
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieringen en andere 
activiteiten 

 

Zoals u al weet gaan de vieringen 
zowel in het weekend als door de week 
niet door, nu tot en met weekend 4/5 
april, in de Goede Week en met de 
paasdagen zijn er geen openbare 
vieringen, maar mogelijk langer. 

 

Chrismaviering in Hulst op 8 april 
gaat niet door 

 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
de paasvieringen: geen openbare 
vieringen. 

 

21 maart, voorbereiding op de eerste 
heilige communie gaat niet door 

 

27/28 maart, 24 uur voor de Heer gaat 
eveneens niet door 

 

29 maart, Mattheus Passion gaat ook 
dit jaar niet door 

 

De palmprocessie in Koewacht vervalt, 
daarvoor in de plaats komt de processie 

met Maria-Tenhemelopneming op 
zondag 16 augustus. 

 

11 april, koor Corrente uit Philippine samen 

met Treochy uit Wales wordt uitgesteld 
naar een nader te bepalen datum. 
 

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 
 

 
 

 

83e jaargang nr. 20 
 

zondag 22 en 29 maart 2020 

TINTINNABULUM 

zeggen. Zou het heel anders zijn geweest dan hij het zich had voorgesteld? Zou hij 
naar Jezus op zoek zijn gegaan om Hem te bedanken? Onmogelijk, hij had Hem 
immers nooit gezien. Hij kan Hem slechts herkennen aan zijn stem. Wat valt hem 
op nu hij ziet? Wat vertelt hij ons daarover? 

 

We laten hem aan het woord: “Ik ben de man, die blind was en niets anders kon 
doen, dan bedelen en nu kan ik zien dankzij de man, die Jezus heet. Waar Hij nu 
is, weet ik niet, maar ik weet dat Hij een profeet is. Want ik was blind en nu zie ik, 
daarom weet ik het. En jij, ziener, toeschouwer, het is toch wel wonderlijk, dat je 
niet begrijpt waar deze Jezus vandaan komt. Nooit is het gehoord, dat iemand de 
ogen van de blindgeborene heeft geopend. Als deze Jezus niet van God kwam, 
had Hij zoiets nooit kunnen doen”. 

 

Hij ziet meer dan er te zien is: Jezus blijft tot het einde van het evangelie 
onzichtbaar voor hem, maar hij ziet Hem al met de ogen van zijn geloof: Hij is een 
profeet, Hij komt van God. Dit zicht op Jezus wordt volmaakt als Hij ineens voor 
hem staat: “Geloof je in de Mensenzoon?”, een ander woord voor Messias, 
Verlosser. “Ik geloof, Heer!”, en hij wierp zich voor Hem neer. 

 

Geloven is meer zien dan er met je ogen is te zien. Voor de blindgeborene is het 
een dubbele genezing, die Jezus in Hem teweegbrengt. Voor de omstanders, die 
ziende zijn, is er ineens ook meer te zien: Jezus maakt zich ook aan hen zichtbaar 
op een manier, die ze eerst niet konden zien. Maar ze willen het niet zien, dat het 
werken van God in die blinde man zichtbaar wordt, dat Jezus een nieuw licht 
werpt op de zaak van onze wereld, van ons leven. Het staat er letterlijk: “De 
Joden wilden niet van hem aannemen, wilden niet zien, dat hij blind was geweest 
en nu kon zien. De blinde ziet meer dan hij ooit zag en meer dan er te zien is en 
zij, die ziende zijn, blijven blind voor het ware licht.” 
 

Het licht van Christus, dat zingen we over een paar weken uit in de paaswake. 
Naar dat licht zijn wij op weg: “Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der 
wereld”. Jezus maakt een nieuw soort dag, waar zelfs zij, die kunnen zien hun 
ogen voor kunnen sluiten. Sluit ze niet, slaap niet door de nieuwe dag heen. Wij 
moeten de werken van Hem die Jezus heeft gezonden, verrichten zolang het dag 
is, zolang het licht schijnt. Jezus zegt niet “Ik moet”, maar “wij moeten”. Ook wij, 
die delen in zijn licht, mogen meewerken om licht te brengen in de ogen van 
blinden. Wij moeten mensen nieuw perspectief bieden, nieuw uitzicht geven. 
Gaan zien wat je zelf kunt doen, doordat Jezus licht op je werpt. Heeft u het licht 
al gezien? 

 

Tot slot 
Zien met nieuwe ogen, het woord van God verstaan 
en met aandacht luisteren naar onze naaste- 
zo mogen wij gaan van duisternis naar licht 
en wonen in Gods altijddurende liefde. 
Moge Hij ons zegenen op onze weg naar Pasen. 

 

Uit de traditie Tekst van Augustinus, Belijdenissen 
 

Heer, geroepen hebt Gij en geschreeuwd 
en mijn doofheid doorbroken. 
Gestraald hebt Gij en geschitterd 
en mijn blindheid verjaagd; 
gegeurd hebt Gij en ik heb ingeademd  
en snak nu naar U, 
geproefd heb ik U en nu honger en dorst ik; 
aangeraakt hebt Gij mij en ik ben ontvlamd 
in verlangen naar uw vrede.  
 

Vierde zondag in de veertigdagentijd 
 

 

 

LEZINGEN 22 MAART Gebed om bescherming 
en genezing 

 

God, toevlucht in onze nood, 
kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden 
van het uitgebroken coronavirus. 
Wees een Beschermer voor hen die 
dit virus hebben opgelopen. 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de 
gevolgen van dit virus zijn overleden, 
dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam 
zijn in de gezondheidszorg en het 
openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid 
en zegen mogen ervaren in hun werk 
ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is 
voor ieder van ons en dat Gij met ons 
zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 
bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen 
overgeven aan uw vaderlijke 
voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. Amen. 

 

de Nederlandse bisschoppen  
 

Corona 
 

Naar aanleiding van de gevolgen van 
het coronavirus en de maatregelen, 
die op advies van het RIVM, door de 
regering zijn afgekondigd, hebben ook 
de kerken en voor ons de parochie 
heilige Maria Sterre der Zee specifiek, 
ook onze activiteiten aangepast. 
Dit nummer van het Tintinnabulum is 
voor een groot deel gewijd aan de 
gevolgen van het coronavirus. 
Voor u op een rijtje: 

 Alle vieringen, zowel door de week 
als in het weekend gaan niet door 
t/m Pasen 

 Huwelijks- en uitvaartvieringen 
kunnen doorgaan, maar in besloten 
kring (directe familie). Alle overige 
sacramentele vieringen worden zo 
veel mogelijk uitgesteld. U kunt altijd 
contact opnemen met de pastoor. 

 De Chrismaviering op 8 april in Hulst 
gaat niet door. 

 Op het parochiecentrum zullen we, 
zo lang de maatregelen gelden, met 
maximaal 2 mensen aanwezig zijn. 

 U kunt van 9.30 uur tot 11.30 uur 
zeker terecht voor de misintenties, 
maar u kunt ook een envelop met 
intentie en € 11 in de brievenbus van 
Steenstraat 9 stoppen. 

 De koffieochtenden gaan niet door. 

 Ten aanzien van vergaderingen van 
werkgroepen is er onderling overleg. 
Neem gerust contact op met degene, 
die jouw werkgroep leidt.  

 

Het is prettig te weten hoe we toch op 
verschillende manieren op zondag de 
eucharistie kunnen vieren: 
NPO2: zondag 10.00 uur eucharistie 
Radio I (VRT) zondag 10.00 uur 
eucharistieviering 
Radio Maria: elke weekdag eucharistie 

om 9.00 uur en 19.00 uur 
Radio Maria: zaterdag 9.30 uur eucharistie 
Radio Maria: zondag 10.00 uur eucharistie 

 

Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter  

 

4de zondag van de 
veertigdagentijd 
Zondag Laetare 

JAAR - A 
 

1 Samuël 16, 1b,6-7.10-13a 
Efesiërs 5, 8-14 

Johannes.9, 1-41  
of 1. 6-9.13-17.34-38 

 

 
 

THEMA: GEREINIGD 

 

LEZINGEN 29 MAART 
 

5de zondag van de 
veertigdagentijd 

JAAR - A 
 

Ezechiël 37,12-14 
Romeinen 8, 8-11 

Johannes 11, 1-45 of  
3-7. 17. 20-27. 33b-45 

 

 
 

THEMA: JIJ ZULT LEVEN 
 

Inleiding 
Op deze vierde zondag in deze periode van veertig dagen mogen wij ons 
verheugen, omdat de viering van de verlossing snel naderbij komt. Het 
paasmysterie werpt zijn licht al vooruit, wij laten ons er door beschijnen in de 
liturgie van deze zondag. Daarin wordt de verlossing voor ons opnieuw 
werkelijkheid, daardoor mogen wij opstaan tot nieuw leven en worden onze ogen 
geopend voor Gods wonderlijke aanwezigheid in ons bestaan. 
 

We lezen het evangelie van deze vierde zondag: Johannes 9, 1-41 
 

 Overweging 
Blind geboren zijn. Horen praten over licht, over 

kleuren, over mooi en lelijk, over man of vrouw, 
bomen, de blauwe lucht en de zee. Welke 
voorstellingen kan een blindgeborene maken van de 
wereld, die haar of hem omringt? Wat is er te zien in 
verbeelding of fantasie? 
Als je blind bent geboren, dan komt dat niet meer 
goed. Blind van je geboorte tot de dood. En dan kom 
je iemand tegen, die iets op je ogen smeert en tegen 
je zegt: jezelf schoon te wassen in het water! 

 

Zoals altijd, op de tast, vindt hij de weg erheen, doet 
wat hem werd gezegd en dan ziet hij plots: licht! 
Iemand die niet wist wat licht was, wat kleuren zijn, 
ziet ineens de wereld, die hij alleen kende van horen  

 
 

 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 22 maart: 
 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

intenties: familie Baert-v. Gijsel; Jo 

Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; Alice 

Marie van Gassen; Leon de Bleijser 
echtgenoot van Ivonne van Puijvelde; 
Henrica Pertijs-Mensen; Richard 

Heijens en Julia Heijens-Kramers; 
jaargetijde Jo de Baar-Remijn overleden 
echtgenoot en zoon; overleden ouders 

Stallaert-Elias en kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen  

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

intenties: Bertie Suij echtgenoot van 

Riet de Nijs; Sylvia en Emma van 

Damme; Prudent de Caluwé, 

echtgenote José de Caluwé-Raes en 
overleden ouders; Franciscus Raes en 
echtgenote Angelina Raes-van 

Overmeire 
 

HEIKANT 

H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
 

intenties: Martha van Houte en familie; 

George Pollet, weduwnaar van Agnes 
Praet; Maria d’Hollander, weduwe van 

Josephus d’Hooghe; Theo en Els 
Weemaes-Moorthamer en Prosper 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 

Emiel van Acker; José Weemaes en 

echtgenoot Gerardus Smet; Luciënne 
Grandsard en echtgenoot Frans van de 
Poele; Amelia de Moor en echtgenoot 

Willy de Block; Willy de Wert echtgenoot 
van Lilian van Overmeir 

 
VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

intenties: Netty Strooband; echtpaar 

Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
familie; Gerarda Lauret-de Schepper; 

Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Josephus de 
Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-

Platjouw; Anna Heijens en overleden 
familie; Elisabeth Schuren-Coolsen, 
overleden echtgenoot Joseph Schuren 

en overleden familie 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 

Corrie en tante Maria Burm; overleden 
ouders Frans en Mien de Meijer-Hiel, 

Toon en Marie van den Bosch-Pauwels 
en familie; Joos en Anna van Goethem-
van Puyvelde; Guido Cornelissens; 

Paulien Vinke-Goossen 

 

 

Ontwikkelingen rondom het 
coronavirus 

 

In verband met de laatste 
ontwikkelingen rondom het coronavirus 
(COVID-19), scherpen de bisschoppen 

in Nederland de al eerder getroffen 
maatregelen aan. Alle publieke 
liturgische vieringen worden tot en 

met de paasdagen afgelast. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

intenties: Christina Lemsen; René 
Boeijkens met gedachtenis van 
overleden ouders en familie 

 
Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 29 maart: 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Bertie Suij echtgenoot van 
Riet de Nijs; Gerard van der Sijpt en 
echtgenote Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en overleden familie; 
jaargetijde voor Alois de Bock en 
echtgenote Emerentia de Caluwé 
overleden dochters en schoonzoons; 
intentie in goede herinnering aan de 
levensweg met Marianne Herman; 
Gerard Rotthier echtgenoot van José 
Rotthier-de Schepper 

 

mededeling:  
De huis-aan-huiscollecte in onze 
parochiekern ten bate van de 
Vastenactie heeft €1460,21 opgebracht. 
Van harte dank voor uw bijdrage en ook 
een bedankt aan de collectanten. 

 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

intenties: Martha van Houte en familie; 
Georg Pollet weduwnaar van Agnes 
Praet; Maria d’Hollander weduwe van 
Josephus d’Hooghe; Theo en Els 
weemaes Moorthamer en Prosper 

 

overleden: 
Jo van Dorsselaer 80 jaar echtgenoot 
van Julia Casteels. 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

intenties: Antoinette Maenhout en 
overleden ouders; Etiënne Schijvenaars 
echtgenoot van Agnes de Wilde; Amelia 
de Moor en echtgenoot Willy de Block; 
Eduard Bonte echtgenoot van Hilda 
Leuridan en overleden familie; José 
Weemaes en echtgenoot Gerardus 
Smet; Willy de Wert echtgenoot van 
Lilian van Overmeir; jaargetijde Gabriël 
de Deckere echtgenoot van Maria van 
Hauten en schoondochter Miranda; voor 
de overleden leden van de KBO - 
afdeling Clinge; Maria Verbist, met 
gedachtenis aan haar ouders; Marie 
Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en 
wederzijdse ouders; Jozef van de 
Vijvere en echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders; Jules van den 
Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes. 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Joseph Lockefeer 
echtgenoot van Gonny van Haelst; Piet 
de Cock; Louis Pauwels en echtgenote 
Irma Goossens 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Lisa de 
Waal, broer, zussen en ouders; Frans 
en Irena Valckx-Verbist en overleden 
familie; Guido Cornelissens; Paulien 
Vinke-Goossen 
 

 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: Netty Strooband; Gerarda 
Lauret-de Schepper; jaargetijde Tilly 
van der Veeken-Lambert en overleden 
familie;echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; jaargetijde Bennie Cappendijk 
en overleden familie. 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Om bewoners en cliënten zo goed 
mogelijk te beschermen tegen het 
coronavirus heeft ZorgSaam met ingang 
van woensdag 11 maart j.l. alle 
activiteiten waar méér dan 10 mensen 
bij elkaar komen geannuleerd. 
Dat betekent dat alle vieringen en 
diensten op onze locaties voorlopig niet 
door zullen gaan.  
Ook het rondbrengen van de communie 
komt te vervallen! 

 

Kees van Geloof, geestelijk verzorger  

 

overleden: 
 

LOCATIE KORENMARKT 
dhr. Gerard van Giesen 84 j. 

 
 
 

 
 

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 W. 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 

 

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 K. van Geloof 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
 
 
 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 9, 
 4561 AR Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL70 RABO 0150 7279 68 
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 

 

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 
 

 

Coronacrisis 
 

Wij allen zijn bezorgd in deze onzekere 
tijd. We hebben geen idee hoe lang dit 
kan duren, maar we proberen u zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden. 
Raadplaag zeker de website www.rk-
kerk-ozvl.nl. 
In Vlaanderen is op verschillende 
plaatsen de eucharistieviering via de 
sociale media te volgen.  
https://www.kerknet.be/kerknet-
redactie/video/herbekijk-de-eucharistie-
van-zondag-livestream 
  

Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter 
heilige Maria Sterre der Zee 
 

mailto:parochiebestuur@hmsdz.nl
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https://www.kerknet.be/kerknetredactie/video/herbekijk-eucharistie-van-zondag-15-maart-sociale-media
https://www.kerknet.be/kerknetredactie/video/herbekijk-eucharistie-van-zondag-15-maart-sociale-media
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