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THEMA: 
WIE IS MIJN NAASTE?

LEZINGEN 10 JULI

15de zondag 
door het jaar

JAAR - C
Deuteronomium 30, 10-14

Kolossenzen 1, 15-20
Lucas 10, 25-37

Hulst
zo 10 juli 11.00 uur  eucharistie
wo 13 juli 19.00 uur  eucharistie
vr 15 juli 19.00 uur  stilteviering

Koewacht
zo 10 juli 9.30 uur  w&c viering

Sint Jansteen De Warande
do 14 juli 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 5 juli 19.00 uur  Mariaviering
di 12 juli 19.00 uur Mariaviering
do 14 juli 14.00 uur rozenkransgebed

Clinge
za 9 juli 19.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 12 juli 9.30 uur  gebedsgroep

Nieuw-Namen
vr 8 juli 19.00 uur  geen viering

Boschkapelle
za 9 juli 19.00 uur  w&c viering

Hengstdijk
ma 11 juli 19.00 uur eucharistie

Kloosterzande
zo 10 juli 9.30 uur  eucharistie

Terhole pastorie
ma 11 juli 10.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 7 juli 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 10 juli 10.30 uur  eucharistie
wo 13 juli 11.00 uur  weekviering

wzc De Lange Akkers
di 12 juli 10.30 uur  weekviering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 9-10 juli
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Op de maandag van het kermisweekend 
vond in Sint Jansteen ook dit jaar de 
Kermisviering plaats. Gewoon zoals altijd. 
Alhoewel.... Binnen de gemeenschap 
klonken er geluiden van vrees... De kerk 
gesloten.... zou dan de Kermisviering wel 
door kunnen gaan? Vorig jaar, na de plechtige 
inzegening van de nieuwe Calvarieberg op 
het parochiekerkhof, zei pastoor Wiertz:
“Wat mij betreft houden we de Kermisviering 
komend jaar bij de botsautootjes”. Dat is 
niet gebeurd dit jaar. De Kermisviering ging 
door in ‘de Warande’. Velen gaven gehoor 
aan de uitnodiging. Zo’n 150 mensen waren 
samen om te vieren. De zang werd verzorgd 
door het Caeciliakoor uit Clinge, versterkt 
met enkele dames uit het voormalige 
eigen dameskoor uit Sint Jansteen. Het was 
prachtig! En het was een heel stemmige, 
mooie viering. Mede ook doordat alles goed 
was voorbereid en door goede inzet prima 
verzorgd was. Na de mooie viering werden 
alle aanwezigen uitgenodigd voor een kopje 
koffi e. Dat werd eenieder aangeboden. 
“Maar”, zo zei de pastoor, “we vragen wel 
om een gift. U mag iets geven, u moet niets 
geven. Maar u begrijpt dat de parochie nooit 
door kan gaan zonder ook het fi nanciële 
fundament waar we allemaal samen voor 
moeten zorgen”. Na ook nog een tweede 
kopje gingen we met een mooie groep in 
processie naar het kerkhof. Opvallend was 
het respect van de andere weggebruikers 
voor onze processie. Iedereen reed 
langzaam en wachtte. Zo kwamen we op 

het kerkhof aan waar we ons verzamelden 
bij de Calvarieberg, die er nog steeds 
prachtig bijstaat. De pastoor sprak een 
gebed en zegende de graven. Na de zegen 
ging eenieder ‘zijns’ of ‘haars’ weegs. De 
meesten gingen met elkaar de dag gezellig 
voortzetten thuis. Een waardevolle traditie 
wordt voortgezet!

Soms heb je zo van die gesprekjes... 
Iemand zei tegen mij: “Ik begrijp niet 
waarom de Kerk in Nederland zich zo 
in de hoek laat zetten. Steeds maar 
verwijten en aanvallen. Het is net 
alsof er helemaal nooit iets heeft 
gedeugd en helemaal niets deugt. En 
dat terwijl het de Kerk is van waaruit 
tallozen zich hebben ingezet voor 
de verbetering van het leven van 
mensen in Nederland. De zorg voor 
zieken en ouderen, de landbouw, het 
onderwijs. En als je dan de reacties 
van kerkmensen ziet, dan is dat 
meestal volledig vanuit begrip en zelfs 
vanuit schaamte. Alsof degene die 
neerbuigend over de Kerk spreekt een 
punt heeft. Het is in Nederland volledig 
uit de hand gelopen. Het is echt niet 
normaal hoe neerbuigend er naar zo’n 
wezenlijke, belangrijke en wereldwijd 
aanwezige kerkelijke organisatie wordt 
aangekeken. We zouden fi er moeten 
zijn op wat we tot stand brachten. Op 
wat we nog steeds tot stand brengen. 
Ik begrijp niet dat er niemand is die 
opstaat en die dit voor het voetlicht 
brengt. Ik ben er trots op bij de Kerk 
te horen. Het is echt niet normaal dat 
de Kerk zich zo in de hoek laat drukken 
van de vrije tijd. Alsof het een club is. 
Alle verhoudingen is men in Nederland 
uit het oog verloren. En wij laten het 
gebeuren. Doe toch iets, denk ik zo 
vaak.....”

Rutte

Kermisviering Sint Jansteen

Beste mensen,
afgelopen vrijdag, op het 
Hoogfeest van de geboorte 
van Johannes de Doper, vond 
in de Abdij Onze Lieve Vrouw 
van Nazareth te Brecht, 
België, de monastieke 
professie plaats van Zuster 
Anna de Poorter. Zij is 
afkomstig uit Lamswaarde, 
afkomstig uit onze parochie. Graag willen 
we haar op deze plek feliciteren. Evenals 
haar ouders en haar zus. Dat zuster Anna 
zich haar verdere leven geborgen mag 
weten binnen de gemeenschap van de 
Abdij waaraan zij zich nu heeft verbonden. 
Dat ze in de gemeenschap daar, blijvend 
haar geluk moge vinden. Tijdens de receptie 
na afl oop verzekerde zij mij dat onze 
parochie een van de intenties is tijdens het 
voortdurende bidden van de gemeenschap. 
Zuster Anna dank!

Met het navolgende gebed werd Zuster 
Anna door Vader Abt gezegend:

Wij danken U, God, wij zegenen uw Naam, 
want Gij alleen zijt de Heilige, enige bron 
van alle heiligheid.
Al wat wij zijn, wij hebben het van U 
ontvangen. Vanaf de aanvang der tijden zijt 
Gij met uw mensen bezig geweest.
Voortdurend hebt Gij mensen geroepen, 
zoals Abraham, om hun land, hun familie en 
zichzelf te verlaten om U alleen te vinden.

Gij hebt hen naar de woestijn gelokt om er 
uw onzichtbare aanwezigheid te ervaren en 
het woord van uw stilte te beluisteren.

Israël, uw volk, hebt Gij geroepen uit de 
verstrooiing van de slavernij, om door 
velerlei tekenen bevrijdend aanwezig te zijn 
op zijn moeizame tocht door de woestijn.
Mozes hebt Gij geroepen om op de berg uw 
heiligheid te zien.

Elia hebt Gij geroepen om in een zachte 
bries uw stille aanwezigheid te ervaren.

En toen de volheid van de tijd was gekomen,
hebt Gij uw heilige Geest over de Maagd 
Maria gezonden en haar met uw kracht 
overschaduwd.

Uit haar schoot is uw Woord mens geworden
voor het heil van de wereld, 
Jezus Christus, onze Heer.

Hij heeft ons het geheim van uw liefde 
onthuld en zich aan ons doen kennen als 
de God voor ons, de God met ons.
Hij is de weg van het lijden gegaan, de weg 
van deemoed en gehoorzaamheid tot het 
uiterste toe, de dood aan het kruis.
Door zijn Paasmysterie heeft Hij in zijn 
overgrote liefde de wereld vrijgekocht.
.....
Nog steeds blijft Gij op velerlei wijze mensen 
trekken naar plaatsen van stilte en gebed,
Van rust en vrede, waar zij als zusters en 
broeders voor elkaar en voor anderen 
bestaan, waar zij U willen zoeken langs 
de weg van Jezus, de weg van deemoed 
en gehoorzaamheid, de weg van stilte en 
eenzaamheid, de weg van armoede en van 
totaal zich geven aan U.
.....
Geef haar de Geest van gebed, waardoor 
de kiem van goddelijk leven, dat Gij bij 
haar doopsel in haar hebt neergelegd, tot 
ontplooiing komt
.....
Zij weze geduldig in tegenslag, standvastig 
in het geloof, blij in de hoop en altijd bereid 
liefde te geven en te ontvangen.
.....
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst in de eenheid van 
de heilige Geest, God, door de eeuwen de 
eeuwen.

Amen

Pastoor Wiel Wiertz

Zouden niet alle deuren 
heilig moeten zijn?

Zouden niet alle deuren 
heilig moeten zijn?
Deuren die bescherming 
bieden aan de weerloze
Deuren die de vluchteling 
behoeden
Deuren die niet ingetrapt 
mogen worden

Deuren die de vreemde 
gastvrij ontvangen.
Zouden niet alle deuren heilig moeten 
zijn?
Deuren die weet hebben van barm-
hartigheid.
Deuren die opengaan voor de ontheemde

Deuren die brood aanreiken aan de 
hongerige
Deuren die niet kijken of je christen of 
moslim bent.
Zouden niet alle deuren heilig moeten 
zijn?
Deuren van huizen, scholen en gemeen-
schapshuizen

Deuren waar mensen aankloppen met 
hun vragen
Deuren waar mensen veilig hopen te zijn
Deuren die nieuwe ruimte aanbieden.
Deuren die in mijzelf zitten
Deuren die ik kan openen
Deuren die drempels naar de ander 
verlagen
Deuren van hoop die angst en wan-
trouwen ontgrendelen.
Is mijn deur heilig, heilzaam voor wie 
aanklopt?

Marinus van den Berg
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INFORMATIE EN INTENTIES
NIEUW-NAMEN

H. JOSEPH

VRIJDAG 8 JULI 19.00 UUR:
geen viering 

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 9 JULI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz m.m.v. het parochieel gemengd koor

intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Herna Buytaert echtgenote 
van Roger Bogaert, ouders en familie

acolieten: Piet en Edy

DINSDAG 12 JULI 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 9 JULI 19.00 UUR:
feest van de H.H. Martelaren van Gorcum
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; familie Johannes Truijman-
Vonk en kinderen; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; jaargetijde Edith van der Veeken en 
ouders en familie; jaargetijde Joseph Schuren 
en echtgenote Elisabeth Schuren-Coolsen 
en familie; Gerard Cappendijk en familie; 
jaargetijde Theo Dankaart

Na afl oop van de woord- en communieviering 
op zaterdag 9 juli is er gelegenheid tot het 
vereren van de relikwie van de H.H. Martelaren 
van Gorcum.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

MAANDAG 11 JULI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: jaargetijde Jan Boeijkens en Maria 
Boeijkens-de Waal en familie; René Boeijkens, 
ouders en familie; jaargetijde Anna van Deursen 
m.g.v. overleden echtgenoot; Piet van Dijk, zoon 
en schoonzoon ; Emerie de Kort en familie

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 7 JULI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: voor overleden bewoners van ons 
huis en overledenen in eigen kring

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 10 JULI 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Vennix, met assistentie van diaken K. van Geloof
m.m.v. het Blaauwe Hoeve-koor
intenties: jaargetijde Achiel Hermans, 
echtgenoot van Margriet Bryssinck; jaargetijde 
Mark en Eddy Gijsel; jaargetijde ouders Albert 
en Maria Verstraeten-van Waterschoot, Tonny 
en Lien, George en Wies en familie;

WOENSDAG 13 JULI 11.00 UUR:
weekviering

overleden:
mw. Blanche van Daele-Jaspers 76 j.
dhr. Theo de Koning  86 j.
(vader van pastor Henny de Koning)

zomerverlof Cantallegria
In de maand juli heeft het koor Cantallegria 
vakantie.
We wensen hen een goed verlof toe en danken 
hen voor hun inzet in het afgelopen werkjaar. 
We zullen de afwezigheid van Cantallegria zo 
goed mogelijk opvangen op deze zondagen: 
met samenzang, met het Blaauwe Hoeve-koor 
en met cantor P. Mangnus.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 12 JULI 10.30 UUR:
weekviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet

COLLECTE 2-3 JULI
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs-
gemeenschap. In Hulst is er een extra 
collecte voor het onderhoud van het orgel

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 10 JULI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
m.m.v. het Cantorij der Basiliek
intenties: Corry van der Wielen – Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie Baert 
– van Gijsel; Josephus Burm en echtgenote 
Paula van Heese; Franciscus Blommaert en 
echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; 
jaargetijde Paula van Heese en echtgenoot 
Josephus Burm; Paula de Bruyn en Ries van 
Kampen en overleden familie; overleden ouders 
Lockefeer – van de Walle en overleden zonen; 
jaargetijde Camiel d’Haens met gedachtenis 
van overleden ouders, broer en schoonbroer; 
Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Elisabeth Smulders – Duerinck en overleden 
familie; voor Elly Pierssens; voor Marie de 
Burger – Steijne en haar echtgenoot Bernardus 
de Burger en kleindochter Deborah de 
Burger; André de Krijger; jaargetijde Adrie van 
Dorsselaer en overleden vader; Louis Lockefeer

WOENSDAG 13 JULI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: overleden ouders Stallaert – Elias en 
overleden kinderen; familie Baert – van Gijsel; 
familie Verdurmen; Clara Brughemans; Isabella 
de Croock; Petrus Menu; Petrus Crombeen en 
overleden familie; Andreas Fruytier; Levende 
weldoeners van de basiliek

VRIJDAG 15 JULI 19.00 UUR:
stilteviering

mededeling:
Op vrijdag 15 juli 2016 zal het derde orgelconcert 
plaatsvinden. Deze keer komt Chriss Bragg uit 
Schotland. Het concert begint om 20.00 uur en 
entree is E8,00.

overleden:
Theodorus Johannes de Koning, echtgenoot 
van Maria Louisa Bleijenbergh, 86 jaar

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 10 JULI 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. van de Wiele
met samenzang
intenties: Jacobus IJsebaert; Alice Dierick en 
overleden familie

lector: Gonny Rozijn

overleden: 
Op maandag 27 juni is op 76 jarige leeftijd 
overleden, Blanche Anna August Jaspers, 
weduwe van Roger van Daele.
De viering van woord en gebed heeft 
plaatsgevonden op vrijdag 1 juli in het 
uitvaartcentrum de Ridder in Hulst, waarna 
crematie te Terneuzen.

SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS ‘DE WARANDE

DONDERDAG 14 JULI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. V.d. Wiele
intenties: Johan en Agela de Burger - Weemaes; 
René Seghers en echtgenote Madelein van 
Dorsselaer; Maria en Agnes Bauwens overleden 
ouders en Nelly Bauwens; pastor Claessens

SINT JANSTEEN
KAPEL VAN O.L. VROUW TER EECKEN

DINSDAG 5 JULI 19.00 UUR:
Mariaviering met als voorganger pastor K. V.d. 
Wiele

DINSDAG 12 JULI 19.00 UUR:
Mariaviering met als voorganger pastoor W. 
Wiertz

DONDERDAG 14 JULI 14.00 UUR:
rozenkrans gebed voor het gezin, iedereen is 
welkom

GEGEVENS
HULST H. WILLIBRORDUS
postadres: Steenstraat 22,4561 AS Hulst
tel. 0114-312130. 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68 
parochiebijdrage
NL42 ABNA 0475 5422 07 
openingstijden parochiesecretariaat
maandag t/m donderdag van 9.30-11.30 uur.
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
contact tel. 0114 312187 
parochiekern  NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT H. TERESIA v/h KIND JEZUS
contact tel. 0114 312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres Kerkplein 2,
 4576 AS Koewacht
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48

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 6001 70

BOSCHKAPELLE 
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

STOPPELDIJK H. GERULPHUS
postadres  Kerkstraat 15
 4581 BV Vogelwaarde 
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64

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 Notendijk 7a, 4583 SV Terhole
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

DIENST GEESTELIJKE ZORG
STICHTING CURAMUS
postadres Truffi noweg 2, 4561 NT Hulst
 tel. 0114-381317

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:
Pastoor Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl
wwiertz@live.nl
Pastoor van de parochies 
H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth

Pastoraal werkster 
Chantal van de Walle
Notendijk 45, 4583 SV Terhole
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Pastoraal werker Ralf Grossert
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

Pastoraal werkster 
Katrien Van de Wiele
Beneluxstraat 16, 
4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg 
stichting Curamus:
Truffi noweg 2
4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317

Pastoraal werkster Henny de Koning
e-mail: hlmdekoning@curamus.nl
hlmdekoning@outlook.com

Diaken Kees van Geloof
Leeuwerikstraat 14
4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: kvgeloof@curamus.nl

www.rk-kerk-ozvl.nl

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 10 JULI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; Aloïs Verdurmen 
en overleden familie; jaargetijde Jo Maas, 
overleden ouders, zussen Rie en Roos en 
familie; Emery Josephus de Nijs, kleinzoon Eric 
en overleden familie; Marc de Waal, overleden 
vader, zus en familie

lector: Ynske Taelman
com. assistent: Jannie van Waterschoot

TERHOLE
PASTORIE

MAADAG 11 JULI 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. van.de Walle
intenties: Marie Brooijmans

14	 STREEKBEELD	5	juLi	2016	


