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TINTINNABULUM

zondag 19 juli 2020

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 19 JULI

16de zondag door het jaar
JAAR - A
Wijsheid 12, 13.16-19
Romeinen 8, 26-27
Matteüs 13, 24-43

THEMA: RIJP EN GROEN
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 18-19 juli
Hulst
zo 19 juli 11.00 uur

eucharistie

Koewacht
zo 19 juli 9.30 uur

eucharistie

Clinge
za 18 juli 19.00 uur

eucharistie

Vogelwaarde
za 18 juli 19.00 uur

eucharistie

Kloosterzande
zo 19 juli 9.30 uur

Parochiedag, parochiealmanak 2020
Het is een raar weekend. Een jaar
geleden vierden we samen de parochiedag bij de familie Dobbelaar. We waren
met velen en we waren in touw om er
een prachtige dag van te maken. Dat is
het geworden. We waren tezamen op de
boerderij en we vierden samen deze
dag. Er was veel ambiance en we
wensten elkaar toe, dat we ook in 2020
een prachtige, zonnige en gezamenlijke
viering van heel de parochie, van alle
parochiekernen zouden hebben bij de
familie Kerckhaert.
Het is een raar weekend, het zijn al vier
rare maanden. Coronacrisis, wie heeft
het ooit kunnen bedenken? Er wordt wel
gezegd, dat dit er aan zat te komen,
misschien wel, maar achteraf is alles
gemakkelijk gezegd.
Langzamerhand mag er steeds meer,
maar helemaal duidelijk, wat er dan
mag, is het nog niet echt. Met zijn allen
proberen we de afspraken zo duidelijk
mogelijk en uniform te maken, maar
voor alles zijn interpretaties en mazen in
de afspraken te maken. Het zou heel
prettig zijn, dat al degene die veel werk
hebben verricht, waar voor hun geld
krijgen, dat wil zeggen de waardering
voor hun werk, waarvoor veel inzet is
gegeven. Deze waardering kan een
ieder geven door zich aan de afspraken,
aanwijzingen en aantallen te houden.
Dit maakt het werken zo veel lichter.
Het is een raar weekend. De redactie
van de werkgroep communicatie van de
parochie heeft er maanden naar
toegewerkt om de parochiealmanak
precies op de parochiedag uit te geven,
te presenteren en iedereen dit mooie
parochiestuk te geven. Hulde aan al de
redactieleden, die heel wat werk hebben
gestoken in het samenstellen van de
almanak, de onderhandelingen te voeren

met de uitgever en alle vrijwilligers weer
op pad te sturen om huis aan huis de
almanak rond te brengen.
En nu, het is een raar weekend. De
almanak kan niet gepresenteerd worden
op de parochiedag. We zijn niet bij de
familie Kerckhaert, maar we zijn met
een beperkt aantal mensen in de kerk
aanwezig. Toch is er een feestelijke
viering van gemaakt. Pastoor Wiertz gaf
uitgebreid aandacht aan de almanak en
vertelde over de waarde van de
almanak, van dit document. De pastoor
vertelde over het opnieuw uitgeven van
de almanak. Immers, er is al eens
eerder een almanak geweest en wel
van 1992 tot en met 1996. Ook in deze
almanak kunt u alle informatie vinden,
die te maken heeft met de kerk:
adressen, telefoonnummers, werkgroepen
en hoe we te werk gaan in de parochie.

Een mooi document, waar we plezier
van zullen hebben. Nogmaals dank aan
de redactieleden.
Eén van komende weken zult u de
almanak in de bus krijgen. Leest en bekijkt
u de almanak ook met enthousiasme.
Fijn.
Namens pastores en bestuur parochie
heilige Maria Sterre der Zee,
Cecile van Tiggelen

eucharistie

Almanak huis-aan-huis
Geloofsgesprek
Op zondag 19 juli zal om 9.45uur op
NPO 2 het geloofsgesprek worden
uitgezonden
vanuit
ZeeuwsVlaanderen. Kapelaan Jochem van
Velthoven zal vertellen over de
initiatieven van de missionaire kerk in
Zeeuws-Vlaanderen en het bisdom van
Breda. Zoals de gezinsdag in Cadzand
op 11 juli en over de straatmissie met
opblaasbare kerk afgelopen jaar op de
Markt in Terneuzen. Kijk en luister,
zondag 19 juli om 9:45uur op NPO 2.

Deze week wordt de nieuwe parochiealmanak huis aan huis in onze parochie
verspreid. Pastoor Wiertz gaf de voorzet
en bezorgde de eerste exemplaren in

foto G. van der Sijpt

Koewacht. Deze almanak wil een
momentopname zijn van onze parochiegemeenschap anno 2020 en vertelt in
kleur over ons reilen en zeilen, van wat
we beleven en wat ons beweegt, van de
uitdagingen die op ons pad komen, hoe
we met creativiteit vieren tijdens de
coronaperikelen, hoe we ondertussen
nadenken over onze toekomst als
missionaire parochie. We hopen dat u
deze vorm van ‘alle info bij elkaar
hebben’ waardeert en die almanak
graag wil bewaren als ‘historisch
document’.
redactiecommissie parochie HMSdZ

Woonerf
Dit type erf is aanwezig in een gebied
waar de verblijfsfunctie (lopen, spelen,
ontmoeten enzovoorts) prioriteit heeft
boven de verkeersfunctie van de weg.
Sinds kort staat er zo’n bord in de
Gentsestraat, de Steenstraat en ook bij
de basiliek! Het is verheugend, dat de
Gemeente Hulst het autoverkeer in de
binnenstad
beperkingen
oplegt.
Automobilisten zijn er op bepaalde
tijden ‘te gast’ en soms zelfs ongewenst.
Wie had dat ooit kunnen denken: de

basiliek staat aan een woonerf.
Kerkgangers kunnen zich nu veiliger
wanen als ze naar de kerk komen, al
moeten ze de auto op afstand laten
staan. Onze misdienaars kunnen voor
of na de mis een potje voetballen om de
kerk. En bezoekers van buiten zijn door
hun verplichte vertraging mogelijk
eerder geneigd de mooiste kerk van
Nederland met een bezoekje te vereren.
Anderzijds is na de corona de Markt en
omgeving uitgegroeid tot één groot

horeca terras: je kunt na de kerkgang
direct plaatsnemen. Afijn, Hulst moet
vooruit en timmert aan de weg. Ze
nodigt de toeristen gastvrij uit met een
autoluwe binnenstad. Dat is goed voor
haar naam en de middenstand en de
BOA's kunnen verkleed gaan als
Pagadders. Ik hoor onze Lieve Heer al
denken: laten we hopen dat de kerk op
een woonerf ook tevens weer dichter bij
de mensen staat.
Nobel 07

Rouwzorg
Als je iemand verliest, dan heb je
behoefte aan steun van familie, buren,
vrienden. Een arm om je heen,
menselijk contact, je verhaal kwijt
kunnen. Ook ontmoetingen met
anderen
die
hetzelfde
hebben
meegemaakt, kunnen deugd doen,
evenals de lezingen die wij normaal
gesproken organiseren. In deze
coronatijd is dit echter niet mogelijk
maar via de volgende teksten op de
website hopen we jullie een hart
onder de riem te steken. Jullie het
gevoel geven dat je er niet alleen voor
staat ; dat er mensen zijn die aan jullie
denken en met jullie meeleven.
In het najaar 2020 gaan er nog geen
lezingen door. Ons 20-jarig bestaan
is uitgesteld naar 5 oktober 2021.
De nieuwe rouwgroepen starten op
maandagnamiddag 9 en dinsdagavond
10 november in het zaaltje naast de
St. Henricuskerk 's Gravenstraat 169
te Clinge.
Op 2 februari 2021: Lezing door
Manu Keirse met als thema 'Het hart
vergeet niet... weet nog als de dag
van gisteren' over rouw en (jong-)
dementie.
Op 13 april 2021: Interactieve Lezing
door Marinus van den Berg met als
thema 'Het hart vergeet niet... weet
nog van de sporen'.
Op 5 oktober 2021: 20-jarig bestaan
Rouwzorg Regio 0114 met als thema
'Het hart vergeet niet...'
De lezingen vinden plaats in de
Truffinozaal van het WZC De Blaauwe
Hoeve in Hulst om 20 uur.
Voor meer info kun je terecht bij het
rouwzorgteam:
Katrien Van de Wiele,
tel. 06-41322776
kvdwiele@zeelandnet.nl,
Fien Martinet,
tel. 0114-364050
fmartinet@zeelandnet.nl ,
Maggie Sandkuyl,
tel. 0114-315149
msandkuijl@zeelandnet.nl
Postadres : Poorterslaan 111,
4561 ZM Hulst of
op
de
website:
www.rk-kerkozvl.nl/overlijden/rouwzorg.

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
Intenties, in de week van
12 juli:
HULST H. WILLIBRORDUS
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda
Weemaes; Franciscus Blommaert en
echtgenote Maria Wittock en overleden
ouders; familie Baert-van Gijsel; Corry
van der Wielen-Aarts en echtgenoot
George van der Wielen; Leon de Bleijser
echtgenoot van Ivonne van Puyvelde en
broer Mon van Puyvelde; Josephus
Ludovica van Kouteren; Juliën Baart en
echtgenote Johanna Fassaert en lieve
kleine Rosa; Alphonsus Josephus Maria
Kerckhaert; Paulus Camillus Johanna
van Haperen; Brigitta Francisca Maria
de Nijs; jaargetijde Ann Watté; overleden
weldoeners van de basiliek; Johannes de
Waal; familie Baert-van Gijsel; Maria
Pierssens en echtgenoot Nicolaas
Verhullen; Angelina Schimmelpennink;
Leander Blemel en overleden familie;
Cornelis Sandijck en echtgenote;
overleden ouders Stallaert-Elias en
overleden kinderen; familie Verdurmen
KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
intenties: Alice Dierick en overleden
familie; Clementine Segers echtgenote
van George de Vliegher
CLINGE H. HENRICUS
intenties: José Weemaes en echtgenoot
Gerardus Smet; Rosa Van der Kelen en
echtgenoot Jo de Wit; Amelia de Moor en
echtgenoot Willy de Block; jaargetijde
Frans van den Branden echtgenoot van
Agnes van den Brande en overleden
familie; Dorthy Piessens en echtgenoot
Door Merckx; Willy de Wert echtgenoot
van Lilian van Overmeir; Alice Staal-van
den Branden en echtgenoot Marcel Staal
en overleden familie; Corry van Loon en
echtgenoot Piet Bek; Luc Leegwater
echtgenoot van Jacqueline Bleijenbergh;
Mariëtte Van Landeghem echtgenote
van Franҫois Reunis; Luciënne Smet en
echtgenoot Richard de Loos en overleden
familie; Eduard Bonte echtgenoot van Hilda
Bonte-Leuridan en overleden familie; ook
is een intentie gevraagd uit dankbaarheid
VOGELWAARDE
H.H. PETRUS EN PAULUS
intenties: overleden echtpaar Joos en
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen,
echtgenoot en familie; overleden familie
Johannes Truijman-Vonk en overleden
kinderen; overleden ouders Theo en Lena
van Vlieberghe-van Goethem; Gerarda
Lauret-de Schepper; jaargetijde Tilly van
der Veeken-Lambert en overleden familie
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN
intenties: Ber Joos, overleden ouders,
zus Corrie en tante Maria Burm; Emery
de Nijs, kleinzoon Erik en overleden
familie de Nijs-Kerckhaert; jaargetijde Jo
Maas, overleden ouders, zussen Rie en
Roos en familie
DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN
Wij bidden om wijsheid bij onze bestuurders
om de juiste keuzes te kunnen maken,
recht te doen aan het welzijn van onze
bewoners, maar ook aan hun veiligheid.
Wij bidden om begrip bij alle mensen die
zo graag op bezoek willen komen. Wij
bidden om geduld bij onze verzorgenden
die zoveel vragen en opmerkingen krijgen.
Wij bidden om kracht voor onze bewoners
en om eeuwige rust voor hen die overleden
zijn: Ivonne Suy-Gijsel; Maria Pieters; Wies
van Dorsselaer; Pieter Vermaat; Marcel
Vael; Juliëtte van Remortel-Pieters

KOEWACHT
Intenties in de week van 19 juli:
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
HULST H. WILLIBRORDUS
ZONDAG 19 JULI 9.30 UUR:
ZONDAG 19 JULI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz
pastoor W. Wiertz
intenties: Sylvia en Emma van Damme;
intenties: Aloys Buysrogge en echtgenote Clementine Segers echtgenote van
Lucienne Maenhout en zoon Rob George de Vliegher
Buysrogge; Jo Willems en echtgenote
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
Emelda Weemaes; Gerda van GeertruijTER DUINEN
Pieters; familie Baert-van Gijsel; Corry
van der Wielen-Aarts en echtgenoot ZONDAG 19 JULI 9.30 UUR:
George van der Wielen; Leon de eucharistieviering met als voorganger
Bleijser echtgenoot van Ivonne van pater J.Reurs
Puyvelde en broer Mon van Puyvelde; intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus
Alphonsus Josephus Maria Kerckhaert; Corrie en tante Maria Burm; jaargetijde
Paulus Camillus Johanna van Haperen; Josephus Boudewijn de Waal, echtgenote
Josephus Ludovica van Kouteren; Eugénie de Waal-van Waterschoot en
Brigitta Francisca Maria de Nijs
verdere familie Ro van Waterschoot,
overige intenties: Anna Leenknecht en overleden ouders en familie
echtgenoot Petrus Coene; Franciscus lector: Jojanneke Taelman
Johannes de Schepper; Petrus de Kock;
DIENST GEESTELIJKE ZORG
Franciscus Vioen en Petra Florijn; Joanna
ZORGSAAM
ZEEUWS-VLAANDEREN
Kloek; overleden ouders Stallaert-Elias
en overleden kinderen; familie Baert- Een kaarsje branden in de kapel
van Gijsel; familie Verdurmen
Met ingang van 1 juli j.l. is ook de
toegang tot onze kapel in ‘De Blaauwe
mededeling:
Op zaterdag 25 juli kunt u weer oude Hoeve’ weer open. Mensen kunnen de
kleding kwijt aan de poort van de pastorie. kapel weer bezoeken om even tot rust
Graag deze kleding goed verpakken. te komen of om een kaarsje aan te
Afgeven kan van 10.30 uur tot 11.30 uur. steken bij Maria. We vragen wel om ook
in de kapel de nodige afstand te
CLINGE H. HENRICUS
respecteren. Als er meerdere mensen
ZATERDAG 18 JULI 19.00 UUR:
zijn: heb even geduld, wacht tot die
eucharistieviering met als voorganger ander ruimte maakt, houdt afstand. Bij
pater J. Reurs
voorbaat dank voor ieders medewerking!
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en Emiel intenties: Wij bidden voor alle mensen,
van Acker; Amelia de Moor en echtgenoot die in deze tijd vakantie hebben, dat
Willy de Block; Luciënne Grandsard en deze tijd hen rust en ontspanning mag
echtgenoot Frans van de Poele en geven. Wij bidden voor hen die verder
overleden familie; Rosa Van der Kelen en weg gaan, dat zij een goede, veilige reis
echtgenoot Jo de Wit; José Weemaes en mogen hebben. Wij bidden voor onze
echtgenoot Gerardus Smet; Door Merckx bewoners en voor alle mensen die
en echtgenote Dorthy Piessens; Willy de vanwege leeftijd of gezondheid gewoon
Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir; thuis zullen blijven. Wij bidden om
Luc Leegwater echtgenoot van Jacqueline eeuwige rust voor hen die overleden
Bleijenbergh; Aloys van Boven echtgenoot zijn: Michiel Dierings; Tiele Nijskensvan Anny Pieters; Christiane Zaman en d’Haens; Hilda Nijs-Crabbe; Andréa
echtgenoot Dies Duininck; Lea D’haen en Sturtewagen-De Vos.
echtgenoot Petrus van Itegem; Corry
van Loon en echtgenoot Piet Bek;
Mariëtte Van Landeghem echtgenote
van Franҫois Reunis; jaargetijde Albert
H. WILLIBRORDUS
Boeykens echtgenoot van Rita Bolsens HULST
Postadres:
Steenstraat 9,
en overleden familie; Petrus Bracke en
4561 AR Hulst
echtgenote Maria Lernout en kleinzoon
tel. 0114-745000
mededeling: Door de coronamaatregelen sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
is het niet mogelijk om op maandag 20 parochiekerncommissie
juli, kermismaandag, in onze kerk de
NL70 RABO 0150 7279 68
drukbezochte viering voor onze overleden parochiebijdrage NL70 RABO 0150 7279 68
te laten plaatsvinden. Wel zal tussen 10.30 openingstijden secretariaat:
uur en 11.00 uur pastoor Wiertz op ons ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
kerkhof de graven zegenen. Hij zal op e-mail:
pkhulst@hmsdz.nl
enkele plaatsen stilstaan voor een kort
H. HENRICUS
gebed opgeluisterd door een passend CLINGE
contactpersoon
A. de Loos-Brijs
muziekstuk. U wordt hierbij van harte
tel. 0114-311332
uitgenodigd. Wel willen wij u vragen om
parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
te gaan staan op de plaats waar uw dierNL37 RABO 0330 4032 14
bare is begraven, bijgezet of uitgestrooid
NL09 INGB 0000 1193 62
zodat we de voorgeschreven afstand
kunnen aanhouden. De gedachtenis- NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
prentjes met de naam van de overledenen postadres
Hulsterloostraat 76
van het afgelopen jaar zullen vanaf die dag
4568 AG Nieuw-Namen
achter in de kerk liggen. Dank voor uw parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
begrip bij deze ongebruikelijke situatie.
GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART
VOGELWAARDE
postadres
Dorpsstraat 50
H.H. PETRUS EN PAULUS
4569 AK Graauw
ZATERDAG 18 JULI 19.00 UUR:
parochiekern
NL68 RABO 0322 600170
eucharistieviering met als voorganger
VOGELWAARDE
pastoor W. Wiertz
intenties: Gerarda Schelfhout-Verdurmen, H.H. PETRUS EN PAULUS
echtgenoot en familie; overleden familie postadres
Kerkstraat 15,
Johannes Truijman-Vonk en overleden
4581 BV Vogelwaarde
kinderen;overleden echtpaar Joos en parochiekern
NL34 RABO 0330 4064 69
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden
familie; Josephus de Meijer en echtgenote HENGSTDIJK H. CATHARINA
Hengstdijkse Kerkstraat 4,
Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna postadres
4585 AB Hengstdijk
Heijens en overleden familie; Gerarda
parochiekern
NL15 RABO 0332 6040 55
Lauret-de Schepper

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. 0117-453374
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

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

