
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenties in de week van 19 april: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

intenties: voor Julien Baart en Johanna 
Fassaert en overledenen van de familie 
Baart en de familie Fassaert; Jo Willems 

en echtgenote Emelda Weemaes; Corry 

van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; familie Baert-
van Gijsel; Leon de Bleijser echtgenoot 
van Ivonne van Puyvelde; overleden 
ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; familie Verdurmen 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Sylvia en Emma van Damme 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: jaargetijde Aloys van Boven 
echtgenoot van Anny Pieters; Door Merckx 

en echtgenote Dorthy Piessens; Willy de 

Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir 
 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Gerarda Lauret-
de Schepper; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie 
 

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 
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LEZINGEN 19 APRIL Intenties in de week van 26 april: 
 

HULST  
H. WILLIBRORDUS 

 

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda 

Weemaes; jaargetijde voor Aloys Buysrogge 

en echtgenote Luciënne Maenhout en 

zoon Rob Buysrogge; Corry van der Wielen-
Aarts en echtgenoot George van der 
Wielen; familie Baert-van Gijsel; Piet 
d’Haens en echtgenote Marie Cornelissens, 
overleden zoons, schoonzoons en klein-
dochter; voor Augustinus Johannes van 
Damme en echtgenote Joanna-Maria 
Bogaert; Leon de Bleijser echtgenoot 
van Ivonne van Puyvelde; Joseph van 
Gimst, overleden ouders Stallaert-Elias 
en overleden kinderen; Albert Boogaert 
en echtgenote Elza de Koning; familie 

familie Verdurmen; Guust Schillemans en 
overleden familie; Alphons Blommaert en 

echtgenote Mathilde de Vos en overleden 

ouders; overleden ouders Brand-Wauters 

en overleden familie; Alfons Verdurmen  
 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Gerarda Lauret-
de Schepper; Anna Maria Lemsen 

 

overleden: Op zondag 5 april is Jo 

Strobbe, echtgenoot van Marijke Strobbe-
Goossen overleden in de leeftijd van 82 
jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgehad 
op zaterdag 11 april in ‘de Koestering’ te 

Kloosterzande, waarna de begrafenis is 
gevolgd op de begraafplaats te Stoppeldijk 

 

HENGSTDIJK  
H. CATHARINA 

 

intenties: René Boeijkens met gedachtenis 

van overleden ouders en familie; Rosalia 

Kerckhaert-Warrens en echtgenoot 
Josephus Kerckhaert; Eduard de Kort 
overleden echtgenote en familie; 
jaargetijde Elisabeth de Maat-van Buijten 

met gedachtenis van overleden echtgenoot; 
jaargetijde Piet van Dijk met gedachtenis 
van overleden echtgenote Marie van Dijk-
de Kort, zoon Wilfried en schoonzoons 
Huub en Wim 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Marcel 
de Nijs, overleden ouders en familie; Miet 
Menu-Kerckhaert en overleden familie; 
Marie Warrens; Guido Cornelissens 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Alle vieringen, diensten en het 
rondbrengen van de communie komen 
te vervallen! Voor de opgegeven 
intenties zal in overleg op een latere 
datum worden gebeden. 

 

Intenties: Wij vragen uw gebed voor het 
welzijn van onze bewoners in deze moeilijke 

tijd, voor hun familie en naasten die zo 
gemist worden, voor allen die juist nu met 
extra liefde en aandacht voor onze bewoners 

willen zorgen, voor hen die ziek zijn en 
voor bewoners en cliënten die onlangs 
gestorven zijn: Theo van Geertruij; 
Walther Lauwereys; Jan van Eekelen; 
Maria Mentzy-van Biene; Marcel van Hoije 

 

 

2de zondag van Pasen 
Zondag van de goddelijke 

Barmhartigheid 
 

JAAR - A 
 

Handelingen 2, 42-47 
1 Petrus, 1, 3-9 

Johannes 20, 19-31 
 

 

THEMA:  
DEUREN EN RAMEN OPEN! 

  

LEZINGEN 26 APRIL 

3de zondag van Pasen 
JAAR - A 

 

Handelingen 2, 14.22-32 
1 Petrus, 1, 17-21 
Lucas 24, 13-35 

 

 
 

THEMA:  
IN HET HART GERAAKT 

 
 

2de zondag van Pasen 
 Vrede zij u 
Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? 
Zalig die niet gezien 
en toch geloofd hebben. 
Johannes 20, 29 

 

Inleidende woorden 
Op de zondag van Beloken Pasen wordt de paasweek 
afgesloten. Het oud-Nederlandse woord ‘beluiken’ betekent 
‘afsluiten’. Dit zou verwijzen naar de gebeurtenissen, die worden 
 
 
 
 

beschreven in de evangelielezing van vandaag. Omdat de leerlingen bang waren 
vanwege de dood van Jezus van Nazaret, hielden zij deuren en ramen gesloten. 
Paus Johannes Paulus II heeft in 2000 deze zondag tot zondag van de goddelijke 
barmhartigheid gekozen. Deze dag wordt gevierd dat God iedereen die berouw 
heeft, zal vergeven. Dit geldt als goddelijke barmhartigheid. 

 

Lezing uit het evangelie: Johannes 20, 19-31 
 

Woorden ter overweging 
Op de tweede zondag na Pasen wordt in de lezingen op verschillende manieren 
zichtbaar hoe het paasmysterie doorwerkt in het leven van alledag. Wat het betekent 
dat de dood niet het laatste woord heeft, dat wij gemaakt zijn voor het Licht, dat wij 
worden opgewekt om voluit te leven, bevrijd uit alles wat ons klein houdt en terneer 
drukt. Dat gaat niet zomaar: de leerlingen van Jezus zitten angstig en opgesloten 
in zichzelf bij elkaar. De gelovigen tot wie de eerste Petrusbrief is gericht, hebben 
concreet gezien een zwaar en moeizaam leven. Toch is dat niet het hele verhaal, 
zoals het kruis niet het laatste woord heeft in het leven van Jezus. Onvoorstelbaar, 
niet te bevatten is die opstanding. We kunnen er met ons verstand en ons hart niet 
bij. Dat geldt voor ons en dat gold ook voor de leerlingen toen, zoals Tomas. Hij is 
als het ware onze tweelingbroer. Toch zijn er steeds opnieuw mensen die zich 
laten raken. Die zich laten opwekken, zich richten naar het leven. Die ondanks 
alles kieren morgenlicht zien. God raakt ons aan met zijn Ruach, Adem, Geestdrift, 
levenskracht. God breekt onze angst en kleinheid open, zodat wij ons richten 
kunnen naar de zon, het levenslicht. De eerste gelovigen in het boek Handelingen 
zoeken naar manieren om die ervaring ook concreet handen en voeten te geven 
in hun dagelijkse leven, want niets is meer zoals het was. 

 

En om verder bij stil te staan 
We mogen blij zijn met de apostel Tomas. Hij gaat ons erin voor dat geloof en twijfel 
de vervelende gewoonte hebben hand in hand te gaan in ons hart, in ons verstand. 
Als dat bij jou ook het geval is, maak je dan niet te veel zorgen. Je bevindt je in 
goed gezelschap: geloof en ongeloof, vertrouwen en pessimisme, ze gaan hand in 
hand. Wij willen graag zekerheid in een onzekere wereld. God geeft ons de kans 
om Hem te ontmoeten. Wil je Hem ontmoeten, wil jij jouw geloof de kans geven te 
groeien, doe dan zoals de apostelen en houdt vier wezenlijke dingen voor ogen: 
1. Blijf trouw aan de leer van de apostelen, van de kerk, en leef ernaar; 
2. Blijf trouw aan de kerkgemeenschap (de apostelen vormden de eerste 

kerkgemeenschap en het is daar dat Tomas zijn geloof hervond);  
3. Blijf trouw aan ‘het breken van het brood’, aan het vieren van de eucharistie; het is 

daar dat Jezus zich laat ontmoeten en ons wil sterken door zijn aanwezigheid;  
4. Blijf trouw aan het gebed; bidt, alle dagen.  
Zonder deze vier zal de Kerk verdampen, zal het geloof verdampen en op den duur 
verdwijnen. Zonder deze vier beginselen had Jezus net zo goed in zijn graf kunnen blijven. 

 

Tot slot 
Voor en na Pasen is een wereld van verschil. De opstanding van de Heer reikt ons 
de sleutel om onze gebroken, gesloten harten te helen en te openen voor Gods’ 
barmhartigheid in woord en sacrament. Vrede en verzoening mogen dan ons 
paasdeel zijn. Als gelovige Tomassen mogen wij verder: bemoedigd en 
geïnspireerd onder de hoede en zegen van Hem die ons tot zijn getuigen maakt. 
Jezus is waarlijk opgestaan en teruggekomen om deze werkelijkheid voorgoed bij 
ons ingang te doen vinden, elke dag opnieuw. Gaan wij ook in deze moeilijke 
tijden in zijn vreugde en vrede als nieuwe mensen voort op de weg van het leven. 

 

De Kerk van Christus  
Zo gaat de Kerk van Christus haar weg door de eeuwen heen. Ze is levend in de 
mate waarin ze bezield wordt door de liefde van haar gelovigen. Ze is sterk 
wanneer haar leden zich dag aan dag wapenen met het oneindige geduld van het 
geloof. Ze is eindig wanneer haar getrouwen, verre van haar te oordelen met de 
bitterheid van de zelfgenoegzaamheid, bereid zijn haar zó lief te hebben, dat zij 
hun leven geven om te proberen haar vandaag en iedere dag te vernieuwen. 

 

Fr. Roger Schütz, Taizé 
 
 

 

Intenties in de week van 26 april: 
 

KOEWACHT  
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en overleden familie 

 

CLINGE H. HENRICUS 
 

intenties: Antoinette Maenhout en 
overleden ouders; Christiane Zaman en 
echtgenoot Dies Duininck 
 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Petrus Bosman en 
echtgenote Augusta van Roeyen en 
overleden familie; Esther de Kind en echtg. 
René van Roeyen; Leon en Agnes Weemaes-
Hiel en zonen Robert, Miel, Edy en Georges; 
George Martens en echtgenote Jet 
Maerman en overleden familie. Maria 
Burm en overleden familie 
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