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TINTINNABULUM

zondag 6 en 13 september 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 6 SEPTEMBER
ste

23

zondag door het jaar
JAAR - A
Ezechiël 33, 7-9
Romeinen 13, 8-10
Matteüs 18, 15-20

Spreken vanuit liefde
Wanneer twee van u eensgezind op aarde
iets vragen -het moge zijn wat het wilzullen zij het verkrijgen van mijn Vader,
die in de hemel is. Matteüs 18, 19, l
lees meer op onze website

VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 5-6 september
Hulst
zo 6 sep 11.00 uur
eucharistie
wo 9 sep 19.00 uur
eucharistie
Koewacht
za 5 sep 19.00 uur Poose eucharistie
zo 6 sep 9.30 uur
w&c viering
ma 7 sep 9.30 uur
kermisviering
Clinge
za 5 sep 19.00 uur
eucharistie
Vogelwaarde
za 5 sep 19.00 uur
w&c viering
Kloosterzande/Ossenisse
zo 6 sep 9.30 uur
w&c viering

vieringen rond het weekend
van 12-13 september
Hulst
zo 13 sep 10.00 uur
wo 16 sep 19,00 uur
Koewacht
zo 13 sep 9.30 uur
Clinge
za 12 sep 19.00 uur
Vogelwaarde
za 12 sep 19.00 uur
Hengstdijk
ma 14 sep 19.00 uur

eucharistie
w&c viering
w&c viering
w&c viering
eucharistie
w&c viering

Kloosterzande/Ossenisse
zo 13 sep 9.30 uur
eucharistie

Onderweg naar de volgende fase
Elke dag het coronavirusnieuws volgen
is een vermoeiende bezigheid. Je bent
dan van alles op de hoogte en er lijkt
maar niets te veranderen. Toch hoor je
veel mensen vragen om het oude
normaal.
Voorlopig
is
niet
de
verwachting dat er dit jaar veel gaat
veranderen, ook niet in de kerk.
Afgelopen
dinsdag
hebben
de
vicevoorzitters van de drie parochies
met pastoor Wiertz en nog enkele
bestuursleden overlegd. Vanaf het
begin van de coronatijd is er regelmatig
overleg, zodat we goede afspraken
kunnen maken en het Zeeuws-Vlaams
breed kunnen doortrekken en ook weer
evalueren.
Voor de drie parochies geldt, dat er nog
weinig verandert na 1 september. De
anderhalve-meter-regel blijft bestaan,
de pufjes worden aan de deur en vóór
de communie gegeven, namen en
telefoonnummers worden opgeschreven
(namen worden na een maand
verwijderd en namen worden nergens
anders voor gebruikt), het aantal
plaatsen, die per kerk zijn aangegeven,
worden niet overschreden en u wordt
naar uw plaats begeleid. Ook wordt u
gevraagd de aanwijzingen van de
toezichthouders op te volgen.

Toch verandert er wel iets. In onze
parochie komt er overleg met alle koren
over de mogelijkheden van zang. Het
zingen door een volledig koor is niet
mogelijk, maar er kan, als de koren dit zien
zitten, elke zondag naar gelang de ruimte
in de kerk in een groepje van maximaal
4 mensen gezongen worden. Dit kunnen
elke zondag andere mensen zijn.
Ondanks dat er gaat worden gezongen,
mag samenzang nog steeds niet.
Ook hebben we nagedacht over de
vieringen in onze kapellen. Komende
woensdag hebben we overleg met
vertegenwoordigers van deze kernen.
We bekijken met hen wat de mogelijkheden
zijn. Als de begeleiding, net zoals deze nu
in de kerken is, kan worden gegarandeerd,
kunnen ook hier de maandelijkse vieringen
weer doorgaan. In Kapellebrug zijn er
nog geen vieringen mogelijk, evenmin in
de gemeenschapscentra.
We weten niet hoe lang deze maatregelen nog van kracht blijven, maar
zoals het er nu uitziet zullen we Kerstmis
nog met de huidige maatregelen vieren.
Over Allerheiligen, Allerzielen en
Kerstmis informeren we u later.
namens pastores en parochiebestuur van
de parochie H. Maria Sterre der Zee,
Cecile van Tiggelen,

Mooie herinneringen
Beste mensen, een mens alleen kan
niet zoveel, samen kunnen we een
heleboel, want we hebben allemaal
onze eigen specifieke talenten en
mogelijkheden. Zo ook in de opbouw
van de parochie. Er gebeurt zo veel,
maar vooral ook: er is zoveel gebeurd.
Voor heel velen zijn dat mooie dierbare
herinneringen. “Zoals het geweest is,
wordt het nooit meer.” Meer dan eens
heb ik dit gehoord. En ik begrijp dat wel,
want ook ik heb mooie herinneringen
aan het parochie-zijn van vroeger. Altijd
ook weer vallen mensen weg, die in het
verleden veel deden. In al die
verschillende plaatselijke parochies.
Hun namen mogen best worden
genoemd. Met eerbied en respect. Met
grote dankbaarheid voor datgene dat ze
hebben gedaan. Wat dat ook maar was.

Ik noem de naam van Jo Strobbe, .
actief en verantwoordelijk in Stoppeldijk,
ik noem hier de naam van Jo Everaert,
de naam van Annie Meijs, de naam
van Elly de Theije, allen actief in de
parochie rond de basiliek. Jan van
Eekelen en Joop van Kouteren
maakten vele jaren met zoveel
toewijding deel uit van het Basiliekkoor.
En natuurlijk zijn er zo nog andere namen
te noemen. En dat doen we van harte.
Houd het met de redactie in de gaten.
Waar zouden wij nu zijn zonder al dat
vele dat zij hebben
gedaan, die onze
parochies gedragen
hebben, die ons voor
zijn gegaan in geloof.
Mogen zij rusten in vrede.

Goed nieuws van
Rouwzorg Regio 0114
We zetten 2020 verder met goed nieuws
want we mogen voor de parochiekern
St. Jansteen een nieuw stuurgroeplid
verwelkomen nl. Greet van Acker.
We zijn dankbaar dat zij onze stuurgroep met haar inzet en enthousiasme
komt verrijken. Haar contactgegevens
zijn te vinden op www.rk-kerkozvl.nl/overlijden/rouwzorg.
Het jaarthema is: ‘Het hart vergeet niet’
Dit najaar kan er geen lezing plaatsvinden maar hopelijk kunnen de
lezingen in 2021 wel door gaan.
Lezing van 2 februari 2021 door Manu
Keirse met als thema: ‘Het hart vergeet
niet… weet nog als de dag van gisteren’
rond rouw en (jong-) dementie.
Data rouwgroepen 2020-2021
Ook dit najaar worden door Rouwzorg
Regio 0114 weer
rouwgroepen
georganiseerd. Rouwenden komen 8
weekmomenten samen in een groep
om naar elkaars verhaal te luisteren en
om inzicht te krijgen in wat verlies en
rouw met je doet.
De gespreksgroep staat open voor
iedereen, ongeacht geloofsovertuiging
en bestaat uit max. 10 personen, zodat
er vertrouwen kan groeien. Daarom is
het ook nodig om alle 8 bijeenkomsten
te volgen. Deelname is gratis.
De eerste rouwgroep is op 8 maandagmiddagen van 14 uur tot ongeveer 16
uur en start op maandag 9 november.
De data zijn: 9–16–23–30 november, 7 en
14 december 2020, 4 en 11 januari 2021.
De tweede rouwgroep komt samen op
8 dinsdagavonden van 19.30 uur tot
ongeveer 22 uur en start op dinsdagavond 10 november. De data zijn: 10–
17–24 november, 1–8– 15 december
2020, 5 en 12 januari 2021.
Indien er voldoende vraag is, start een
aparte groep voor ouders van een
overleden kind (ook tijdens de
zwangerschap) op 8 dinsdagavonden
vanaf 9 februari 2021. De data zijn 9–
16–23 februari, 2–9–16–23 – 30 maart
2021.
Indien er geen aparte groep kan worden
gevormd, dan kunnen ouders aansluiten
bij de avond- of middaggepreksgroep.
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LEZINGEN 13 SEPTEMBER

24ste zondag door het jaar
JAAR – A
Ziekenzondag
Sirach 27, 30-28, 7
Romeinen 14, 7-9
Matteüs 18, 21-35

THEMA:
VERGEVEN OM TE HELEN

Herinnering: KRO-viering in de basiliek van Hulst,
13 september om 10.00 uur
Als u wilt reserveren om zeker te zijn van een plaats, bel gerust, voor 11 september,
in de ochtend naar 0114 745000. Wij rekenen op u en hopen, dat u ook in de
basiliek zult zijn bij de KRO-viering op 13 september aanstaande om 10.00 uur.

De bijeenkomsten vinden voortaan
plaats in het parochiezaaltje ’s
Gravenstraat 169 te Clinge (ingang
links naast de r.-k. kerk St. Henricus).
Gezien
de
coronamaatregelen,
zorgen we ervoor dat er voldoende
afstand kan worden gehouden.

Die eerste stap zetten is niet gemakkelijk
maar je verdriet delen helpt écht.
Als jij dit ook wilt, neem dan contact op
Caritascollecte voor de Zonnebloem
vóór 10 oktober met het rouwzorgteam:
Fien Martinet – ervaringsdeskundige /
op Ziekenzondag 12 en 13 september 2020
verantwoordelijke Koewacht, 0114.
Dit weekend van Ziekenzondag staat een vrijwilliger, een presentje, een groot 364050 – fmartinet@zeelandnet.nl
caritas weer stil bij de zieken en of een klein uitstapje, of soms zelfs met Maggie Sandkuyl - ervaringsdeskundig
werkster,
0114gehandicapten in onze eigen Zeeuws- een week vakantie met volledige maatschappelijk
315149
msandkuijl@zeelandnet.nl
verzorging.
Caritas
steunt
-dank
zij
deze
Vlaamse omgeving. De verschillende
.
Zonnebloem-afdelingen zetten zich al collecte zoals ieder jaar- het werk de Katrien Van de Wiele – ervaringsdesafdelingen
van
de kundig pastoraal werkster in de regio,
vele jaren in voor deze mensen, met plaatselijke
06-41322776,
een regelmatig bezoekje aan huis door Zonnebloem in onze parochie.
kvdwiele@zeelandnet.nl
of de plaatselijke contactpersoon op
de website).

INFORMATIE EN INTENTIES
Intenties in de week van
6 september:
HULST
H. WILLIBRORDUS
ZONDAG 6 SEPTEMBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater T. Verbraeken
intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo
Willems en echtgenote Emelda Weemaes;
Honoré Verschueren en echtgenote Riet
Verschueren-Hamelinck; Corry van der
Wielen-Aarts en echtgenoot George van
der Wielen; Christiaan Stephaan de Bruijn;
Josepha Cornelia van Driessche-Kindt;
Leon de Bleijser echtgenoot van Yvonne
van Puyvelde; Annie Levina August MeijsWeemaes; Adriënne Rooms-Braem en
echtgenoot Albert Rooms;Jobina de
Baar-Remijn, echtgenoot en overleden
zoon Jac; Hélène Gusta Melanie FranckenLockefeer; uit dankbaarheid, familie van
Itegem en familie van Itegem-Roelans;
Karel Albert Scheerders; Elisabeth
Margaretha de Theije-Bolster

CLINGE
H. HENRICUS

HULST
H. WILLIBRORDUS

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater T. Verbraeken
intenties: Luc Leegwater echtgenoot van
Jacqueline Bleijenbergh; Door Merckx
en echtgenote Dorthy Piessens; Herna
Buytaert echtgenote van Roger Bogaert,
overleden ouders en familie; Jimmy de
Kraker echtgenoot van An van de
Wege; Adelien d’Haen en echtgenoot
Georges Van den Bergen

ZONDAG 13 SEPTEMBER 10.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz
intenties: Aloys Buysrogge, echtgenote
Lucienne Maenhout en zoon Rob
Buysrogge; Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes; Familie Baert-van
Gijsel; Corry van der Wielen-Aarts en
echtgenoot George van der Wielen;
Paula de Bruijn en Ries van Kampen en
overleden familie; Christiaan Stephaan
de Bruijn; Josepha Cornelia van
Driessche-Kindt; Leon de Bleijser
echtgenoot van Yvonne van Puyvelde;
Annie Levina August Meijs-Weemaes;
Hélène Gusta Melanie FranckenLockefeer; Karel Albert Scheerders; Piet
Rottier, echtgenote Maria d’Hooghe en
Wilfried Segers; Elisabeth Margaretha
de Theije-de Bolster

MAANDAG 14 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Eugenius Maas, overleden
ouders,
schoonzoon
en
familie;
jaargetijde
Paulina
KerckhaertCornelissens met gedachtenis van
overleden
echtgenoot
Prudant
Kerckhaert overleden kinderen en
kleinkinderen; Rosalia Kerckhaert –
Warrens
met
gedachtenis
van
overleden
echtgenoot
Josephus
kerckhaert; Bennie Tieleman; Leon van
Esbroeck en Mathilda van Esbroeck-de
Cock

overleden: Jimmy de Kraker echtgenoot
van An van de Wege, overleden in Clinge
op dinsdag 18 augustus in de leeftijd van
81 jaar. De uitvaartdienst heeft plaats
gevonden op zaterdag 22 augustus in
de kerk van Clinge gevolgd door de
begrafenis op het kerkhof aldaar.
Adelien d’Haen weduwe van Georges
Van den Bergen, overleden in Hulst op
woensdag 19 augustus in de leeftijd van
91 jaar. De uitvaartdienst heeft plaats
gevonden op dinsdag 25 augustus in de
kerk van Clinge gevolgd door de
overige intenties: Alphons Blommaert
begrafenis op het kerkhof aldaar.
en echtgenote Mathilde de Vos en
overleden ouders; overleden ouders
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
Brand-Wauters en overleden familie;
TER DUINEN
overleden ouders Stallaert-Elias en ZONDAG 6 SEPTEMBER 9.30 UUR:
overleden kinderen; familie Baert-van woord- en communieviering met als
Gijsel; familie Verdurmen
voorganger pastor N. van Waterschoot
intenties: Ber Joos, overleden ouders,
mededeling:
Op zondag 13 september zal er weer zus Corrie en tante Maria Burm;
een KRO viering vanuit de basiliek zijn. overleden echtpaar Kees en Madeleine
De viering begint die dag een uur Rijk van de Lavoir; overleden ouders Jo
Rijk en Maria Hiel; Tilly Menu-van
eerder, om 10.00 uur.
Waterschoot en echtgenoot Jan Menu;
overleden:
Christianne Ruben-Serrarens
Karel Albert Scheerders, weduwnaar
overleden:
van Cécile Marie Staal, 75 jaar
Elisabeth Margaretha de Bolster, weduwe Christianne Serrarens echtgenote van
Rinus Ruben op de leeftijd van 64 jaar
van Gilles Emerie de Theije, 86 jaar

ZONDAG 13 SEPTEMBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J.Reurs
intenties: Ber Joos, overleden ouders,
zus Corrie en tante Maria Burm; Theo
en Ireen Tieleman-Elias en overleden
familie; André van Mieghem; Jo Vink ;
Piet Eijsackers en echtgenote Martha
Eijsackers-Roelands; Christianne RubenSerrarens;

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
intenties: overleden ouders StallaertElias en overleden kinderen; familie
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen;
overleden echtpaar Joseph Nijskensvan Eerdenburg en overleden familie
overleden:
André van Mieghem, echtgenoot van
mededeling:
De viering op zondag 13 september is Agnes Maas op de leeftijd van 87 jaar
een KRO viering vanuit de basiliek; Jo Vink echtgenoot van Agnes Lambert
deze viering begint uur eerder, om op de leeftijd van 93 jaar
10.00 uur.

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE
CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Amelia de Moor en echtgenoot
Willy de Block; Jimmy de Kraker
echtgenoot van An van de Wege;
Adelien d’Haen, echtgenoot Georges
Van den Bergen en overleden families
Van den Bergen en d’Haen

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 19.00 UUR: mededeling: Vanuit de parochie HMSdZ
Poolse eucharistieviering met als is bericht dat vanaf 21 september 2021
de maandagavondvieringen op de
voorganger pastoor Klim
derde maandag van de maand in
ZONDAG 6 SEPTEMBER 9.30 UUR:
Lamswaarde weer gaan starten. U kunt
woord- en communieviering verzorgd uw misintenties weer op de gebruikelijke
NIEUW-NAMEN
door de werkgroep
wijze aanleveren. Als de situatie i.v.m.
H. JOSEPH
het coronavirus aanleiding geeft om dit
SINT JANSTEEN
mededeling:
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE niet door te laten gaan, dan zult u daar
Op zondag 13 en maandag 14
nader over worden geïnformeerd.
intenties: Ed Borm en echtgenote en
september zullen er in onze kerk geen
overleden ouders; Alfred Weemaes en
DIENST GEESTELIJKE ZORG
kermisvieringen plaats vinden. Door de
echtgenote; Silvia Plasschaert; René
ZORGSAAM ZORGGROEP
coronamaatregelen,
o.a.
1,50
m
Bauwens
en
echtgenote;
Theo
ZEEUWS-VLAANDEREN
afstand, zijn de zitplaatsen beperkt en
Beughels en echtgenote Rosa van Gebed: We bidden voor alle mensen in om teleurstelling te voorkomen mensen
Dorsselaer; Margaretha Danckaert en deze wereld, die te maken hebben met te moeten weigeren, is besloten deze
echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit, ziek-zijn en we hopen dat er voor drukbezochte kermisvieringen niet te
zonen Freddy en Francky en overleden iedereen goede zorg mag zijn.
laten doorgaan. Wij hopen op uw begrip
familie; Johan de Burger en echtgenote We bidden voor allen die leven in oorlog bij deze ongebruikelijke en voor
Angela Weemaes en overleden familie
en geweld en we hopen op vrede.
iedereen moeilijke situatie. De kerk is op
We
bidden
voor
mensen
dichtbij
en
ver
kermismaandag van 9.30u tot 11.30u
VOGELWAARDE
weg, die zorgen meedragen in de stilte wel toegankelijk voor een stil gebed en
H.H. PETRUS EN PAULUS
van hun hart en we hopen op verlichting. een kaarsje te branden. Uiteraard kunt u
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 19.00 UUR: En we bidden voor lieve mensen die in
het kerkhof bezoeken.
woord- en communieviering met als ons midden zijn gestorven:
voorganger pastor M. Dieleman
De Blaauwe Hoeve: mw. Adeline Van
VOGELWAARDE
intenties: Marie Verlinden-Mahu; Annie den Bergen-d’Haen, Elly de Theye-de
H.H. PETRUS EN PAULUS
Mangnus-Lambert; overleden echtpaar Bolster, Emelie van Leuven-Bisschop
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 19.00 UUR:
Intenties in de week van
overleden familie; Gerarda Schelfhouteucharistieviering met als voorganger
Verdurmen, echtgenoot en familie;
13 september:
pastoor W. Wiertz
Marleen van Vlieberghe-de Jonge; Willij
intenties: Marie Verlinden-Mahu; Annie
KOEWACHT
Lambert en overleden familie LambertMangnus-Lambert;
Marleen
van
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
de Boeij
Vlieberghe-de
Jonge;
Jo
Vink;
overleden echtpaar Camiel Lauret en
overleden: Marleen van Vlieberghe-de ZONDAG 13 SEPTEMBER 9.30 UUR:
Gerarda
Lauret-de
Schepper
en
Jonge echtgenote van
Jo van woord- en communieviering met als
Vlieberghe, overleden in Hulst op voorganger pastor N. Pollet
overleden familie; overleden familie
donderdag 20 augustus in de leeftijd intenties: Sylvia en Emma van Damme; Johannes Truijman-Vonk en overleden
van 91 jaar. De uitvaartdienst heeft Alice Dierick en overleden familie; kinderen; overleden echtpaar Joos en
plaatsgehad op woensdag 26 augustus Ronny de Kerf echtgenoot van Agnes Juliëtte Everaert-Janssen en overleden
in Vogelwaarde, waarna de crematie is Kindt
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen,
lector: Marlies Martinet-van Acker
gevolgd in Terneuzen.
echtgenoot en familie
KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

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

