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JAAR B 
2de zondag van Pasen 

Barmhartigheidszondag 
 

 

Lezingen 
 

Handelingen 4, 32-35 
1 Johannes 5, 1-6 

Johannes 20, 19-31 
 
 
 

Thema 
Barmhartige liefde 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
caritascollecte bestemd voor de het 
Liliane fonds. 

 

 

Alle groepen van de Willibrordusschool op bezoek in de basiliek 
 

Alle groepen van de Willibrordusschool zijn afgelopen woensdag (coronaproof) op bezoek geweest in de basiliek. Ze zijn langs de 
kruisweg gelopen en hebben het verhaal van de kruisweg verteld. Daarna hebben ze een kaarsje aangestoken bij Maria. 
 

Jezus, in levende lijve hebben we je nooit ontmoet. 
Je bent gestorven lang voordat wij geboren werden. 
We hebben nooit een praatje met je gemaakt, 
nooit met je gelachen, of ruzie gemaakt. 
Nooit hebben we je kunnen vragen: Wat bedoel je nou precies? 
We kennen alleen verhalen over jou, 
honderdduizend liedjes zijn er gemaakt over jou, voor jou 
en films soms grappig, soms triest. 
We zien de kerken die er voor je zijn gebouwd, 
we zien je daar hoog in de gewelven geschilderd en hangend aan een kruis. 
Woon je hier of daar? 
Ben je werkelijk gegaan door het land van de dood? 
Nog steeds zijn er mensen die geloven in jou, 
die proberen te doen wat jij ze liet zien. 
We hebben je nooit ontmoet maar ergens diep, 
diep ergens weten we dat jouw leven bijzonder was, 
dat je iets te vertellen had over ons, over ons leven, 
over de mensen die we zijn. 
Ook voor ons is het verhaal nog niet uit. Amen. 
 

 

Caritas collecte 
 

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de grootste 
veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking vaak tot nog meer armoede. Toch is de grootste 
beperking het gebrek aan eerlijke kansen. Deze kinderen raken door hun handicap in maatschappelijke uitsluiting. 
Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en 
toekomstkansen van deze kinderen. 
Caritas steunt het Liliane fonds en beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

 

Terugblik Pasen 
 

Het sneeuwt buiten. Wie verwacht dat nog na Pasen in april? Niemand toch?.... of is het op dit moment zo, dat we niet meer weten wat 
we kunnen verwachten. Voorspellingen zijn niet te prefereren, maar misschien een terugblik op de paasperiode. 
De paasperiode begint met Aswoensdag en we hebben de 40-dagentijd, de vastenperiode. Vroeger was er een trommeltje, waar we 
onze snoep in konden doen en op paaszaterdag aten we het zo snel mogelijk op nadat de paasklokken waren teruggekomen. Als kind 
keek je hier naar uit. 
Toch, er was ook nog Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen, de Goede Week. Als je het zo noemt een gewone week met wat 
speciale namen. Nu, dat telt zeker niet voor de katholieke Kerk. De Goede Week is een voorbereiding op het mysterie van Pasen, de 
verrijzenis van Christus. 
De verrijzenis van Christus vieren we niet alleen in de kerk, maar vieren we vooral in het leven van alledag met elkaar. We zijn met ons 
neus op de feiten gedrukt door Covid-19. Kerkgang mondjesmaat, maar de aandacht voor elkaar is er wel. Denk eens aan alle zorg en 
aandacht, die wordt gegeven aan elkaar. Die inzet voor elkaar is geweldig en grensverleggend. Soms zijn we het ons amper bewust, 
maar het is er wel. We doen ons best, maar het einde komt in zicht. We moeten nog even geduld hebben, maar dan komen de 
wederzijdse contacten en omhelzingen weer; de hoop en het geloof in een betere wereld voor iedereen. 
 

 



 

Huispaarskaars 2021 
 

Al enkele jaren staat er in het Tintinnabulum een artikeltje, waarbij aangegeven staat, dat u een 
huispaaskaars kunt bestellen. De parochie geeft hierbij aan welke kaars zij als paaskaars zullen 
kopen, maar er zijn meerdere opties. Mogelijk hebt u er één besteld. 
Op 2de paasdag zijn deze kaarsen in de basiliek gezegend. De mensen, die een kaars hebben 
besteld, kwamen op het eind van de viering naar voren en de kaarsen werden, onder aanwezigheid 
van 30 kerkgangers, door pastoor Wiertz gezegend. 
Mocht u in de basiliek komen, kijkt u eens naar de paaskaars. De betekenis hiervan is zon, vissen en 
druiven. 

 

 

Informatie en intenties 
Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 9 april 15.00 uur: kruisweg  
zondag 11 april 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger W. Wiertz m.m.v. M. Mangnus op 

orgel en M. Stockman met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Annie Leenknegt-
Lampo; Jacobus de Smit, broers, zusters en verdere familie Heijens; Leon de Bleijser; overleden 
ouders Theo Hiel en Lies Kerckhaert en overleden familie; Gerard van Acker en overleden familie; 
George Alphons Joseph Elegeert; Gerardus Augustinus van de Voorde; Leonid Gromyko en Ljoebov 
Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Ineke de Deckere-Reijns; Josephus Alphonsus 
Petrus de Bakker 
zondag 11 april 15.00 uur: gebedsviering i.v.m. Barmhartigheidszondag met als voorganger W. 

Wiertz 
woensdag 14 april 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 14 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger J. Reurs  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 

Verdurmen; 
vrijdag 16 april 19.00 uur: stilteviering 
 

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. 

 

Clinge H. Henricus 
dinsdag 13 april 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: jaargetijde pastoor Jo van der Heyden; George de Smet en echtgenote Adriënne Janssens; 

Jacobus Smits en echtgenote Sophia Toolenaar 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 10 april 19.00 uur:  geen viering 

intenties: Ria van Damme-de Rijk;Rosita Otjes-de Nijs; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen;Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 

maandag 12 april 19.00 uur:  woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens met gedachtenis van overleden echtgenoot Josephus 
Kerckhaert; Benny Tieleman met gedachtenis van Wies en Marie Roctus-de Bakker, zoon Guust 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; jaargetijde Eduard de Kort en Louisa de Kort-Bogaert en 
overleden familie 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve – De lange Akkers – WZC Antonius 

 

Ongelovige Tomas…. 
 

Heeft u dat ook? Een gevoel van sympathie voor Tomas? Zijn reactie op het nieuws dat Jezus is 
verrezen, is zo herkenbaar: ‘Eerst zien en dan geloven’. Zo vanzelfsprekend is het immers niet om te 
kunnen geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan…. Toch is dat geloof in de verrijzenis van Jezus 
heel essentieel binnen het christendom. Het is het fundament van ons geloof. Het geeft aan dat we 
altijd op God mogen vertrouwen, zelfs als de dood er mee is gemoeid. Dat geloof kan voor ons een 
hele waardevolle bron van troost en houvast zijn. Vele mensen hebben dat door de eeuwen heen al 
mogen ervaren.  
Wat kun je nog geloven? Wat moet je nog geloven? In deze coronatijd vraag je jezelf dat vaak af. De 
ene deskundige zegt dit, de andere deskundige beweert dat… De ene politicus zegt dat de ander 
liegt, die ander zegt dat hij zeker niet liegt… Wie kun je nog geloven? Ieder heeft natuurlijk zijn/haar 
eigen belangen. En ieder heeft een eigen voorstelling van de werkelijkheid. 
Wat zou het toch fijn zijn en belangrijk als we uit kunnen gaan van de goede bedoelingen van een 
mens, als we erop zouden mogen vertrouwen, dat mensen eerlijk en oprecht zijn. En misschien 
moeten we dat ook maar doen, ook al stoot je dan wel eens je neus! 

 

overleden: dhr. G. Braem, 74 jaar; mw. A. Pierssens-Sip, 90 jaar; dhr. R. Kindt, 87 jaar 

 

Overzicht vieringen 
rond 10-11 april 

 

Hulst 
vr 9 apr 15.00 uur:  kruisweg 
zo 11 apr 11.00 uur:   eucharistie 
zo 11 apr 15.00 uur:  gebedsviering 
wo 14 apr 18.30 uur: rozenkrans 
wo 14 apr  19,00 uur:  eucharistie 
vr 16 apr 19.00 uur:  stilteviering 
Clinge 
di 13 april 10.00 uur: eucharistie 
Hengstdijk 
ma 12 apr 19.00 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   
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