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JAAR C 
Pasen  

 

 

Lezingen 
 

Handelingen 10, 34a.37-43 
Kolossenzen 3, 1-4 
Johannes 20, 1-9 

 
 

Thema 
Zien - geloven 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
collecte in Clinge en Hulst bestemd 
voor het onderhoud van de kerk; in 
Vogelwaarde voor het onderhoud en 
verwarming van de kerk. 

 

 

Drukbezochte palmprocessie te Koewacht 
 

Op 10 April jl. vond voor de 2de keer een palmprocessie plaats te Koewacht. Naast de harmonie 
werd de processie bijgewoond door meer dan 200 grensbewoners, waaronder een 25-tal kinderen 
met een eigenhandig versierd kruisje of een vredesduifje. 
De grensbewoners gingen met een stralende zon al vroeg richting de kerk van Koewacht-
Moerbeke. 
De inleiding en palmwijding vonden plaats in de Vlaamse kerk, waarna de aanwezigen in 
processie naar de kerk van de parochie Koewacht liepen. Een processie met jong en oud en met 
ook een brede verscheidenheid aan mensen. 
Voorafgaand aan de palmprocessie was er een ‘Doe Project’ georganiseerd, waaraan alle 
kinderen konden deelnemen. De jongeren mochten dan op Palmzondag de eigenhandig versierde 
kruisjes, houten duifjes en ook broodhaantjes meedragen in de processie. 
Ook de traditionele vaandels en lantaarns, wijwater en palm, vormden een onderdeel van de processie. Pastor Ralf Grossert droeg de bijbel 
mee, voorafgegaan door een icoon van de blijde intocht. Er werden eveneens enkele vlasstruiken en streekproducten meegedragen. 
Eén van de lantaarns was voorzien van het bord ‘vrede’, waaronder de Belgische, Nederlandse en Oekraïense vlag. De stoet werd 
afgesloten door enkele paarden, die gewijde palm meedroegen. De deelnemers vormden aldus een menselijke keten van ‘kerk tot kerk’. 
Tijdens de viering werden de gezangen verzorgd door het kerkkoor van Moerbeke en het Sint Cecilia koor uit Koewacht. Het 
passieverhaal werd afwisselend gelezen door pastor Ralf en Vlaamse- en Nederlandse lektoren. Sabine de Groote speelde een 
solonummer op dwarsfluit. De bijeenkomst werd afgesloten met een koffiereceptie. 
Enkele reacties vanuit de deelnemers waren: ‘Deze dag heeft me goed gedaan’; ‘Het was een belangrijke dag voor ons dorp’; ‘De 
vredeswens aan de Oekraïne was gepast’. Het succes van deze 2de processie spoort de Vlaams-Nederlandse werkgroep aan om de 
processie in het grensdorp tot een traditie te maken. Over enkele weken zal de algehele videopname van deze processie te zien zijn op 
het internet portaal van Kerkbelang Koewacht. Via onderstaande link is alvast de twee korte video-opnamen van de aanwezige pers te 
bekijken: video-opname van Omroep Zeeland: https://nos.nl/regio/zeeland/artikel/254219-vlamingen-en-nederlanders-houden-
palmprocessie-in-koewacht-belangrijke-dag-voor-ons-dorp; video-opname van PZC: https://www.pzc.nl/video/productie/traditionele-
paasprocessie-in-koewacht-296266 

 

 

Barmhartigheidszondag of Beloken Pasen 
 

De eerste zondag na Pasen heet traditioneel ‘Beloken Pasen’. Het woord ‘beloken’ komt van het werkwoord 
‘beluiken’ wat ‘dichtdoen, afsluiten’ betekent. Dit jaar is dat zondag 24 april. Het betekent dat de paasweek (het 

paasoctaaf) wordt afgesloten. Het paasoctaaf zijn de eerste acht dagen (octaaf) van de paastijd. Deze lopen van 
paaszondag tot de zondag na Pasen. Met 'Beloken Pasen' wordt de vreugde van Pasen afgesloten: de kerk gaat 
over tot de orde van de dag. 
In het Latijn heet deze zondag “in albis” (zondag in witte kleren).De paus draagt die dag witte kledij. In het jaar 2000 

riep paus Johannes Paulus II deze dag uit tot ‘Zondag van de Goddelijke barmhartigheid’. We vieren dat God iedere 
zondaar die spijt heeft, zal vergeven.  
Ook in Hulst zal deze zondag worden gevierd. U bent in de middag allen van harte welkom om 15.00 uur in de 

basiliek. We bidden de rozenkrans. Pastoor Wiel Wiertz gaat voor en we sluiten de viering af rond het beeld van de Barmhartige 
Samaritaan. Daarna is iedereen in de kerk welkom voor een kopje koffie. 

 

 

Is er volgend jaar weer boekenmarkt? 
 

“Ongelofelijk jammer” en “een groot verlies voor de Vastenaktie”. Dit zijn enkele reacties op het 
bericht, dat de boekenmarkt volgend jaar niet meer kan worden georganiseerd. Reden daarvoor is 
ruimtegebrek voor tijdelijke opslag voor de oude en nieuw aangeleverde boeken. Veel 

boekenliefhebbers dringen er op aan om toch vooral een doorstart te maken. Dit kan echter alleen 
maar als we spoedig een ruimte kunnen vinden, die niet te ver van de basiliek af ligt, zodat er niet 
regelmatig een flinke afstand hoeft te worden afgelegd om ingezamelde boeken naar de opslag te 
brengen, die later weer moeten worden gesjouwd naar de basiliek. 
Daarom deze oproep: Kunt u eens in uw buurt naar een geschikte (droge) ruimte kijken en ons 
laten weten of ons u wellicht kunt helpen? Hopelijk kunnen we dan in de toekomst toch de 
traditionele boekenmarkt blijven organiseren. Bij voorbaat onze dank! 
 

Benny Stienen, Caritas HMSdZ, benstienen@zeelandnet.nl 
 

https://nos.nl/regio/zeeland/artikel/254219-vlamingen-en-nederlanders-houden-palmprocessie-in-koewacht-belangrijke-dag-voor-ons-dorp;v
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https://www.pzc.nl/video/productie/traditionele-paasprocessie-in-koewacht-296266
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Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 15 april 15.00 uur: kruisweg met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het dameskoor. 
vrijdag 15 april 19.00 uur: Goede vrijdag, viering met als voorgangers pastoor S. de Koning, pastor R 

Grossert en pastor K. van de Wiele m.m.v. Laudate Dominum. 
zaterdag 16 april 21.00 uur: paaswake met als voorgangers pastoor S. de Koning, pastor Ralf 

Grossert en pastor K. v d Wiele m.m.v. Cantorij der Basiliek. 
intentes: Agnes Goossens Koning en echtgenoot Joos Goossens; overleden ouders Rooms-van Laare 
zondag 17 april 11.00 uur: Pasen, eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

dameskoor  
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Michiel Vonck, Rosalia Vonck-
van Huffel en Magdalena en Juliette Vonck; Theo Hiel en Lies Kerckhaert en overleden familie; Leon de 

Bleijser; Fons d’Haens echtgenoot van Gusta Serrarens; Gerard van de Voorde en Denise van de Voorde-
Neve; René Verschuren en echtgenote Cornelia de Smit en overleden familie; Lucienne-Marie-Julienne 
Mangnus-Thieleman en echtgenoot Herman Mangnus; Wies de Bakker; Theodorus Petrus Geensen weduwe 

van Jeanne Mathilde Marie Verstraeten; Otto Vosveld echtgenoot van Johanna van Doorn; overleden ouders 

Guust en Trees de Roeck-Fermont; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote 
Maria Roels; Klaus en Fieny Wiertz- Horbach en overleden familie; Richard Franciscus de Beule 
maandag 18 april 11.00 uur: eucharistie met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. Basiliekkoor 
woensdag 20 april 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 20 april 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 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 16 april 9.30 uur: Poolse voedselzegening met als voorganger pastoor S. Klim 
zondag 17 april 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

 

Clinge H. Henricus 
zondag 17 april 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor N. van Waterschoot 

m.m.v. de gezamenlijke koren 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Jan Brijs en echtgenote Anna Maes; 

Overzicht vieringen 
rond 16-17 april 

Hulst 
vr 15 apr 15.00 uur: kruisweg 
vr 15 apr 19.00 uur: 
 goedevrijdagviering 
za 16 apr 21.00 uur: paaswake 
zo 17 apr 11.00 uur:  eucharistie 
ma 18 apr 11.00 uur: eucharistie 
wo 20 apr 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 20 apr 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
za 16 apr 9.30 uur:  
 Poolse voedselzegening 
zo 17 apr 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
zo 17 apr 11.00 uur: w&c viering 
di 19 apr 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 22 apr 19.00 uur:  w&c viering 
Graauw 
do 21 apr 10.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
zo 17 apr 11.00 uur: w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 17 apr 9.30 uur: w&c viering 
Lamswaarde 
ma 18 apr 19.00 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 17 apr 10.30 uur: w&c viering 
ma 18 apr 10.30 uur: w&c viering 

 

 

jaargetijde Luciënne Smet en echtgenoot Richard de Loos; Richard van Wesemael echtgenoot van Adriana Boogaart; Annie Smet en echtgenoot 
Jo van Goethem; jaargetijde Paul van Waterschoot echtgenoot van Claudia van Remoortere; Albert Claus en echtgenote Josephina Malefason 

en overleden familie; Willy de Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir, overleden ouders en familie; een intentie uit dankbaarheid 
dinsdag 19 april 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep 

de Bron; aansluitend is er mogelijkheid tot aanbidding 
mededeling: Na de viering op Pasen is het de hele week mogelijk om gewijd water af te halen achter in de kerk. 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 

vrijdag 22 april 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Leon en Agnes Weemaes-Hiel en zonen Robert, Miel, Edy en Georges; 
George Martens en echtgenote Jet Maerman en overleden familie; George Pauwels echtgenoot van Ria Schuddings en overleden 
familie; Eddy Leenknecht echtgenoot van Greta De Blanger; Richard van Wesemael echtgenoot van Adriana Boogaart 

 

Graauw gemeenschapshuis 
donderdag 21 april 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

In deze viering zal het paasfeest nog naklinken. 
intenties: jaargetijde Trees Buys, echtgenote van Willy Hofman en voor wederzijdse ouders; Petrus Boënne-van Megroot en overleden 
kinderen; jaargetijde Maria Verbist; Jozef van de Vijvere en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Frans, Hypoliet en Maria 
Buys; Jules van den Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 

zondag 17 april 11.00 uur: hoogfeest van Pasen, woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: familie Dobbelaar-van Damme voor alle overledenen in de familie; Joseph Hamelink, echtgenote, kinderen en familie; 
jaargetijde Jo Strobbe; Ria van Dorsselaer; Henk de Bruijn; Marleen van Vlieberghe-de Jonge en overleden familie; Leon en Lies de 
Waal-Vink, zonen Jo en Henk en dochter Roos; zuster Clementia Vink; overleden leden K.B.O. Boschkapelle; overleden familie 
Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en 
overleden familie; overleden familie Geus-Verrassel 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 17 april 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 

intenties: jaargetijde Johannes Verdurmen; Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; overleden ouders Jan de Smit en Jo de 
Smit-Drijdijk; Bennie van Waterschoot; overleden ouders Piet en Anna Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en Roos Maas; overleden 
ouders Theo van Kruijssen en Els van Kruijssen-Franssens en Hans Roelofs; Marie Vereecken-Broeckaert en overleden familie; André 
van Mieghem en overleden familie van Mieghem-Maas; jaargetijde Freddy Kint, overleden ouders van Kruijssen-de Blok en overleden 
ouders Kint-Maas; Agnes Vink-Lambert; Peter Goossen 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 18 april 19.00 uur: tweede paasdag, woord en communieviering met als voorganger: kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: ter nagedachtenis van Roos Mariman; Rosa Josepha Wentzler en echtgenoot Willy Joseph van Esbroek en hun overleden 
ouders; Jan, Pascal, Karin en Michel de Schepper, John, ouders en schoonouders van Yvonne Sponselee 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 17 april 10.30 uur: feestelijke viering van Pasen, woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. Cantallegria 
intenties: ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
ma 18 april 10.30 uur: feestelijke woord- en communieviering van Pasen, met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Tilly Rombaut-Baart en overleden familieleden Baart en Rombaut             Voor de vieringen op Pasen is nog beperkt ruimte en daarom is 

het echt nodig om u aan te melden bij K. van Geloof: tel. 381317/mail: k.vangeloof@zzv.nl  overleden: dhr. J. Barendswaard, 78 jaar 

mailto:k.vangeloof@zzv.nl

