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TINTINNABULUM

zondag 27 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

LEZINGEN 27 OKTOBER

30ste zondag door het jaar
JAAR - C
Sirach 35, 12-14.16-18
2 Timoteüs 4,6-8.16-18
Lucas 18, 9-14

THEMA:
GOD, WEES MIJ GENADIG
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 15-16 september
Hulst
zo 27 okt 11.00 uur
eucharistie
wo 30 okt 18.30 uur rozenkransgebed
wo 30 okt 19.00 uur
eucharistie
vr 1 nov 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
zo 27 okt 9.30 uur

gospelviering

Heikant
ma 28 okt 9.30 uur:

eucharistie

Clinge
za 26 okt 19.00 uur

w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 29 okt 9.30 uur
gebedsgroep
Nieuw-Namen
vr 25 okt 19.00 uur

w&c viering

Vogelwaarde
za 26 okt 19.00 uur

eucharistie

Hengstdijk
ma 28 okt 19.00 uur

w&c viering

Kloosterzande
zo 27 okt 9.30 uur

w&c viering

wzc Antonius
do 24 okt 10.30 uur

w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 27 okt 10.30 uur
wo 30 okt 11.00 uur

w&c viering
weekviering

wzc De Lange Akkers
di 29 okt 10.30 uur

weekviering

Gospelviering
Op zondag 27 oktober is er om 9.30
uur in de kerk van Koewacht wederom
een gospelviering met als thema: ‘Laat
je hart spreken’. Het meerstemmig
Afrikaans gospelkoor Karibuni uit
Haacht - Station komt de viering
muzikaal opluisteren. Laat je hart
spreken en kom met ons meedeinen,
zingen, bidden en vieren. Iedereen is
van harte uitgenodigd.

Bijzondere missiemaand
Onze paus heeft deze oktobermaand
uitgeroepen
tot
een
bijzondere
missiemaand. We hebben er al over
bericht en in de liturgie werd er al
aandacht aan gegeven. De paus heeft
ons voor deze maand het thema:
‘Gedoopt en gezonden’ mee ‘op weg
gegeven’. Gedoopt en gezonden; op
iedere gelovige christen van toepassing.
Niet enkel ontvangen en denken dat het
wel goed is, maar daadwerkelijk vanuit
ons doopsel in de wereld staan. Op weg
gaan om in woord en daad Christus
tegenwoordig te stellen. We mogen
ervan doordrongen zijn dat wij mét Hem
en in verbondenheid met zovele
anderen op weg zijn. Waar precies naar
toe? En hoe die toekomst er uit ziet? Wij
mogen er op vertrouwen en erin
geloven dat Christus, die zelf de Weg is,
ons naar het Leven leidt. Hij geleidt
onze voeten op een weg van vrede.

De paus gaf ons voor deze maand het
volgende gebed mee. Goed om er kennis
van te nemen, kostbaar om te bidden:
Hemelse Vader, toen uw enige Zoon
Jezus Christus opstond uit de doden
zond Hij zijn leerlingen uit om ‘alle volken
tot leerling te maken’. Daaraan herinnert
U ook ons door het doopsel: wij delen
allemaal in de missie van de Kerk.
Sterk ons met de gaven van de Geest, zodat
wij dapper en onvermoeibaar blijven
getuigen van het evangelie. Zo kan de
Kerk haar opdracht, die nog lang niet
voltooid is, nieuwe uitdrukkingen geven
die leven en licht brengen in onze wereld.
Help ons om de reddende liefde en de
genade van Jezus tastbaar te maken
voor alle mensen. Dat vragen wij U in
naam van Jezus Christus, die met U
leeft en heerst, in eenheid met de
heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid.
Amen.

Koorconcert
Op zaterdagmiddag 9 november vindt in
de Catharinakerk te Hengstdijk een
bijzonder koorconcert plaats. Als we de
Koorstichting Cantorij der Basiliek uit
Hulst een boegbeeld mogen noemen
van de katholieke kerkmuziek, dan
geldt dat voor het Zeeuws Byzantijns
Koor Srétenieje in relatie tot de
Russisch-orthodoxe liturgie.
Twee werelden geworteld in een
gelijke oorsprong, maar met een
andere traditie, een andere kleur en
een ander klankbeeld. Beide koren
vatten het initiatief op om die werelden
samen te brengen in één concert. Die
ontmoeting belooft voor de toehoorder
een openbaring te worden !

Gedoopt en gezonden
Oktober 2019 is door paus Franciscus
uitgeroepen tot ‘buitengewone missiemaand’.
Dit om onder de gelovigen een nieuw
missionair elan te stimuleren en
speciale aandacht te vragen voor de
missie en missionarissen over de hele
wereld.
In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober, zegt de
paus: "De Kerk heeft een zending in de
wereld: het geloof in Jezus Christus
schenkt ons de juiste dimensie van alle
dingen, door ons de wereld te doen zien
met de ogen en het hart van God."
De boodschap van paus Franciscus
voor Wereldmissiedag heeft hetzelfde
onderwerp
als
de
buitengewone
missiemaand: ‘Gedoopt en Gezonden:
de Kerk van Christus op missie in de
wereld.’
De aanleiding om dit jaar geen gewone,
maar juist een buitengewone missiemaand te houden, is het eeuwfeest van
de apostolische brief van paus
Benedictus XV over missie: ‘Maximum
Illud’ (1919). De brief is, zoals
gebruikelijk in de Kerk, vernoemd naar
de openingswoorden: “Groot en heilig
was de taak die onze Heer Jezus
Christus, op het punt om naar zijn Vader
weder te keren, aan zijn leerlingen
toevertrouwde met de woorden: “Gaat
uit over de hele wereld en verkondigt
het evangelie aan heel de schepping”
(Marcus 16, 15). Die taak bleef niet

beperkt tot het leven der apostelen,
maar moest door hun opvolgers worden
voortgezet tot aan het einde der
wereld.”
Op verschillende manieren wordt in
Nederland aandacht gevraagd voor de
Wereldmissiemaand. Zo komt het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, katholiekleven.nl, met
een bijzondere serie video’s naar
aanleiding van de missiemaand.
Katholiekleven.nl
interviewt
onder
andere zuster Maria Confidens, een
slotzuster in een klooster in Utrecht en
Mgr. Van den Hout, bisschop van
bisdom Groningen-Leeuwarden. Deze
video’s komen in oktober online.
De Nederlandse Konferentie voor
Religieuzen,
de
Bisschoppelijke
Vastenactie, Missio, de Week voor de
Nederlandse Missionarissen en de
bisdommen hebben voor de missiemaand
een speciaal magazine uitgebracht met
als titel Missie Nu. Het magazine bevat
portretten van mensen die op hun eigen
wijze op dit moment met missie bezig
zijn. Zij vertellen wat missie nu voor hen
betekent en hoe zij zich gedoopt en
gezonden voelen. Omroep KRO-NCRV
vraagt verder tijdens de missiemaand
onder meer aandacht voor dit
onderwerp in de geloofsgesprekken, die
worden uitgezonden op zondagochtend.
Ronald van Quekelberge

Woorden van geloof
Vorige week was ik concelebrant bij een
huwelijk in de familie. De viering was
tweetalig. Nederlands en Spaans. Een
Spaanstalige tante van de bruid sprak
een inleidend woord van welkom. Ze
gebruikte mooie woorden, die het leven
van bruid en bruidegom helemaal
plaatsten in een gelovig perspectief. Zij
had woorden waar wij -moet ik toch
zeggenvaak
het
christelijke
vocabulaire zijn kwijtgeraakt. (Zonder dit

te weten of dit erg te vinden. Wij missen
uiteraard niets. Stel je voor dat wij iets
zouden missen...). Deze vrouw uit
Venezuela sprak vanuit haar gelovige
hart. Sprak woorden die in haar leefden.
Over mensen die haar dierbaar waren.
Sprak woorden geïnspireerd vanuit haar
natuurlijke geloof voor mensen waarvan
zij hield. Een warm bad. Een openbaring.
pastoor Wiel Wiertz

Srétenieje brengt al gedurende enkele
decennia op diverse plaatsen in Zeeland
en daarbuiten liturgische muziek uit de
oosterse kerk ten gehore. Belangrijke
componisten in dit repertoire zijn
Rachmaninov, Tjesnokov en Tsjaikovski.
Daarnaast richt het koor zich op de
kenmerkende Russische volksmuziek, dat
zowel tragiek als vreugde in zich bergt.
Dirigent van het koor is Emilia Tabachnik
–Li, opgeleid aan het conservatorium
in Sint Petersburg. Het koor zingt viertot achtstemmige werken, waarbij
solisten uit het koor naar voren treden.
Srétenieje betekent letterlijk ‘ontmoeting’
en dat is het op 9 november in het
bijzonder met publiek en het andere koor.
De Koorstichting Cantorij der Basiliek uit
Hulst is in de eigen regio, maar ook ver
daarbuiten een begrip. Natuurlijk kent
iedere bezoeker van de eeuwenoude
Willibrordusbasiliek het koor vanwege
de verzorging van de liturgie. Maar ook
ver daarbuiten verwierf het koor
bekendheid door concertreizen naar
de belangrijkste kathedralen in Europa
zoals de Notre-Dame in Parijs, de Dom
van Trier, de Westminster Cathedral in
Londen, de kathedralen van Amiëns,
Lille, Brussel, Straatsburg, Haarlem
etc. Concerten met orkest en solisten
zoals bijvoorbeeld ‘A Mass for Peace’ en
‘Tears from Heaven’ wisten een breed
publiek te imponeren. Dirigent is
Anton de Kort.
Het concert in Hengstdijk begint om 15
uur, vanaf 14.30 uur gaan de deuren open.
Toegangskaarten kosten € 15 inclusief
een consumptie. Kaarten zijn verkrijgbaar
via de koorleden, via het e-mailadres
cantorijhulst@zeelandnet.nl en bij
ingang van de kerk. In februari 2020
volgt nog een concert van beide koren
in Middelburg.

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 26-27 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 basiliek.

CLINGE
H. HENRICUS

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH
VRIJDAG 25 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
intenties: gezusters Coenen overleden
ouders en familie; Albert Burm
overleden ouders en familie
lector: R. Ferket-de Clerck

ZATERDAG 26 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
m.m.v. het parochiekoor
intenties: jaargetijde Gerarda Lansu;
jaargetijde Petrus van Itegem en
HULST
echtgenote Lea D’haen; jaargetijde
H. WILLIBRORDUS
Peter Hoefnagels; Gilbert Hoefnagels
HENGSTDIJK
ZONDAG 27 OKTOBER 11.00 UUR:
echtgenoot van Agnes Casteels, zoon
H. CATHARINA
eucharistieviering met als voorganger
Luc
Hoefnagels
en
overleden
pastor J. van Velthoven m.m.v. het
grootouders; Sjef Peeters echtgenoot MAANDAG 28 OKTOBER 19.00 UUR:
Dameskoor
van Martha Plasschaert; Antoinette woord- en communieviering verzorgd
door de werkgroep
intenties: familie Baert-van Gijsel; Joos Maenhout en overleden ouders
intenties: Christina Lemsen
d’Haens met gedachtenis van zijn moeder DINSDAG 29 OKTOBER 9.30 uur:
Marie d’Haens-Cornelissens;Bernardus in het kerkzaaltje aan de H.
DIENST GEESTELIJKE ZORG
Temmerman; Leonid Gromyko en Ljoebov Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep
ZORGSAAM ZORGGROEP
Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote de Bron Iedereen is van harte welkom.
ZEEUWS-VLAANDEREN
Maria Roels; Miep van Sterkenburg-ten
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
Kortenaar en Stef van Sterkenburg; voor
VOGELWAARDE
DONDERDAG 24 OKTOBER 10.30 UUR:
Leon de Bleijser echtgenoot van Yvonne
H.H. PETRUS EN PAULUS
woord- en communieviering
van Puijvelde; ; Aloys Seij en Anna SeijZATERDAG 26 OKTOBER 19.00 UUR: intenties: voor overleden bewoners en
Schuren Emerie Volleman en echtgenote
eucharistieviering met als voorganger
overledenen uit eigen kring
Maria Verstraaten en overleden familie;
pater J. Reurs
Maria Lafertin-Diessenbergen; Aloys
intenties: zuster Lucia Verbist; echtpaar KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
Seij en Anna Seij-Schuren
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en ZONDAG 27 OKTOBER 10.30 UUR:
WOENSDAG 30 OKTOBER 18.30 UUR: familie; echtpaar Joos en Juliëtte Everaert- woord- en communieviering met als
Janssen en familie; Gerarda Schelfhout- diaken K. van Geloof
rozenkransgebed
Verdurmen, echtgenoot en overleden intenties: Gaby en Harry BruggemanWOENSDAG 30 OKTOBER 19.00 UUR: familie; overleden ouders Piet en Louise Vereecken en familie; José Mangnus-van
eucharistieviering met als voorganger
de Rooij-de Schepper; overleden ouders Daele, echtgenote van Guust Mangnus;
pater J. Reurs
Jozef en Angela Naessens-Rombout en Theodorus en Maria de Bruijn-de Meyer,
intenties: familie Baert-van Gijsel; overleden familie; Theo Lambert; Emma dochter Marie-Louise en als jaargetijde
familie Verdurmen; jaargetijde Louisa Erpelinck-Wullems;
jaargetijde
Piet voor zoon Henkjaargetijde Roza JansenBaert; overleden ouders Stallaert-Elias Crombeen, wederzijdse ouders, schoonzus van Waterschoot en echtgenoot Jozef
en overleden kinderen; voor de leden en Anny, schoonbroer Marcel en overleden Jansen; Arthur en Mathilda de Kever-de
Bruyn; Ernest Vael, echtgenoot van Martha
overleden leden van het dameskoor en familie Crombeen-Schuren
Vael-Noens en zonen Joris en Frank;
voor de overleden oprichten van het
overleden: Op 6 oktober is Emma Willy Vermeulen, echtgenoot van Paula
dameskoor pastor Jo van der Heyden
Erpelinck-Wullems, weduwe van Liet Vermeulen-de Keijzer; Omère Kips, echtgeVRIJDAG 1 NOVEMBER 18.00 UUR:
Erpelinck in de leeftijd van 93 jaar noot van Ivonne Kips-Lockefeer; jaargetijde
persoonlijk biecht
overleden.
De
uitvaartdienst
en Cécile Scheerders-Staal en familie
begrafenis
hebben
plaatsgehad
op
WOENSDAG 30 OKTOBER 11.00 UUR:
VRIJDAG 1 NOVEMBER 19.00 UUR:
zaterdag
12
oktober
in
Boschkapelle.
weekviering
eucharistieviering met als voorgangers
het pastoraal team m.m.v. het jeugdkoor
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
de Wal-Noten
TER DUINEN
DINSDAG 29 OKTOBER 10.30 UUR:
intenties: Alphons Blommaert en
weekviering
ZONDAG
27
OKTOBER
9.30
UUR:
echtgenote Mathilde de Vos en
overleden ouders; overleden ouders woord- en communieviering met als
Brand-Wauters en overleden familie; voorganger pastor Katrien Van de Wiele
overleden leden van de vrijwillige m.m.v. parochiekoor
HULST
H. WILLIBRORDUS
brandweer;
Wim
Bruggeman
en intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Postadres:
Steenstraat 22,
echtgenote Roza Verstraaten en Corrie en tante Maria Burm; overleden
4561 AS Hulst
wederzijdse ouders en familie; Leonid ouders Frans en Mien de Meijer-Hiel en
tel. 0114-745000
Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Toon en Marie van den Bosch-Pauwels sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
Mol en echtgenote Maria Roels; en familie; overleden ouders Ceril en parochiekerncommissie
Cornelia Roelands-Platjouw; Roos van
jaargetijde voor Joseph Nonneman
NL70 RABO 0150 7279 68
Itegem; familie H. Priem-Martens
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
HEIKANT
lector: Jojanneke Taelman
openingstijden secretariaat:
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
com. assistent: Lidwien Jansen
ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
MAANDAG 28 OKTOBER 9.30 UUR:
KOEWACHT
kermisviering, eucharistieviering met als
CLINGE
H. HENRICUS
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
voorganger pastoor W. Wiertz
contactpersoon A. de Loos-Brijs
intenties: pastoor Herman van Leemput; ZONDAG 27 OKTOBER 9.30 UUR:
tel. 0114-311332
Theo Hoek en echtgenote Nelly Verheem; gospelviering met als voorganger pastor parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
Marnix Strooband en familie; Augustinus R. Grossert m.m.v. het koor
NL37 RABO 0330 4032 14
Beaurain en echtgenote Maria Nachtegaal, intenties: Margaretha Martinet en
NL09 INGB 0000 1193 62
schoonzoon Rene en familie; Albert van de echtgenoot Theophile de Rechter en
Vijver en echtgenote Selestina de Smet en overleden familie; Theophiel van der Ha NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
postadres
Hulsterloostraat 76
familie; Wilhelm van de Laar echtgenoot en echtgenote Yvonne van der Ha-Bral;
4568 AG Nieuw-Namen
van Erna van Remortel; Charel en Suzan Alfons Jozef Thuij en overleden
parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
van Houte; Cyrillus van Goethem en echtgenotes Josephina Maria Rottier en
echtgenote Agnes Bracke en kleindochter Emelia van de Berghe; Johan de Silva GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART
Sylvia; Ferket en zoon Robby. George en overleden familie; Louis Thuij en postadres
Dorpsstraat 50
Ferket echtgenoot van Mieke van overleden familie Thuij-Janssens; Staf
4569 AK Graauw
Goethem en familie; Florent van Hooije en Selina Dusarduijn
parochiekern
NL68 RABO 0322 600170
en echtgenote Maria van Hooije van lector: Gonny Rozijn
VOGELWAARDE
Hove; Petrus Johannes Seghers en misdienaar: Tess en Mik
H.H. PETRUS EN PAULUS
echtgenote Maria Louisa de Rijcke;
mededeling:
postadres
Kerkstraat 15,
Joos de Rechter en echtgenote
Jacqueline de Groot zal vanaf 1 november
4581 BV Vogelwaarde
Margaretha de Rechter Bleijenberg;
as. toetreden tot de werkgroep parochiekern
NL34 RABO 0330 4064 69
Albertus Beeckman en echtgenote
Kerkbelang Koewacht. Zij en George van
Louisa Michielsens. Martha van Houte
der Sijpt zullen vanaf dan samen het HENGSTDIJK H. CATHARINA
en familie; jaargetijde Gabriel Martens
Hengstdijkse Kerkstraat 4,
algeheel secretariaat van de stichting opne- postadres
en echtgenote Justina de Rechter
4585 AB Hengstdijk
men. Het e-mailadres van ‘Kerkbelang’
parochiekern
NL15 RABO 0332 6040 55
blijft
kerkbelang@zeelandnet.nl
intenties: Christina Lemsen

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

GEGEVENS
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

