
jaargang 84 nummer 37  zondag 18 juli 2021 
 

 
 

JAAR - B 
16de zondag door het jaar 

 
 

 

Lezingen 
 

Jeremia 23,1-6 
Efeziërs 2, 13-18 
Marcus 6, 30-34 

 
  
 

 

Thema 
Rust wat uit 

 

Collecte 
 

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

 

 

Uit de parochie 
                                                                                                                                         

Het mag wel eens gezegd worden: de laatste twee maanden zijn er in heel Zeeuws-
Vlaanderen veel speciale vieringen geweest. Dit had te maken met de toediening van de 
sacramenten van de eerste heilige communie en het heilig vormsel. 
Dit jaar is hier in de parochie eigenlijk wel te weinig aandacht aan besteed, want COVID 
strooide roet in het eten. Er moesten zo’n 20 vieringen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen voor de 
eerste communie worden geregeld en zo’n 10 vieringen voor het heilig vormsel. Een hele 
opgave voor Katrien Van de Wiele, Marjan Dieleman en Ralf Grossert om te zorgen voor 
mooie en eigentijdse vieringen, maar ook om alle kinderen en ouders dat plaatsje te geven 
waar ze recht op hebben. Daarnaast waren tijdens de vieringen over het algemeen ook de 

pastoor en de kapelaan aanwezig, aangezien zij 
de bedienaren van de sacramenten zijn. 

 
In Hulst waren er ongeveer 45 communicantjes en een goede 30 vormelingen. Het waren 
sfeervolle vieringen met steeds vier à vijf kinderen per viering. Met zo weinig kinderen, met 
ouders en grootouders zijn dit heel persoonlijke vieringen geworden, weliswaar ook wel 
belastend voor de leden van het pastoraal team, maar zeer de moeite waard. Een bedankje 
is dan ook wel op zijn plaats. 
 

parochiebestuur H. Maria Sterre der Zee 

 
 

 

De Martelaren van Gorcum en de Almanak 
 

In de H. H. Petrus en Paulus kerk in Vogelwaarde (Boschkapelle) vierden wij op zaterdag 10 juli het feest van de Martelaren van 
Gorcum. Het dorp heeft een lange traditie in de viering van het feest van deze katholieke geestelijken, die in 1572 door de watergeuzen 
in Den Briel zijn vermoord. De martelaren gaven hun leven duidelijk uit trouw aan de paus en uit geloof in Jezus in het Heilig Sacrament. 
Hun portretten hangen aan de wanden in de kerk, die ook een aantal relieken van hen bezit. De 19 portretschilderingen stammen uit de 
tijd van pastoor Fruytier en zijn gemaakt door Catharina Alberdingk Thijm. 
Op het einde van de viering presenteerde pastoor Wiertz de parochie-almanak van 2021 van de parochie H. Maria Sterre der Zee. Een 
historisch document waarin je kunt lezen wat er in onze parochie is gebeurd in het afgelopen coronajaar. Immers, in dit jaar was niets 
meer gewoon… alles was anders en bijzonder. Lees de indrukwekkende verhalen uit de Almanak. 
 

 

Pastorie Hulst 
 

In de afgelopen tijd is er in het parochiebestuur gesproken over een toekomstbestendige invulling voor de niet-gebruikte ruimte van de 

pastorie aan de Steenstraat. Alles bij het oude laten is niet echt een oplossing die ons allen als parochie sterker maakt. Het is natuurlijk 

wel een mogelijkheid, maar wij kiezen daar niet voor. Er is goed en intensief overleg met het bisdom. Onze pastorie maakt deel uit van 

een zogenaamd 'pilot-project', waarbij het bisdom samen met de parochies wil nadenken over de omgang met waardevol onroerend 

goed. Binnen dit kader is er een haalbaarheidsonderzoek verricht, waaruit een plan naar voren is gekomen om in de pastorie een aantal 

appartementen te ontwikkelen. Dit plan wordt nu nader onderzocht en berekend. Het is geen eenvoudige weg om te gaan. Het 

parochiebestuur zou het onroerend goed het liefst behouden en het voor de parochie een solide financieel fundament laten zijn. We 

gaan rustig voort. 

Als stap op die weg zal de pastoor in de loop van dit jaar de pastorie gaan verlaten en een gemakkelijk toegankelijk appartement 

betrekken. Dit appartement wordt de pastorie van de parochie. 

Heel nieuwe tijden. Allemaal ontwikkelingen. Wordt het dan nooit rustig, denkt u misschien. Nee, voorlopig niet. Er is veel in beweging. 

Er zijn veel veranderingen. Allemaal met als doel dat een goed toegeruste parochie-omgeving dienstbaar is aan dat waar de parochie 

vooral voor bestaat: het samen (kunnen) geloven in en leven vanuit Jezus, de Christus, de Zoon van de levende God. 

 

parochiebestuur H. Maria Sterre der Zee 
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Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 16 juli 19.00 uur: stilteviering  
zaterdag 17 juli 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor 

K. Van de Wiele in besloten kring 
zondag 18 juli 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en R. Claessens met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Gerda van Geertruij-
Pieters; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Jo de 
Bakker; Edmond Pieter Meijers; Paul Joseph Irma Marie Verhagen; Leon de Bleijser; ter 
nagedachtenis aan Juliën Baart en Johanna Fassaert en lieve kleine Rosa 
zondag 18 juli 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz, kapelaan 

J. van Velthoven, pastor K. Van de Wiele en pastor M. Dieleman in besloten kring  
dinsdag 20 juli 10.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en M. Stockman met zang 
woensdag 21 juli 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 21 juli 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 weldoeners van de basiliek; Johannes de Waal; Maria Pierssens en 
echtgenote Nicolaas Verhullen; Angelua Schimmelpennink; Leander Blemel en overleden familie; 
Cornelis Sandijck en echtgenote; Walter van Overmeir echtgenoot van Trix van Overmeir-Penneman 
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 minder open, 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. 

Overzicht vieringen 
rond 17-18 juli 

 

Hulst 
vr 16 juli 19.00 uur:        stilteviering 
za 17 juli 14.00 uur:       ehc-viering 
zo 18 juli 11.00 uur:        eucharistie 
zo 18 juli 14.00 uur:       ehc-viering 
di 20 juli 10.30 uur:         eucharistie 
wo 21 juli 18.30 uur:      rozenkrans 
wo 21 juli 19.00 uur:       eucharistie 
Koewacht 
za 17 juli 11.00 uur:       ehc-viering 
zo 18 juli 9.30 uur:          eucharistie 
Clinge 
za 17 juli 19.00 uur:        eucharistie 
Vogelwaarde 
za 17 juli 19.00 uur:       w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 18 juli 9.30 uur:         w&c viering 
Lamswaarde 
ma 19 juli 19.00 uur:      eucharistie 
De Blaauwe Hoeve 
zo 18 juli 10.30 uur:       w&c viering 

 

 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 17 juli 11.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor K. Van de Wiele in besloten kring 
zondag 18 juli 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Roger Baert echtgenoot van Gerarda van Paemelen en overleden familie; Paul Baert echtgenoot van Gerda Weemaes en 
overleden familie 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 17 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. leden van het koor ‘Laudate Dominum’ 

intenties: Rose-Marie Seghers echtgenote van Emile Kint; Martha Plasschaert en echtgenoot Sjef Peeters; Mariëtte Scheerders 
echtgenote van Joseph de Deckere 
maandag 19 juli 10.30 uur: bijeenkomst aan de ingang van het kerkhof met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. fanfare 

‘Weldoen door Vermaak’ 
intenties: Jo van Goethem echtgenoot van Annie Smet; Camiel van Boven en echtgenote Philomien van Cauteren en overleden 
kinderen; Willy de Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir; Eduard Bonte en overleden familie; René Maerman en dochter Carla; 
jaargetijde Albert Boeykens echtgenoot van Rita Bolsens en overleden familie; Edmond Weemaes en echtgenote Sylvia Segers, ook 
voor Anna Segers en overleden familie; Sjef Bolsens en echtgenote Rachel Willaert, overleden zoon Piet Bolsens en overleden familie; 
Albert Claus en echtgenote Josephina Malfason en overleden familie; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Joseph 
Weemaes en echtgenote Maria Weemaes-D’haen; Albert Willaert en echtgenote Maria Seghers en ook voor Charles Willaert; Joseph 
Govaert en echtgenote Saria van den Brande; jaargetijde Marie Mariman en echtgenoot Piet van Stappen en overleden familie; Emiel 
en Maria van Huffel-Bracke en overleden schoonzoon  
mededeling: Op dinsdag 20 juli is er geen bijeenkomst van de gebedsgroep. 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 17 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

intenties: Marie-Louise Cornelissens-Poppe; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; 
overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en 
familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 18 juli 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; jaargetijde 
Josephus Boudewijn de Waal, echtgenote Eugénie de Waal-van Waterschoot en verdere familie; overleden ouders Jo en Agnes van der 
Velpen-de Bruin; Leon van Leemput; Agnes de Kort-van der Veeken; Annie Cambeen; Tini van Dommelen-van Damme; Lies Mast-van 
Kruijssen 
overleden: Lies van Kruijssen weduwe van Mon Mast, 90 jaar 
 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 19 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

 

Zorgsaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 18 juli 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof voor de bewoners van appartementen 

aan Truffinoweg/Blaauwe Hofke en mensen ‘van buiten’ die aangemeld zijn 
Aanmelding vieringen kapel 

Door de jaren heen hebben we in onze kapel op zondagmorgen ‘mensen van buiten’ die trouw de vieringen bezoeken. Vanwege de 
maatregelen hebben we momenteel slechts 40 plaatsen per viering. Over het algemeen hebben we elke zondag nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Daarom willen we de trouwe bezoekers ‘van buiten’ in de gelegenheid stellen om zich voor de zondagviering aan te 
melden. Dat kan via tel. 0114-381317 of k.vangeloof@zzv.nl. Laat tijdig weten op welke zondag u wilt komen, dan kunnen we u 
aangeven of dat wel of niet mogelijk is! 
wzc Antonius 
overleden: mw. E. Tieleman-Vink, 87 jaar 

 


