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Lezingen 
 

Handelingen 10, 34a. 37-43 
Kolossenzen 3, 1-4 
Johannes 20, 1-9 

 
 

 
 

Thema 
Leven, de dood voorbij 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Clinge is er 
een extra collecte voor het onderhoud 
van het kerkgebouw. 

 

 

 
 
Terneuzen, 30 maart 2021 
 
Aan: de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen  
 
Van: pastoraal team en parochiebesturen van de parochie H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth-parochie en parochie H. Andreas  
 
Betreft: ‘Bijeen houden’  
 
Beste parochianen,  
 
We zijn ondertussen weer vier weken verder in 2021 na onze vorige brief ‘samen op weg naar Pasen’. Eind februari waren de signalen 
dat het beter zou gaan. Daarom hadden we gedacht om de vieringen van Pasen te vieren volgens het liturgierooster, dus in meerdere 
kerken en met meerdere voorgangers uit ons pastoraal team. Ondanks het stijgende aantal besmettingen in Zeeland gaan we Pasen 
(het Paastriduüm, het hoogfeest van Pasen en Tweede Pasen) vieren zoals we eerder met u hebben gecommuniceerd.  
 
De maatregelen worden door de overheid niet versoepeld, in de ons omringende landen wordt het strenger, ook Nederland zal daar niet 
aan ontkomen. Zowel in het overleg van de vicevoorzitters van de drie parochiebesturen als in het teamoverleg is besproken ‘hoe gaan 
we verder’ met de signalen vanuit de geloofsgemeenschappen om het aantal vieringen uit te breiden. Maar door de signalen vanu it het 
maatschappelijk veld en de adviezen van experts en het RIVM zou het onverantwoord zijn om met de uitbreiding van de besmettingen 
het aantal vieringen uit te breiden. We beseffen maar al te goed dat dit bij velen van u pijn zal doen.  
 
Ook na Pasen zullen we ‘de zondag’ vieren in drie kerken. We gaan dus verder op de ingeslagen weg, samenkomen in één kerk per 
parochie, met een maximum van 30 aanwezigen (exclusief de medewerkers en voorganger).  
 
Het samenkomen op zondag en het vieren van de eucharistie zijn heel belangrijk en vormen de kern van ons geloof. Maar als christenen 
staan we ook midden in de samenleving en het is ook heel belangrijk dat we solidair zijn met alles en iedereen om ons heen. Alle 
activiteiten en bijeenkomsten van verschillende werkgroepen in de parochies worden pas ten volle opgestart als we de vieringen in onze 
kerken uitbreiden. We rekenen op uw medewerking en begrip. Eind april zullen we de mogelijkheden opnieuw bekijken of, er op basis 
van de situatie op dat moment, het verantwoord is om te versoepelen.  
 
Beslissingen nemen doe je nooit goed, altijd zijn er mensen die zich er niet in kunnen vinden. Maar we rekenen op uw begrip en 
medewerking. We hopen dat u begrijpt dat wij heel graag terug naar het ‘oude normaal’ willen, zodat de activiteiten in onze parochies 
weer volledig worden opgestart en we onze taken in de maatschappij weer kunnen oppakken en tot uitvoer brengen. Ook wij willen niets 
liever. Voor ieder van u, voor iedereen in uw gezin, in onze geloofsgemeenschappen en parochies een Zalig Pasen! En niet vergeten: 
Laten we letten op én zorgen voor elkaar!  
 
Namens het pastoraal team en parochiebesturen,  
pastoor W. Wiertz 

 

 
 



Paaswens 
 

Jezus’ opstaan uit de dood geeft ons de vaste zekerheid 
niet de dood heeft het laatste woord. 

 

Over ons sterven heen schenkt God ons het leven 
dat tijdloos is en geen grenzen heeft. 

 

Deze volheid van leven vangt nu reeds aan 
als we in vertrouwen op Hem geen uitdagingen vrezen. 

 

Pastoraal team, parochiebesturen en alle medewerkenden wensen u en jou 
een goede opgang naar het paasfeest en van harte een zalig paasfeest! 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Barmhartigheidszondag 
Zondag 11 april 2021 15.00 uur in de basiliek 

 

Ook dit jaar vieren we Barmhartigheidszondag, de eerste zondag na Pasen, ook wel Beloken Pasen genoemd. Deze 
naam zal zeker bij de oudere parochianen nog wel bekend voorkomen. Het betekent dat het paasoctaaf wordt 
afgesloten. Het paasoctaaf zijn de eerste acht dagen (octaaf) van de paastijd. Deze lopen van paaszondag tot de 
zondag na Pasen. Deze acht dagen worden allemaal gevierd als hoogfeesten. Met 'Beloken Pasen' wordt de 
vreugde van Pasen afgesloten: de Kerk gaat over tot de orde van de dag.  
Wij nodigen u van harte uit om het feest van Gods barmhartige liefde op de 1ste zondag na Pasen met ons te vieren 

in de basiliek. En ook wij hopen, dat het leven weer zijn gewone gang mag gaan, dat iedereen is ingeënt, dat we 
weer in alle kerken mogen vieren en vooral dat we elkaar weer mogen gaan ontmoeten. Iedereen is van harte welkom. 

 

 
 

Ik vraag nog een laatste keer in de veertigdagentijd uw aandacht voor de Vastenactie. Een vertrouwd begrip in de Nederlandse 
parochies. Zoals we al eerder meldden, hebben de caritassen en pastor Niek van Waterschoot het voor elkaar gekregen om ook nu een 
eigen Zeeuws-Vlaams project in de volle aandacht te mogen plaatsen en gelden daarvoor bij elkaar te brengen. Corona maakt dat 
laatste moeilijk. Al voor het tweede jaar. En dat is zo ontzettend zonde, omdat het doel van het Sibusiso-project in Tanzania zo 
ongelofelijk positief is. Het project wil kinderen en jongeren die vanwege een handicap -of zelfs een dubbele handicap- uitgesloten zijn 
van het normale maatschappelijke leven, een goede kans bieden om het beste uit hun leven te halen door inzet, aandacht en nazorg, en 
ook door nadrukkelijke aandacht voor de brede kring, ‘het netwerk om hen heen’. Tanzania lijkt dan misschien ‘ver van ons bed’, maar 
het gaat altijd -altijd- om mensen als jij en ik, mensen als u en ik. En iedere mens gun je toch een toekomst. Kans op het best mogelijke. 
Daarom deze laatste keer: maak een mooi bedrag over naar de bankrekeningnummers die vanuit onze parochies beschikbaar zijn. 
Onder vermelding van het projectnummer 401387. Dan mag het voor hen en voor ons waarlijk een zalig paasfeest zijn! 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Woord van bemoediging 
 

Er is al eens eerder in het Tintin aangegeven dat George van der Sijpt elke week het 'Woord van bemoediging' opneemt met een van de 
pastores. Voor Pasen heeft hij dit gedaan met pastor Marjan Dieleman-Fopma in de Emmaüskerk te Terneuzen. U kunt al deze filmpjes 
wekelijks en zelfs elk uur zien via omroep Hulst, maar ook via Kerkbelang Koewacht. 
Afgelopen zaterdag heeft er in BN/DeStem een stukje van George gestaan, o.a. over het 'Woord van bemoediging', dat hij inmiddels al 
een jaar opneemt samen met de pastores. Lees het artikel op de website. 
 

 

Reserveren voor vieringen in de basiliek 
 

Ook in april zullen de weekendvieringen in Hulst om 11.00 uur, Aardenburg om 9.15 uur en Terneuzen om 11.00 uur zijn. Reserveren 
voor de zondagsviering en de vieringen op woensdag- en vrijdagavond in Hulst kan door:  
 

 te bellen op maandag t/m donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur naar 0114-745000, keuzetoets 2 of 

 te mailen naar: pkhulst@hmsdz.nl  
 

De vieringen in de kapellen kunnen worden gereserveerd op de bekende adressen. 
 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
do 1 april 19.00 uur: Witte Donderdag, eucharistieviering met als voorganger J. Reurs, R. Grossert en K. Van de Wiele m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en M. Bauwens met zang 
vrijdag 2 april 15.00 uur: kruisweg met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. Mangnus op orgel en M. Stockman met zang 
vrijdag 2 april 19.00 uur: Goede Vrijdag, viering met als voorgangers J. Reurs, R. Grossert en K. Van de Wiele m.m.v. M. Mangnus op 

orgel en P. Mangnus met zang 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders Brand-Wauters en overleden 
familie; Malfalda van der Vlies en Albert Reunis 
zaterdag 3 april 19.00 uur: paaswake met als voorganger J. Reurs, R. Grossert en K. Van de Wiele m.m.v. M. Mangnus op orgel en P. 

van Gorsel met zang 
Intenties: familie Baert-van Gijsel; Michael Vonck, Rosalia Vonck-van Huffel en Magdalena en Juliëtte Vonck; Mafalda van der Vlies en 
Albert Reunis; Klauw Wiertz; jaargetijde Willy Lambert en overleden familie Lambert-de Boeij; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy 
van Mol en echtgenote Maria Roels 
maandag 5 april 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Leon de Bleijser; René Verschuren en echtgenote Cornelia de Smit en overleden familie; Jacobus Leenknegt en echtgenote 
Elisa Vink en overleden familie; George Alphons Joseph Elegeert; Gerardus Augustinus van de Voorde; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Jo Everaert en overleden familie Everaert-Tielemans; Piet Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried Segers; 
voor Guust en Trees de Roeck-Fermont; Wiesje Leenknegt, overleden ouders en familie; Ben de Rechter en Jo de Smit en overleden 
familie; Eddy Bauwens en overleden familie; Elisa Vink en echtgenoot Jacobus Leenknegt en overleden familie 
 

https://www.beleven.org/feest/pasen
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1666-artikel-van-bn-de-stem-kerk-moet-liefde-uitstralen
mailto:pkhulst@hmsdz.nl


Informatie en intenties vervolg 
 

wo 7 april 18.30 uur: rozenkransgebed 
wo 7 april 19.00 uur: eucharistieviering  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 

Verdurmen; 
vr 9 april 15.00 uur: kruisweg 
mededelingen: 

 U kunt zich aanmelden voor de vieringen op zondag, woensdag en vrijdag op mailadres 
pkhulst@hmsdz.nl of per telefoon 0114-745 000 (optie 2). Wij zijn tijdelijk gesloten maar telefonisch 
zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. U kunt uw bericht 
ook inspreken. 

 Nu wij gesloten zijn kunt u uw intenties per email versturen naar pkhulst@hmsdz.nl, ook 
kunt u telefonisch uw intenties opgeven of u steekt een envelop in de brievenbus van 
Steenstraat 9 met daarin uw intentie en € 11,00 per intentie. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 4 april 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor N. Pollet 
intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; Paul Baert echtgenoot van Gerda Baert-Weemaes en 

overleden familie; Roger van Daele echtgenoot van Ria de Deckere; Bernard van Acker en 
echtgenote Clara Cerpentier 
overleden: Ria Martha Leonarda van Hoecke, weduwe van Willy Elegeert, overleden op 10 februari 

2021 in de leeftijd van 78 jaar. De kerkelijke uitvaartdienst vond plaats bij uitvaartcentrum De Ridder 
te Hulst waarna begrafenis op de r.-k. begraafplaats te Koewacht.  
gedoopt: op 21 maart 2021 is in onze kerk gedoopt: Fiona Sylvian Jos Verschooten, dochter van 

Elmardo Verschooten en Chantal Velthuis, adres: St Katrijnstraat 35, 4574 PZ Zuiddorpe  
 

Sint Jansteen Johannes de Doper 

intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Silvia Plasschaert; Alfred Weemaes en 
echtgenote; René Bauwens en echtgenote; Theo Beughels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie 
 

Clinge H. Henricus 
zondag 4 april 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

intenties: Jimmy de Kraker echtgenoot van An van de Wege; Herna Buytaert echtgenote van Roger 
Bogaert, overleden ouders en familie; Albert Claus en echtgenote Josephina Malefason en overleden 
familie 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zondag 4 april 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Marleen van Vlieberghe-de Jonge en overleden familie; Rosita Otjes-de Nijs met 
gedachtenis van overleden vader George de Nijs en overleden broer Eddy; jaargetijde Willij Lambert 
en overleden familie Lambert-de Boeij; George, Luciën en Raoul Pieters; Rob Mel en overleden 
familie Mel-Collet; Piet Crombeen, wederzijdse ouders en familie; overleden familie Johannes 
Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
overleden: Ria van Damme-de Rijk, echtgenote van Jaak van Damme, 83 jaar 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; overleden echtpaar Kees en 
Madeleine Rijk van de Lavoir; overleden ouders Piet en Anna Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en 
Roos Maas; overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; Theo van Kruijssen en Els van Kruijssen-
Franssens; Hans Roelofs; jaargetijde Dees van Damme echtgenoot van Lies van Damme-Franssens 
en overleden familie 
 

De Blaauwe Hoeve - De Lange Akkers - WZC Antonius 
Zorgsaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Zalig Pasen 

Vanuit onze locaties voor ouderenzorg in Oost Zeeuws-Vlaanderen wens ik u allen een Zalig Pasen 
toe. Moge het licht en de hoop die ons door het paasfeest worden aangereikt een plekje hebben in 
ons leven en ons juist in deze coronatijd de kracht geven om nog even vol te houden! 
Dankzij de medewerking van enkele van onze vrijwilligers hebben we in de kapel van ‘De Blaauwe 
Hoeve’ weer een viering in het teken van Pasen kunnen opnemen. In deze viering besteden we 
aandacht aan de bijzondere dagen van de Goede Week om uiteraard af te sluiten met Pasen. U kunt 
de viering bekijken op uw computer, tablet of moderne t.v. via https://youtu.be/7ptBzZO3_G4 
 

Kees van Geloof, geestelijk verzorger 
 

Overzicht vieringen 
rond 3-4 april 

 

Hulst 

do 1 apr 19.00 uur Witte Donderdag 
vr 2 apr 15.00 uur:  kruisweg 
vr 2 apr 19.00 uur:  Goede Vrijdag 
za 3 apr 19.00 uur: paaswake 
ma 5 apr 11.00 uur:  eucharistie 
wo 7 apr 15.00 uur: rozenkrans 
wo 7 apr 19.00 uur eucharistie 
vr 9 apr 15.00 uur: kruisweg 
Koewacht 
zo 4 apr 9.30 uur w&c viering 
Clinge 
zo 4 apr 11.00 uur  w&c viering 
Vogelwaarde 
zo 4 apr 11.00 uur:  w&c viering 

 

 

Parochie H. Maria Sterre 
der Zee 

 

secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 
Secretariaat parochie: e-mail: 
info@hmsdz.nl  
Het secretariaat en het pastoraat 
van de parochie is te bereiken ma 
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000 
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 Wiel 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, toets 3; e-mail: 
kapelaanvanvelthoven@gmail.com 
Pastoraal werker N. van 
Waterschoot  
tel. 0115-616006 e-mail: 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
Dienst geestelijke zorg Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:  
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail:  k.vangeloof@zzv.nl

 

 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl
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mailto:marjandieleman@eparochie.nl
https://rk-kerk-ozvl.us18.list-manage.com/track/click?u=73781c1c4f6fbfea7a3b3e559&id=b7e13a4172&e=117501cd44
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
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