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JAAR B 
 

6de zondag van Pasen 
 

 

Lezingen 
 

Handelingen 10,25-26.34-35.44-48 
1 Johannes 4,7-10 
Johannes 15, 9-17 

 

Thema 
In de liefde blijven 

JAAR B 
 

Hemelvaart 
 

 

Lezingen 
 

Handelingen 1, 1-11 
Efesiërs 4, 1-13 

Marcus 16, 15-20 
 
 

Thema 
Geborgen in zijn liefde 
 

 

 

Meimaand Mariamaand 
 

 

Traditioneel is de meimaand de Mariamaand. De heilige Maagd staat deze maand centraal en krijgt bijzondere aandacht.  
Alom wordt Maria geprezen en bezongen, en velen zijn naar vernoemd. Veel mensen zien dat ze met hun zorgen, maar ook met 
hun blijdschap bij haar terecht kunnen. Zij zoeken troost en steun bij Maria, en vertrouwen op haar hulp. Ze zijn ervan overtuigd 
dat hun vragen op haar voorspraak bij de Heer gehoor krijgen. 
Veel mensen komen in de kerk om een kaarsje op te steken. In de meimaand gebeurt dit nog meer, en speciaal ook in de 
Mariakapelletjes. Er gaan eveneens veel mensen op bedevaart. 
Voor het tweede jaar kunnen we niet in groepsverband samenkomen in kerk en kapel. Evenmin kunnen we de Mariafietstocht 
laten doorgaan. Maar natuurlijk kunnen we wél zelf op weg gaan om Maria te begroeten en ons gebed aan haar voor te leggen  

 

 

Mariagedicht 
 

Een gedichtje van Toon Hermans: 
 

Beeldje 
Langs de landweg stond een beeldje 
’t was van wit en lieflijk blauw 
Ik liep er samen met m’n moeder 
Ze zei: da’s Onze Lieve Vrouw 
Nog altijd is dat plekje groen 
En nog altijd staat zij daar 
En ik werp nog altijd net als toen 
’n kushandje naar haar 

 

 

Webinars voor de jeugd 
 

Binnenkort worden er twee webinars gegeven voor de jeugd: 
 

 Je relatie met Jezus vormgeven. De cursus is gratis, duurt ruim een uur en wordt gegeven vanaf 10 mei op zeven 
achtereenvolgende maandagavonden van 20.00 tot 21.15 uur. 
De onderwerpen: 

1. Jezus wil jou ontmoeten in jouw dromen en idealen. 
2. Jezus wil jou ontmoeten in de stilte van het gebed. 
3. Jezus wil jou ontmoeten in de vrijheid van de liefde. 
4. Jezus wil jou ontmoeten in jouw offer en in zijn Offer. 
5. Jezus wil jou ontmoeten met lichaam en ziel. 
6. Jezus wil jou ontmoeten in jouw relaties. 
7. Jezus wil jou ontmoeten samen met Maria. 

Meer informatie: zie http://jongkatholiek.nl/agenda/webinar-je-relatie-met-jezus-vormgeven/ 
 

 Missie: God roept! De cursus wordt gegeven op 11 mei, 18 mei, 26 mei en 2 juni. De cursus is gratis, duurt anderhalf uur 

en wordt gegeven van 19.30 tot 21.00 uur. 
Meer informatie: zie http://jongkatholiek.nl/agenda/webinar-missie-god-roept/ 

 

 

Reserveren basiliek 

 

Tot nader bericht reserveert u voor de zondagsviering en de vieringen op woensdag- en vrijdagavond in de Hulster basiliek 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. 
 

 

http://jongkatholiek.nl/agenda/webinar-je-relatie-met-jezus-vormgeven/
http://jongkatholiek.nl/agenda/webinar-missie-god-roept/
mailto:pkhulst@hmsdz.nl


Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 7 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: Aphons Blommaert, echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 

Brand-Wauters en overleden familie; Fons Cornelis 
zondag 9 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger W. Wiertz m.m.v. M. Mangnus op 

orgel en P. Mangnus met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Franciscus 

Blommaert, echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; Annie Leenknegt-Lampo; Gerard van 
Acker en overleden familie; Leon de Bleijser; Josephus Alponsus Petrus de Bakker; Achèle Julia 
Vermeirssen-de Block; uit dankbaarheid voor een 90ste verjaardag 
woensdag 12 mei 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 12 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Annie Meijs-Weemaes en overleden familie; ouders en grootouders van Geloof-Sandig; 
jaargetijde voor Werner en Yoeri Schuerman en overleden grootouders 
donderdag 13 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. M. 

Mangnus en M. Stockman 
intenties: Mafalda van der Vlies en Albert Reunis; Guust en Trees de Roeck-Fermont; Leon de 
Bleijser;  
vrijdag 14 mei 15.00 uur: kruisweg 
overleden: Mw. Achèle Julia de Block, 89 jaar, weduwe van Gilbertus Cornelis Vermeirssen 

 

Clinge H. Henricus 
maandag 10 mei 18.30 uur: rozenkransgebed aan het Mariagrotje achter de kerk 
dinsdag 11 mei 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Jimmy de Kraker echtgenoot van An van de Wege; Mariëtte Van Landeghem echtgenote 
van Franҫois Reunis 
donderdag 13 mei: geen viering 
mededeling: op maandag 10 mei vindt weer de jaarlijkse Sam’s kledingactie plaats. U kunt die dag 

tussen 9.00 uur en 19.00 uur kleding, schoeisel en linnen binnenbrengen in het portaal van onze 
kerk. Mocht u die dag verhinderd zijn kunt u contact opnemen met Annemie de Loos (0114-311332) 
om een ander moment af te spreken. 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 8 mei 19.00 uur: geen viering 
intenties: Ria van Damme-de Rijk; Piet Crombeen, wederzijdse ouders en familie; overleden echtpaar 
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
overleden: Bert Wauters, echtgenoot van Tillie Wauters-Laffeber, 84 jaar 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 10 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Benny Tieleman met gedachtenis van Wies en Marie Roctus-de Bakker zoon Guust en 
familie; Rosalia kerckhaert-Warrens en echtgenoot Josephus Kerckhaert; Piet Mel overleden ouders 
schoonouders en familie 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

De nieuwe hemel: het terras! 

Sinds kort zijn de terrassen weer open. En we maken er graag en uitgebreid gebruik van! Massaal 
hebben mensen zich op het terras gestort. Gelukkig voor de horecaondernemers, het is hen méér 
dan gegund, want zij maken een bijzonder moeilijke periode door en snakken naar het moment 
waarop zij weer echt ‘open’ kunnen.  
Naar aanleiding van de run op een plekje op het terras maakte onlangs iemand een opmerking waar 
ik wel om moest lachen en die ook aan het denken zet. Hij zei: “Vroeger hoopten de mensen dat ze 
naar de hemel zouden gaan, nu hopen ze dat ze naar het terras kunnen…” Deze opmerking getuigt 
van humor èn van een stukje levenswijsheid.  
Want eerlijk is eerlijk, hoe aangenaam en gezellig het ook is, een plekje op het terras is toch eigenlijk 
niet de eerste levensbehoefte! Toch horen we het mensen al weken zeggen: “Ik verlang zo naar het 
moment waarop ik weer een terrasje kan pakken”’.  
Ja, het terras lijkt de nieuwe hemel te zijn….  
 

overleden: dhr. Deonisius van Hoeij 91 jaar; dhr. Marcel Teirbrood 80 jaar; mw. Elfrida den 

Haerijnck-Matthijs 88 jaar; mw. Josina van der Oest-Barendrecht 75 jaar 
 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 8-9 mei 

Hulst 

vr 7 mei 19.00 uur: eucharistie 
zo 9 mei 11.00 uur:  eucharistie 
wo 12 mei 18.30 uur: rozenkrans 
wo 12 mei 19,00 uur:  eucharistie 
do 13 mei 11.00 uur: eucharistie 
vr 14 mei 15.00 uur:  kruisweg 
Clinge 
ma 10 mei 18.30 uur: rozenkrans 
di 11 mei 10.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 10 mei 19.00 uur: eucharistie  

 

 

Collecte 
 

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

 

 

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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