit gebed bevorderde, 150 Weesgegroeten gebeden. De
nadat Maria aan hem verschenen was. grotere kraal betrof het Onzevader.
In de 14e en de 15e eeuw raakte het De tegenwoordig gebruikelijke en in de
rozenkransgebed
ook
buiten
de volksmond genoemde 'rozenkrans' is
kloosters bij leken bekend. Met name feitelijk het zogeheten 'rozenhoedje'. De
door toedoen van de dominicanen, de naam is ontleend aan het hoedje van
jezuïeten
en
de
rozenkrans- rozen dat vaak als een kroontje of onder
broederschappen, waarvan de meest een kroontje bij Maria en andere heilige
bekende in 1475 te Keulen werd maagden
werd
afgebeeld.
Dit
opgericht en van daar over de hele 'rozenhoedje' is een derde deel van de
wereld verspreid.
eigenlijke rozenkrans. Het snoer telt
Dat
de
oktobermaand
de vijfmaal tien kralen met daartussen vijf
rozenkransmaand is, heeft te maken grotere. Met dit snoer worden niet 150
met het feit dat in de katholieke Kerk weesgegroetjes gebeden, maar 'slechts'
jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L. vijftig. Het voortdurend herhalen van
Vrouw van de rozenkrans wordt gevierd. een gebed met een gebedssnoer in de
Het was de dominicaner paus Pius V, hand, zoals dat bij het bidden van de
rozenkrans gebeurt, is een vorm van
die
dit
feest
instelde
ter
nagedachtenis aan de overwinning gebed, die in meer religies voorkomt,
op de Turkse vloot bij Lepanto op die onder meer bij moslims.
datum in 1571.

Bron: Kerknet

KRO eucharistieviering voortaan om 10.00 uur
Sinds september 2019 wordt de
eucharistieviering
om
10.00
uur
uitgezonden. Het geloofsgesprek is om
9.45 uur. Afgelopen seizoen was dit om
10.15 uur en 10.30 uur. Velen van u
kijken op zondagochtend naar de
eucharistieviering op de televisie, omdat
u bijvoorbeeld niet meer naar de kerk kunt

komen vanwege gezondheid of om een
andere reden. Fijn dat u dan op deze
manier de eucharistieviering toch bij
kunt wonen.
Enkele jaren geleden werd de
eucharistieviering op TV ook om 10.00
uur uitgezonden. De uitzending is
daarmee als het ware weer terug op het

oude tijdstip.
Ook is het elke zondag de moeite waard
om naar het geloofsgesprek te luisteren
en kijken. Vaak betreft het een actueel
onderwerp. Ook kan het gesprek een
voorbereiding zijn op de eucharistieviering, die er op volgt.
Kijkt u wel eens?

Teresialof met beeweg
en inzegening
bevrijdingsmonument
Dinsdag 1 oktober vond in en om de
kerk te Heikant het traditionele
Teresialof met beeweg plaats. Dit lof
wordt traditiegetrouw, sinds 1934, elke
eerste dinsdag van oktober gehouden.
Ondanks het slechte weer in de
ochtend hadden zo’n 40 gelovigen de
weg naar de Heikantse kerk tegen
14.00 uur weten te vinden.
Voorganger pastoor Wiel Wiertz ging
voor en het werd een mooi en stemmig
lof, vooral ook omdat de aanwezigen
uit volle borst meezongen. Ze hadden
zoiets van: “Ha, eindelijk, nu kunnen we
het Tantum Ergo en het Magnificat nog
eens zingen”. Kennelijk liggen deze
gezangen uit de traditie van het lof
veel gelovigen nog na aan het hart!
De gelovigen werden na het lof
beloond met een voorzichtig zonnetje,
zodat ook de beeweg bij mild en
droog weer kon worden afgewerkt.

Aansluitend aan de beeweg werd door
pastoor Wiertz het onlangs onthulde
bevrijdingsmonument ingewijd, daarna
was er koffie met iets lekkers, verzorgd
door KBO Heikant. Daarbij was er
volop gelegenheid tot ontmoeting en
uitwisseling van indrukken. Pastoor
Wiertz maakte van die gelegenheid
gebruik om aan enkele oplettende
dames een toelichting te geven op de
door hem bij het lof gedragen kleding.
Als lid van het kathedraal kapittel
droeg hij voor de gelegenheid de
kleding van de kanunnik met daarbij
de stola. Al met al wederom een
bijzonder geslaagde middag.
J. van Damme

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 12-13 OKTOBER
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is er
een extra collecte voor onderhoud van
de verwarming en in Nieuw-Namen is
er een extra caritascollecte.
HULST
H. WILLIBRORDUS

SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

ZONDAG 13 OKTOBER 9.30 UUR:
DINSDAG 15 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert m.m.v.
pater J. Reurs
parochiekoor
CLINGE
intenties: Ber Joos, overleden ouders,
H. HENRICUS
zus Corrie en tante Maria Burm; Roos
ZATERDAG 12 OKTOBER 19.00 UUR: van Itegem; Bennie Heijens; overleden
woord- en communieviering met als ouders Alouisius en Helena Pouwelsvoorganger pastor R. Grossert m.m.v. Martinet

DONDERDAG 10 OKTOBER 19.00 UUR: het
parochiekoor
o.l.v.
Marlene
eucharistieviering met als voorgangers Bauwens
het pastoraal team m.m.v. Dameskoor
intenties: Aloys van Boven echtgenoot
van Anny Pieters; overleden ouders en
VRIJDAG 11 OKTOBER 15.00 UUR:
familie
d’Haens-Serrarens;
Dorthy
kruisweg
Piessens en echtgenoot Door Merckx;
ZONDAG 13 OKTOBER 11.00 UUR:
Rosa Van der Kelen en echtgenoot Jo de
eucharistieviering met als voorganger Wit; Antoinette Maenhout en overleden
pastor J. van Velthoven met samenzang ouders; Piet Inghels echtgenoot van
intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo Madeleine Bruggeman en overleden familie
Willems en echtgenote Emelda Weemaes;
DINSDAG 15 OKTOBER 9.30 UUR:
jaargetijde Coleta Gijsel; Franciscus
in het kerkzaaltje aan de H.
Blommaert en echtgenote Maria Wittock
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep
en overleden ouders; Jacobus de Smit,
de Bron. Iedereen is van harte welkom.
broers, zusters en verdere familie Heijens;
overleden:
Antoinette
Maenhout,
Leon de Bleijser echtgenoot van Yvonne
overleden in Hulst op woensdag 25
de Bleijser-van Puijvelde; voor Leo
september jl. in de leeftijd van 93 jaar.
Fermont en overleden familie FermontDe uitvaartdienst heeft plaatsgevonden
Sinack; Arnold Begheijn en overleden
op maandag 30 september in de kerk
familie; Maria Lafertin-Diessenbergen
van Clinge gevolgd door de begrafenis
WOENSDAG 16 OKTOBER 18.30 UUR:
op het kerkhof aldaar.
rozenkransgebed
GRAAUW
WOENSDAG 16 OKTOBER 19.00 UUR:
GEMEENSCHAPSHUIS HULST
eucharistieviering met als voorganger
DONDERDAG 17 OKTOBER 10.00 UUR:
pater J. Reurs
woord- en communieviering met als
intenties: familie Baert-van Gijsel;
voorganger pastor K. Van de Wiele
familie Verdurmen; overleden ouders
intenties: Trees Buys echtgenote van Willy
Stallaert- Elias en overleden kinderen
Hofman, overleden ouders en familie;
Mina Rijk echtgenote van Piet de Baar,
VRIJDAG 18 OKTOBER 19.00 UUR:
hun dochter Tini en overleden familie;
stilteviering
Johannes Stallaert en overleden familie;
KOEWACHT
Irma Stallaert; Petrus Boënne-van Megroot
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
en overleden kinderen; Maria Verbist
met gedachtenis aan haar ouders; Marie
ZONDAG 13 OKTOBER 9.30 UUR:
Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en
woord- en communieviering verzorgd
wederzijdse ouders; Jozef van de Vijvere
door de werkgroep m.m.v. het koor
en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse
intenties: Alice Dierick en overleden
ouders; Jo Willems en echtgenote Emelda
familie; Mia van Nieuwlande-Belaert en
Weemaes ; Jules van den Eeckhout en
echtgenoot Gerard van Nieuwlande,
echtgenote Malphina Daalman
overleden ouders Belaert-Sturms en
lector: J. de Baar
familie van Nieuwlande; Jeanne Boel
weduwe van Achille Martens
VOGELWAARDE
H.H.
PETRUS EN PAULUS
lector: Marlies Martinet-van Acker
misdienaar: Tess en Vicento
NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH
VRIJDAG 11 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd
door de werkgroep
intenties: gezusters Coenen, overleden
ouders en familie; Petrus Bosman en
echtgenote Augusta van Roeyen en
overleden familie
lector: L. van Driessche-Steyaert
SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE

DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 10 OKTOBER 10.30 UUR:
eucharistieviering
intenties: H. mis uit dankbaarheid voor een
70-jarig huwelijk van dhr. Piet Serrarens
en mw. Louise Serrarens-D’Hooge
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 13 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd
door de werkgroep
intenties: Gaby en Harry BruggemanVereecken en familie; jaargetijde ouders
Peet en Palmira de Nijs-Perdaen; Willy
van Vliembergen echtgenoot van Tilly
van Goethem; Bert en Rosa Kroes-van
Bastelaar, Lodewijk en Jeanne Colsende Maat; Piet en Lidy Weemaes-Baart
WOENSDAG 16 OKTOBER 11.00 UUR:
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor
overleden:
mw. Maria Hoop-Haulez,
89 jr.
mw. Godelieve
van Goethem-van Kerckhove 82 jr.
mw. Ineke de Wijn,
74 jr.
dhr. Nenad Kosanovic
74 jr.
mw. Antoinette Maenhout
93 jr.
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 15 OKTOBER 10.30 UUR:
weekviering
overleden:
mw. Georgette De Block

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

MAANDAG 14 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: jaargetijde René Boeijkens
met gedachtenis van overleden ouders
en familie; Rosalia Kerckhaert-Warrens
met
gedachtenis
van
overleden
echtgenoot Josephus Kerckhaert; Maria
Kuijpers; Benny Tieleman echtgenoot
van Gerarda Tieleman-Roctus; Leonard
en Martha Somers-Pauwels zoon Tonny
dochter Marleen en schoonzoon Henk

91 jr.

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

ZATERDAG 12 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: zuster Lucia Verbist; echtpaar
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen,
echtgenoot en overleden familie; Leon en CLINGE
Lies de Waal-Vink en zonen Jo en Henk; contactpersoon
zuster Clementina Vink overleden ouders
Jozef en Angela Naessens-Rombout en parochiekern
overleden familie; jaargetijde Jo van
Stevendaal

ZONDAG 13 OKTOBER 11.00 UUR:
DONDERDAG 10 OKTOBER 10.30 UUR: Kinderkerk, we lezen een verhaal en
woord- en communieviering met als hebben een nieuw knutselwerkje. Jullie
zijn van harte welkom!
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Johan de Burger en echtgenote
Angela Weemaes en overleden familie;
Ed Borm en echtgenote en overleden
ouders; Alfred Weemaes en echtgenote;
Silvia Plasschaert; overleden familie
IJsebaert; René Bauwens en echtgenote;
Theo Beughels en echtgenote Rosa van
Dorsselaer; Margaretha Danckaert en
echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit
zonen Freddy en Francky en overleden
familie;
jaargetijde
Achiel
Meijer
echtgenoot van Andrea Thijs

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

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

H. HENRICUS
A. de Loos-Brijs
tel. 0114-311332
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

