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JAAR B 
3e zondag van Pasen 

 

 

Lezingen 
 

Handelingen 3, 13-15. 17-19 
1 Johannes 2, 1-5a 

Lucas 24, 35-48 
 

Thema 
De angst voorbij 

Collecte 
 

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

 

 

 

Heilige Jozef 
 

We bevinden ons in het Jozefjaar. Paus Franciscus heeft dit kalenderjaar 2021 bijzonder toegewijd 
aan de heilige Jozef, bruidegom van Maria en voedstervader van Jezus. De paus typeert hem als een 
“onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is”. Op Roepingenzondag 
25 april houdt het Bisdom Breda een bijeenkomst in de Willibrordusbasiliek van Hulst. Vanaf 15:30 uur 
is er een kort inhoudelijk programma met aandacht voor de heilige Jozef. Aan de hand van de brief 
die paus Franciscus bij gelegenheid van de 58ste Wereldroepingenzondag heeft verstuurd, zullen de 
aanwezigen zich verdiepen in de spiritualiteit van de heilige Jozef en kijken naar wat hij voor ons 
persoonlijk kan betekenen.  
 

Uit Bisdomblad Breda 
 

 

Bid mee 

 

Eerder deze week ontvingen de parochies en de gebedskring van het Bisdom Breda een aantal posters, gebedskaarten en een 
voorbeeldtekst die als voorbede kan worden gebruikt. Gelovigen zijn van harte uitgenodigd mee te bidden. 

 

 

Terugblik Barmhartigheidszondag 

 

Op Barmhartigheidszondag 11 april vond om 15.00 uur de viering van de Goddelijke Barmhartigheid plaats in de 
Willibrordusbasiliek. Onder uitstelling van het Allerheiligste kwamen in een sfeervolle basiliek die middag 27 gelovigen bij 

elkaar. Pastoor Wiel Wiertz was de voorganger in deze viering. Onder muzikale begeleiding van Bernadette Hemelsoet 
werden diverse liederen ten gehore gebracht, waaronder 'Prijs de Liefde', Psalm 118 'Mijn God zijt Gij, U wil ik danken', 
'Kom in mijn hart', de hymne ‘Misericordes sicut Pater', en het lied 'Barmhartige Heer Genadige God’. Enkele 
gelovigen lazen teksten voor en de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid werd gebeden. Ter afsluiting van de 
aanbidding werd het 'Tantum Ergo' gezongen. Na de zegen door middel van het kruisteken met het Allerheiligste 

gingen de gelovigen huiswaarts. 
 

C.v.d.M. 
 

 

Roepingenzondag 

 

Bij gelegenheid van Roepingenzondag 25 april houdt het Bisdom Breda een bijeenkomst in de Willibrordusbasiliek van Hulst. Vanaf 

15:30 uur is er een kort inhoudelijk programma met aandacht voor de heilige Jozef (zie bericht over heilige Jozef). Het programma wordt 
om 16:30 uur afgesloten met het bidden van de vespers. 

 

 

Het bisdom in 

 

Eerder vond de bijeenkomst rondom Roepingenzondag altijd plaats op Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Twee jaar geleden is 
besloten om op Roepingenzondag het bisdom in te trekken. Dat gebeurt nu voor de eerste keer in Hulst, vanzelfsprekend met 
inachtneming van alle noodzakelijke maatregelingen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Momenteel is er overleg met 
Omroep Hulst om deze bijeenkomst te streamen. U kunt vanaf nu reserveren via telefoonnummer: 0114-745000, keuzetoets 2 of door te 

mailen naar: pkhulst@hmsdz.nl.  
 

Uit Bisdomblad Breda 
 

 

 

Reserveren basiliek 

 

Ook in april zullen er weekendvieringen zijn: in Hulst om 11.00 uur, in Aardenburg om 9.15 uur en in Terneuzen om 11.00 uur. 
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
mailto:pkhulst@hmsdz.nl


Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 16 april 19.00 uur: stilteviering 
zondag 18 april 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz, m.m.v. 

M.Mangnus en M. Bauwens 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Juliën Baart, 
echtgenote Johanna Fassaert en overledenen van de familie Baart-Fassaert; Paula de Bruijn, Ries 
van Kampen en overleden familie; Leon de Bleijser; jaargetijde Mon van Puijvelde; familie van 
Sikkelerus-Daalman; familie Kindt-Jacobs; jaargetijde voor Ria van Dorsselaer; George Alphons 
Joseph Elegeert; Gerardus Augustinus van de Voorde; Fons Cornelis; Josephus Alphonsus Petrus 
Bakker; overleden echtgenoot en vader Joop van Kouteren 
woensdag 21 april 18.30 uur rozenkransgebed 
woensdag 21 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen 
overleden: 

dhr. Josephus Alphonsus Petrus de Bakker, 82 jaar, echtgenoot van Annie van Puyvelde 
mededelingen: 

Zaterdag 24 april is het weer de laatste zaterdag van de maand, dan houden we de maandelijkse 
kledinginzameling voor Mensen in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 10.30 tot 11.30 uur. 
Graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken verpakken. 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 17 april 19.00 uur: geen viering 
dinsdag 20 april 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Mariëtte Van Landeghem echtgenote van Franҫois Reunis 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 23 april 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

 

Graauw gemeenschapshuis 

Wegens het huidige beleid om besmetting met het coronavirus te voorkomen is er in april geen woord 
en communieviering. 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 17 april: geen viering 
intenties: Ria van Damme-de Rijk; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda 

Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia 
de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 19 april 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R.Grossert 
intenties: Rosa Josepha Wentzler, echtgenoot Willy; Joseph van Esbroek en hun overleden ouders; 
Marja Vervaet echtgenote van Theo Kindt en overleden familie; Dees van Driessche, echtgenote 
Marie van Laere en schoondochter Marie-Louise; Alois van Troost en echtgenote Martha van 
Puijvelde; Jan de Schepper, Pascal, Karin, Michel, John en overleden familie 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
Het vertrouwen niet verliezen 

Het dagelijkse nieuws kan ons enorm benauwen. Er gebeurt zoveel in de wereld, dichtbij en ver weg, 
waarvan we ons afvragen: ‘Hoe is het mogelijk, hoe kunnen mensen dat elkaar aandoen?’ Het is niet 
moeilijk om je geloof in de mensheid kwijt te raken. Juist daarom is het zo belangrijk om toch oog te 
blijven houden voor al het goede dat er gebeurt. Er zijn nog zoveel lieve mensen die op hun eigen 
bescheiden manier zoveel voor een ander betekenen in kleine gebaren en hartelijke woorden. Ze 
halen alleen het dagelijkse nieuws niet! En soms denk ik ook wel eens: “Het is maar net hoe je het wil 
zien. Kijk je door een negatieve bril of durf je ook de positieve kanten te zien?” Die minister 
bijvoorbeeld die langs alle kanten onder vuur ligt om alles wat er rond corona fout lijkt te gaan. Je 
kunt inderdaad zeggen dat hij heel wat missers maakt, zijn beloften niet nakomt enz…. Maar 
misschien kun je ook zien hoe enorm hard die man in het afgelopen jaar al heeft gewerkt en dat hij 
ook afhankelijk is van de informatie die hij krijgt. En het zal toch echt niet zo zijn dat hij bewust zaken 
verkeerd laat lopen? En zo kun je inderdaad altijd op verschillende manieren naar mensen en 
gebeurtenissen kijken. Het lijkt me zo belangrijk om je vertrouwen in mensen niet te verliezen, om je 
niet mee te laten slepen in een negatieve sfeer. Er zijn altijd ook positieve kanten! 
overleden: mw. Lies van de Velde-van Belle 90 jaar; mv. Mathilde Vos 80 jaar.; mw. Elizabeth le 

Clerq-van Iwaarden 90.jaar; mw. Diana Mabelis-Bogaard 81 jaar; dhr. Eduardus Kroes 69 jaar 

Overzicht vieringen 
rond 17-18 april 

Hulst 
vr 18 apr 19.00 uur:  stilteviering 
zo 18 apr 11.00 uur:  eucharistie 
wo 21 apr 18,30 uur:  rozenkrans 
wo 21 apr 19,00 uur:  eucharistie 
Clinge 
di 20 apr 10.00 uur: eucharistie 
Nieuw Namen 
vr. 23 apr 19.00 uur:  w&c viering 
Lamswaarde 
ma 19 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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