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Lezingen 
 

Jozua 5, 9a.10-12 
2 Korintiërs 5, 17-21 
Lucas 15, 1-3.11-32 

 

Thema 
 

Medelijden 

Collecte 
 

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

 

 

Hulp aan Oekraïne 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het is oorlog in Oekraïne. Op tv zien we onbeschrijfelijk veel leed. We kunnen ons niet voorstellen hoe dat voelt en toch spreken we er 
allemaal over. Ons hart gaat naar het land uit. 
 

De actie 555 heeft ons zeker met de neus op de feiten gedrukt. Veel mensen hebben geld gegeven. Overal kwamen acties. Veel plaatselijke 

organisaties kenden reeds mensen in Oekraïne en gaven met een gul hart, verzamelden veel goederen, houdbaar voedsel en geld. Weer 
andere mensen brachten de spullen naar Oekraïne en andere mensen stelden hun huis beschikbaar, vaak voor familie, vrienden en bekenden. 
 

De Zeeuws-Vlaamse parochies kwamen bij elkaar om te kijken welke hulp we konden bieden. In aansluiting op de oproep van de 
bisschoppen hebben we in het eerste weekend van de invasie in Oekraïne een collecte gehouden in de kerken. We hebben samen met 
heel Nederland de kerkklokken geluid en enkele kerken hebben uit solidariteit met het volk van Oekraïne de kerk geel-blauw aangelicht. 
Als plaatselijke geloofsgemeenschappen zochten we aansluiting met de hulporganisaties en zullen vanuit onze mogelijkheden, daar 
waar mogelijk, al die plaatselijke initiatieven helpen faciliteren. 
 

Ook hebben we de gemeentes en de veiligheidsregio onze hulp aangeboden, in ieder geval door onze leegstaande kerken aan te bieden 
als plek voor opvang. De gemeentes hebben aangegeven zeker een beroep op ons te doen, indien zij onze hulp nodig hebben. Zo 
worden er bijvoorbeeld al verschillende mensen uit Oekraïne opgevangen op Bovendonk, het conferentiecentrum van ons bisdom, waar 
goede mogelijkheden zijn voor een aangename opvang. 
 

De mensen uit Oekraïne zijn op zoek naar hulp. Wij willen hen helpen, wij steunen hen op zoek naar veiligheid en blijven met hen verbonden. 
Wij bidden in gezamenlijk gebed voor hen in onze vieringen. Ook doen wij een oproep tot individueel gebed voor de vrede in Oekraïne. 
 

Namens de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen 
pastoor Wiel Wiertz 
 Lees op de website het gebed van paus Franciscus, uitgesproken in Rome vanwege de oorlog in Oekraïne 

 

 

Lezing Rouwzorg Regio 0114 door Manu Keirse 
 

Op uitnodiging van Rouwzorg Regio 0114 komt Manu Keirse op dinsdag 12 april a.s. een lezing geven. Het thema van de avond is: 
“Rouw en (jong-)dementie.” Manu Keirse is klinisch psycholoog, toonaangevend rouwdeskundige, bekend schrijver van vele boeken over 
rouw en verdriet en boeiend spreker. De avond vindt plaats in de Truffinozaal van WZC De Blaauwe Hoeve, aanvang: 20.00 uur. De 
toegang is gratis, maar gelieve wel in te schrijven bij het rouwzorgteam, liefst vóór 1 april a.s. 
 

Katrien V.d. Wiele, tel. 06-41322776, kvdwiele@zeelandnet.nl; Fien Martinet, tel.0114-364050, fmartinet@zeelandnet.nl; Maggie 
Sandkuijl, tel.0114-315149, msandkuijl@zeelandnet.nl.  

 

 

Palmprocessie van kerk tot kerk 
 

Op zaterdag 9 april tussen 14.00 en 15.00 uur in de r.-k. kerk van Koewacht (NL) kunnen kinderen luisteren naar wat Palmpasen is en zelf 
een palmpasenkruis maken. Kosten zijn € 2,00 per kind. Opgeven voor 4 april op 0(031)6-28316114 (Willeke) of 0(031)6-53299166 
(Gonny). Lees meer hierover op de website van de parochie. 
Op 10 April aanstaande om 10 uur zal er palmprocessie plaatsvinden te Koewacht, het thema van deze processie is ‘Geloven kent 
geen grens’. Voorganger tijdens deze palmprocessie en viering is pastor Ralf Grossert. 

De eerdere palmprocessie kende meer dan 200 deelnemers. Tijdens de processie kunnen jongeren een eigengemaakt kruisje met een 
zelf ingekleurde duif, een broodhaantje of tekening, op zaterdag 9 april tussen 14.00 uur en 15.00 uur in de r.-k. kerk van Koewacht (NL), 
meedragen. Ook de traditionele vaandels & lantaarns, wijwater, palm, processiekruis, bijbel en een afbeelding van een icoon, vormen 
overeenkomstig de traditie mee onderdeel van de processie. De stoet wordt voorafgegaan door de harmonie EMM uit Koewacht. Er 
wordt eveneens een vlasstruik meegedragen als symbool van de streek. Het Sint Cecilia koor en het Koor van Moerbeke zullen 
gezamenlijk de gezangen verzorgen en organiste Sabinne de Groote zal een muzikaal solo nummer spelen. 
Na de processie en viering is er een koffiereceptie voorzien voor alle aanwezigen. In de namiddag verzorgt de Harmonie EMM uit 
Koewacht een eigen concert in de Vlaschaard. Iedereen wordt uitgenodigd om aan deze bijzondere processiegang deel te nemen.  

 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1770-gebed-van-paus-franciscus
mailto:kvdwiele@zeelandnet.nl
mailto:fmartinet@zeelandnet.nl
mailto:msandkuijl@zeelandnet.nl
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1771-palmpasen-koewacht


Bijeenkomsten: De gekaapte Jezusbeweging 
 

Er worden drie bijeenkomsten gehouden door Ignace D'hert o.p. op de woensdagavonden 23 en 30 
maart en 6 april 2022 in de vastentijd: om 19.30 uur in het parochiecentrum van de parochie 
heilige Andreas, Sint Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg. 
 

De bevrijdingstheologie die vanaf de jaren 70/80 ingang had gevonden in zoveel landen overal in de 
wereld betekende een (her)ontdekking van de Bijbel als het verhaal van een bevrijdingsgebeuren. Het 
verhaal over Jezus van Nazareth neemt daar een heel bijzondere plaats in. Het evangelie biedt geen in 
steen gebeitelde figuur. Veeleer reikt het de levende geschiedenis aan van een profetische figuur waar 
christengemeenschappen elk op hun manier inspiratie uit putten. Verschillende beelden lichten op die 
soms een verrassend perspectief openbaren. Paulus weet er alles van. Keizer Constantijn weet hem politiek in te palmen. Theologen 
vliegen elkaar in de haren en vechten een theologisch gevecht uit dat eeuwen aanhoudt.  
 

Het is een bewogen geschiedenis waar we enkele sporen van open leggen. We ontdekken Jezus’ identiteit niet als een onveranderlijk 
gegeven, maar als een geschiedenis die telkens nieuw wordt ingevuld. Alleen de navolging waartoe Jezus zijn leerlingen uitnodigt opent 
ook voor ons nieuwe perspectieven.  
 

Voorafgaand zal er om 19.00 uur een avondgebed gehouden worden.  
 

Aanmelden via het parochiecentrum: e-mail  andreas-wzvl@kpnmail.nl of telefoon: 0117-453374.  
 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 27 maart 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. J. Klok 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Leon de Bleijser; Henrie Albert Rugtier; Agnes Elisa Maria Goossens-
de Koning; Rosa Rokven-de Visser echtgenote van P. Rokven; Hilda Maria Josephina Burm-Lemsen; Lucienne 

Marie Jullienne Mangnus-Thielman en echtgenoot Herman Mangnus; jaargetijde Dolf Lampo en overleden 

familie Lampo-van Huffel; Theodorus Petrus Geensen en echtgenote Jeanne Mathilde Marie Verstraeten 
woensdag 30 maart 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 30 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen 
vrijdag 1 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: Alphons Blommart en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 27 maart 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 

het Sint Cecilia koor, organiste Sabinne de Groote en zangeres Vanessa Ghoos zingt Ave Maria, Dat 
ben jij en One moment in time 
intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine van der Sijpt-van Goethem en overleden familie; 

Prudent de Caluwé en echtgenote José de Caluwé-Raes en overleden ouders Franciscus Raes en 
echtgenote Angelina Raes-van Overmeire; in warme herinnering aan Marianne Herman Schelfaut 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 26 maart 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

m.m.v. het koor Laudate Dominum 

 

Overzicht vieringen 
rond 26-27 maart 

Hulst 
zo 27 mrt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 30 mrt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 30 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
vr 1 apr 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 27 mrt 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 26 mrt 19.00 uur: w&c viering 
zo 27 mrt 14.00 uur: doop 
di 29 mrt 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 25 mrt 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 26 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 28 mrt 19.00 uur:  w&c viering 
do 31 mrt 19.30 uur: Taizé-viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 27 mrt 9.30 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 27 mrt 10.30 uur: w&c viering 

 

 

intenties: Jenny Bonte en echtgenoot René Maerman en dochter Carla; jaargetijde Eduard Bonte, echtgenote Hilda Bonte-Leuridan en zoon Ferdy 
zondag 27 maart 14.00 uur: doopviering voor Jasmijn Strooband 
dinsdag 29 maart 10.00 uur: gebedsgroep 
gedoopt: Damian, zoontje van Jeroen De Boeck en Elke Nicasie 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 25 maart 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Albert en Maria Burm overleden ouders en familie; Leon en Agnes Weemaes-
Hiel en zonen Robert, Miel, Edy en Georges; Lucienne Joos en echtenoot  Piet de Cock; Margot Heye echtgenote van Alfons Thielens; 
Eddy Leenknecht echtgenoot van Greta De Blanger; Sjef Lockefeer echtgenoot van Gonny van Haelst en overleden familie Lockefeer en 
familie van Haelst; Richard van Wesemael echtgenoot van Adriana Boogaart 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 

zaterdag 26 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Romero 
intenties: Ria Dobbelaar-de Smet; jaargetijde Tilly van der Veeken-Lambert en overleden familie; overleden echtpaar Camiel Lauret en 
Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 28 maart 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep  
intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie; Jenny en Bert van leemput met gedachtenis van overleden 

familie; Christina Lemsen 
donderdag 31 maart 19.30 uur: Taizé-viering met als voorganger pastor R. Grossert 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 27 maart 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Lisa de Waal, broer, zussen en ouders; Miet Menu-Kerckhaert en overleden familie; Fien Wiertz Horbach; Agnes Vink-Lambert; 
Peter Goossen 
overleden: Peter Goossen, echtgenoot van Beppie van Meelen, 70 jaar  

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 27 maart 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 

Voor vragen rond de vieringen of het opgeven van intenties kunt u contact opnemen met K. van Geloof: tel. 381317/mail: k.vangeloof@zzv.nl 
overleden: mw. T. Verver, 85 jaar; mw. L. de Smit-Penguet, 77 jaar; mw. J. Roels-Magnus, 90 jaar 

mailto:andreas-wzvl@kpnmail.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

