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JAAR – B 
4de zondag van de 
veertigdagentijd 

 

 

Lezingen 
 

2 Kronieken 36, 14-16.19-23 
Efesiërs 2, 4-10 

Johannes 3, 14-21 
 

 
 

Thema 
Het kwaad wordt overwonnen 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. 

 

 

Hongerdoek 2021; U geeft mijn voeten de ruimte, heden 
 

Het is een mooie traditie dat er in de veertigdagentijd een ‘hongerdoek’ in de kerk 
hangt. Een gebruik dat zijn oorsprong heeft in de vroege middeleeuwen. Men dekte 
er het altaar mee af omdat de vastentijd in het teken stond van versobering. In onze 
tijd is de hongerdoek een kunstwerk dat vooral iets laat zien van het leven en geloof 
van een ander volk of land. De doek van 2021 is gemaakt door de Chileense 
kunstenares Lilian Moreno Sánchez. Zij gaf er de titel 'U geeft mijn voeten de 
ruimte' aan, naar een regel uit Psalm 31.  
Het doek bestaat uit drie delen. Centraal staat de afbeelding van een in zwarte 
lijnen getekende röntgenfoto van een op meerdere plaatsen gebroken voet. Het is 
de voet van iemand die op het Plein van de Waardigheid in Santiago de Chile 
deelnam aan een demonstratie voor een rechtvaardige samenleving en daarbij 
gewond raakte door politiegeweld. Het beeld van deze gebroken voet staat symbool 
voor alle plekken waar mensen geweld wordt aangedaan. 
De afbeelding is terug te vinden op drie beddenlakens, afkomstig uit een ziekenhuis en een vrouwenklooster in Beieren. Daarmee 
maakt de kunstenares duidelijk dat het gaat om de lichamelijke én spirituele aspecten van ziekte en genezing, om goede zorg. 
Deze lakens zijn niet smetteloos wit, maar door de kunstenares ingewreven met zand, afkomstig van het Plein van de 
Waardigheid in Santiago de Chile. 
De zwarte lijnen van de röntgenafbeelding, de gebruikte materialen van houtskool, stof en lijnolie, en de sobere beeldspraak 
verwijzen naar het sterven van Christus. Het beeld van de voet verwijst naar vertrek, beweging en verandering. En het beeld van 
de ruimte geeft ons adem als de voeten zwak worden. In Psalm 31 zijn ervaringen van ziekte, eenzaamheid, onderdrukking en 
vertwijfeling verwerkt, maar altijd hebben mensen hun toevlucht bij God gezocht en daar steun in gevonden. Vanuit de 
beslotenheid van de angst keken ze uit naar de openheid van de ruimte en deden ze kracht op voor een nieuw begin. 
 

 

Vieringen in de Goede Week en met Pasen 
 

dag datum tijd plaats viering voorgangers 
donderdag 1 april 19.00 Hulst Witte Donderdag J. Reurs/team 

vrijdag 2 april 15.00 
19.00 

Hulst 
Hulst 

kruisweg 
Goede Vrijdag 

W. Wiertz 
J. Reurs/team 

zaterdag 3 april 19.00 Hulst paaswake J. Reurs/team 

zondag 4 april 9.30 
9.30 
11.00 
11.00 

Kloosterzande 
Koewacht 

Clinge 
Vogelwaarde 

paaszondag 
paaszondag 
paaszondag 
paaszondag 

J. Reurs 
T. Verbraeken 

K. Van de Wiele 
R. Grossert 

maandag 5 april 11.00 Hulst 2de paasdag W. Wiertz 
 

 

Reserveren voor vieringen in de basiliek 
 

Ook in maart 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. 

 

 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl


 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 12 maart 12.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. 
Mangnus op orgel en P. Mangnus met zang 
vrijdag 12 maart 15.00 uur: kruisweg 
zondag 14 maart 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
M. Mangnus op orgel en M. Bauwens met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Leonie 
Verdurmen en overleden grootouders; Aloys Buysrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en 
zoon Rob Buysrogge; Annie Meijs-Weemaes en overleden familie; Paula de Bruijn en Ries van 
Kampen en overleden familie; Adelin Constantz Reonald Helmich; Mafalda van der Vlies en 
Albert Reunis; Eduardus Franciscus de Nijs; Petrus Alphonsus van Itegem; Leon de Bleijser; 
Walter van Overmeir echtgenoot van Trix van Overmeir-Penneman; jaargetijde voor Marie 
Cornelissens met gedachtenis van echtgenoot Piet d’Haens, overleden dochter, zoons, 
schoonzoons en kleindochter; Piet Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried Segers 
woensdag 17 maart 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 17 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; jaargetijde voor André Ferket, overleden ouders Ferket-Bisschop en 
overleden familie  
vrijdag 19 maart 19.00 uur: stilteviering 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 13 maart: geen viering 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele 
dinsdag 16 maart 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Willy de Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir, overleden ouders en familie; 
George de Smet en echtgenote Adriënne Janssens; Jacobus Smits en echtgenote Sophia 
Toolenaar 
overleden: Hilda Leuridan weduwe van Eduard Bonte, 90 jaar       

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 13 maart: geen viering 
intenties: Louisa Dankaart; Lena Janssen-de Kort; Rosita Otjes-de Nijs; overleden echtpaar 
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 15 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Andre Remorie echtgenoot van Marjet van Leemput en overleden familie; Josepha 
van Driessche-Kindt, haar echtgenoot Gerard, Rian, Rozet, Paul en Marc; Theo en Tilly van 
Driessche; Marja Vervaet echtgenote van Theo Kindt en overleden familie 

 

Dienst Geestelijke Zorg ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

Stemmen, maar op wie…..? 
In de aanloop naar de verkiezingen lijkt corona ons toch meer bezig te houden dan de vraag op 
wie we straks gaan stemmen. In deze weken worden de discussies rond corona in de politiek 
wel gekleurd door de verkiezingen. De dames en heren politici grijpen alle gelegenheden aan 
om ‘hun punt te maken’. Ze schromen niet om elkaar pittig aan te pakken, ook al werken ze al 
jaren samen aan hetzelfde beleid! 
Wie kun je geloven, wie kun je vertrouwen, wie maakt alle mooie beloftes straks ook waar? Bij 
welke partij is de zorg voor de werkgelegenheid, het klimaat, de gezondheids- en ouderenzorg, 
de kwetsbare mensen in onze samenleving èn in de wereld het best gewaarborgd?  
Volgens mij hield Jezus van Nazareth zich niet zo bezig met partijpolitiek. Maar eigenlijk had Hij 
wel een duidelijk programma waarin eerbied en respect voor God, voor je (kwetsbare) 
medemens, voor de natuur voorop stond. Misschien kan dat ons helpen om te kiezen op wie wij 
dit keer gaan stemmen!? 
Kees van Geloof 

 

overleden: mw. Schenk-Visser, 83 jr. 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 13-14 maart 

 
Hulst 
vr 12 mrt 12.00 uur:  eucharistie 
vr 12 mrt 15.00 uur:  kruisweg 
zo 14 mrt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 17 mrt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 17 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
vr 19 mrt 19.00 uur:  stilteviering 
Clinge 
di 16 mrt 10.00 uur:  eucharistie 
Lamswaarde 
ma 15 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
 

 
  

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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