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JAAR - B 
19de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

1 Koningen 19, 4-8 
Efeziërs 4, 30-32; 5,1-2 

Johannes 6, 41-51 
 

 

Thema 
Opdat wie ervan eet niet sterft 

 

Collecte 
 

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

 

 

Maria-Tenhemelopneming 
 

Beste mensen,  
Het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming vieren we dit jaar op een zondag. Ieder jaar vieren we dit feest op 15 augustus en dit jaar 
is dat een zondag. Behalve tijdens de gewone vieringen van de zondag zullen we ook tijdens een aantal extra vieringen aandacht geven 
aan dit hoogfeest. 
Maria is de gelovige bij uitstek. Zij liet Gods Heilige Geest vol vertrouwen toe in haar leven en werd zo de moeder van onze Heer. Altijd is 
Maria Hem trouw en nabij geweest. Zij is met Hem verbonden, in leven en in sterven. Bij de Tenhemelopneming van Maria is de 
overwinning van Jezus op de dood ook de hare geworden. Voortaan deelt zij volledig in zijn heerlijkheid. 
Naast de al genoemde vieringen op de vertrouwde momenten, bent u van harte welkom om de (openlucht)mis mee te vieren in 
Aardenburg bij de Heilige Maria Hemelvaartkerk op zaterdagavond 14 augustus om 19.00 uur, op zondagmiddag 15 augustus in 
Terneuzen, in ‘de Groene Kathedraal’ bij de Willibrordustoren om 15.00 uur (zie onderstaande artikel) of op hetzelfde tijdstip in Graauw 
in het gemeenschapshuis, waar de vieringen tegenwoordig plaatsvinden, of later die dag in de H. Andreasparochie in Oostburg om 18.00 
uur. Graag verwelkomen wij u tijdens een van de vieringen in onze parochie of elders in Zeeuws-Vlaanderen. Maria, altijd trouw en nabij. 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Gebedsviering in de buitenlucht 

 

Wees welkom bij de viering van Woord en Gebed op zondag 15 augustus om 
15.00 uur op de feestdag van Maria-Tenhemelopneming in Terneuzen. Het is 
ook een gebedsviering als dank voor de aanstaande inrichting en realisatie 
van de Vredeskapel in de Willibrordustoren. Een viering uit dankbaarheid 
voor allen die zich hebben ingezet voor dit project en om God te danken voor 
Jezus de Vredevorst en zijn moeder Maria als Koningin van de Vrede. 
Iedereen is uitgenodigd om bij deze gebedsviering in de buitenlucht (onder 
het bladerdak van de ‘groene kathedraal’) aanwezig te zijn. Neem wel uw 
eigen stoel mee zodat u verzekerd bent van een zitplaats! 
 

Wanneer: zondag 15 augustus 2021 om 15.00 uur 
Waar: Willibrordustoren, Korte Kerkstraat, 4531 CL Terneuzen 

 

kapelaan Jochem van Velthoven 
 

 

Eucharistieviering KRO opnieuw vanuit Hulster basiliek 

 

Zondag 26 september zal de basiliek van Hulst opnieuw het decor vormen van een van de zeven eucharistievieringen van de KRO, die 
jaarlijks vanuit het bisdom Breda worden uitgezonden. De viering begint om 10.00 uur. Het zal dan nog niet zo zijn dat de basiliek weer 
onbegrensd vol kan zijn. En ook het aantal zangers zal waarschijnlijk nog beperkt zijn. Maar dit alles staat niets in de weg voor een 
opnieuw goed verzorgde eucharistieviering vanuit Zeeuws-Vlaanderen voor katholiek Nederland. 
Wanneer u bij deze viering aanwezig wilt zijn, zal het waarschijnlijk nog nodig zijn dat u zich aanmeldt. Noteer in ieder geval de datum en 
het tijdstip, en houd deze dag in de gaten. Een basiliek die, afhankelijk van de omstandigheden, zo goed mogelijk gevuld zal zijn met 
gelovigen doet deugd. Hartelijk welkom! 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

'Als God renoveert' van father James Mallon 
 

Dit najaar worden de interactieve boekbesprekingen van 'Als God renoveert' van father James Mallon door kapelaan Jochem van 
Velthoven hervat. Ze worden georganiseerd door het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda. De avonden 
vinden plaats in de r.-k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2 in Terneuzen. De eerste bijeenkomst staat gepland voor woensdagavond 
8 september om 19.30 uur. 
U kunt u aanmelden via: https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/interactieve-boekbespreking-als-god-renoveert-van-james-mallon-in-
terneuzen of via bureau@eparochie.nl o.v.v. naam, e-mailadres en telefoonnummer. De volgende (woensdag)avonden zijn op 10 
november, 15 december 2021 en op 2 februari 2022. 
Graag ontmoeten wij u weer op 8 september en wensen wij u nog een gezegende mooie zomervakantie toe. 

 

kapelaan Jochem van Velthoven 
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Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 6 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; Fons Cornelis  
zondag 8 augustus 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. R. 

Wolfensberger op orgel en J. Klok met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Leon de Bleijser; Sjef 
Thuy, dochter Anja en Fien Esseling; Jos Richard Elza Verdurmen; jaargetijde Annie Meijs-Weemaes 
woensdag 11 augustus 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 11 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Isabella Meul; Carolus van Waterschoot; Andreas Fruytier; Petrus Menu 
vrijdag 13 augustus 15.00 uur: kruisweg 
mededelingen: U kunt zich aanmelden voor alle vieringen 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. 
overleden: dhr. Jos Richard Elza Verdurmen echtgenoot van Veronique Serrarens, 47 jaar 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 

zaterdag 7 augustus 2021 om 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Klim 
zondag 8 augustus 2021 om 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert 
intenties: Sylvia van Damme en overleden familie 
gedoopt op 31 juli: Bas van Remoortele zoontje van Bart en Renske van Remoortele-Celie 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 7 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 

enkele leden van het gemengd koor 
intenties: Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; Yvonne Smet 

en echtgenoot Alphons van Esbroeck, Jeanne van den Keybus en echtgenoot Jozef Smet en eerdere 
echtgenoot Alphons Smet en overleden familie; Rose-Marie Seghers echtgenote van Emile Kint; 
Mariette Scheerders echtgenote van Joseph de Deckere; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans 
van de Poele; Karel Bracke en echtgenote Maria Merckx; Fiel Merckx echtgenoot van Annie Burm; 
Christianne van Duyse echtgenote van Rudy Bracke; Wies Bracke; Isidoor Merckx en echtgenote 
Delphine Ongena; Maria Smeyers echtgenote van Guido de Letter; Amedé Schalkens, overleden 
dochter Margo en overleden familie; George van Boven echtgenoot van Paulina d’Hondt; Maria 
Piessens en echtgenoot Aloïs van Dorsselaer, overleden dochter Rose-Marie en zoontje Dirk  
dinsdag 10 augustus 10.00 uur: gebedsgroep 
overleden: Jenny Bonte weduwe van René Maerman, 88 jaar 
 

Graauw gemeenschapshuis 
mededeling: Op 15 augustus de feestdag van H. Maria-Tenhemelopneming, organiseert de parochie 

een speciale bijeenkomst van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeenschapshuis Graauw. Het betreft een 
viering met verering van het H. Sacrament, een lezing over Maria, gebeden, muziek met solozang en 
korte momenten voor persoonlijk gebed. Voorganger is pastoor W. Wiertz. U bent allen van harte 
welkom bij deze viering. Toegang via de deur in de zijgevel van het gemeenschapshuis. 
overleden: Uw gebed en medeleven wordt gevraagd voor mw. Jenny Maerman-Bonte, weduwe van 

René Maerman. Zij is op 88-jarige leeftijd overleden in Hulst. Haar uitvaart is op 7 augustus 2021. 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 7 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ria Dobbelaar-de Smet; Marie Verlinden-Mahu; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 9 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

intenties: Benny Tieleman met gedachtenis van Wies en Marie Roctus-de Bakker, overleden zoon 
Guust en familie; Joey Rouw; jaargetijde Paulina Kerckhaert-Cornelissens met gedachtenis van 
overleden echtgenoot Prudant Kerckhaert, overleden kinderen en kleinkinderen; Piet Mel met 
gedachtenis van overleden ouders en schoonouders 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 8 augustus 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Maria Menu-Hiel weduwe van Hypolitus Menu; overleden ouders Jo en Agnes van der Velpen-de 
Bruin; Lena Roctus-Mel en overleden familie; Lies Mast-van Kruijssen; Lies Mahu-van Assche 
overleden: Lies van Assche weduwe van Robert Mahu, 84 jaar 
 

Zorgsaam Ouderenzorg Oost Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 8 augustus 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 

voor de bewoners uit een gedeelte van het verpleeghuis en voor vrijwilligers, koorleden, bezoekers 
‘van buiten’ (zij moeten zich aanmelden!) 
intenties: Gerard de Feijter; familie Seij-Schuren en familie de Bock-de Caluwé; Nico Gijsel; jaargetijde 
overleden moeder, schoonmoeder en oma 
overleden: mw. J. Maerman-Bonte, 88 jaar 
wzc Antonius 
overleden: mw. L. Mahu-van Assche, 84 jaar  

Overzicht vieringen 
rond 7-8 augustus 

 
Hulst 
vr 6 aug 19.00 uur:  eucharistie 
zo 8 aug 11.00 uur:  eucharistie 
wo 11 aug 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 11 aug 19.00 uur:  eucharistie 
vr 13 aug 15.00 uur:  kruisweg 
Koewacht 
za 7 aug 19.00 uur: Poolse euch 
zo 8 aug 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 7 aug 19.00 uur:  eucharistie 
di 10 aug 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 7 aug 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 9 aug 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 8 aug 9.30 uur:  eucharistie 
De Blaauwe Hoeve 
zo 8 aug 10.30 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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