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JAAR C 
2de zondag van Pasen 

Barmhartigheid 
 
 

 

Lezingen 
 

Handelingen 5, 12-16 
Openbaring 1, 9-11a.12-13.17-19 

Johannes 20, 19-31 
 
 
 
 

Thema 
Ik ben het 

Collecte 
 

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

 

 

Chrismaviering 2022 
 

In 2019 kreeg de parochie H. Maria Sterre der Zee de eer om de chrismaviering van 2020 
voor het hele bisdom te organiseren. Niemand kon toen bedenken dat een onbekend 
virus roet in het eten zou gooien. Maar gelukkig mochten we dit jaar ‘los’! Heel wat 
vrijwilligers uit onze parochiekernen waren toen en nu onmiddellijk bereid hun steentje bij 
te dragen aan de uitvoering van de vele taken die ons werden toebedeeld. De viering 
werd voorbereid met voorgangers, acolieten, een lectrice, koren. Pelgrims werden 
verwelkomd, geloodst en gevoed. Medewerkers uit Breda kregen een onthaal, een 
werkplek om de flesjes met oliën te vullen, een kom soep, broodjes. Alles gebeurde in 
goed overleg met medewerkers van het bisdom. 

Na de viering werden allen uitgenodigd op een geïmproviseerde locatie en bijna elke 
kerkganger maakte er gebruik van. Er was een grote verbroedering tussen Zeeuwse en 
Brabantse kerkgangers, zoals het de bedoeling is in onze geloofsgemeenschap. 

Dank aan de velen die behulpzaam waren bij het sjouwen, schrijven, smeren, koken, lezen, dienen, zingen en alle andere 

werkzaamheden die uitgevoerd moesten worden. Het was een succes! 

Lees meer over de chrismaviering op: https://www.bisdomvanbreda.nl/chrismamis-2022-in-hulst-meedoen-met-christus/  
 

 

De na-coronatijd 
 

De afgelopen twee jaar werden we veelvuldig met corona geconfronteerd. Velen werden persoonlijk geraakt door de gevolgen van deze 
ziekte. We mogen hopen dat zij dit een plaatsje hebben kunnen geven in hun leven en de kracht hebben gevonden om verder te gaan. 
Ook in de kerk kwamen er diverse aanpassingen. Soms mochten we maar mondjesmaat de kerk in en steeds was het belangrijk ons te 
houden aan de anderhalve meter afstand. 
Na twee jaar hopen we dat we corona achter ons kunnen laten en de draad weer kunnen oppakken. 
In de verschillende kerken en kapellen betekent dit dat er tijdens de gewone vieringen weer gecollecteerd kan worden op het moment 
dat het altaar gereed wordt gemaakt met de gaven. Ook de heilige communie zal weer uitgereikt worden door twee personen. 
Graag ontmoeten we u weer in de kerk tijdens de vieringen en bij het opsteken van een kaarsje.  
 

 

Afscheid Annemie Cornelissens 

 

Binnen de kerk is het een goed gebruik dat de pastoor een huishoudelijk medewerkster heeft. 
Toen pastoor Wiertz in onze parochie kwam werken, is er dan ook gezocht naar een huishoudelijk 
medewerkster. Dit betekende dat er een sollicitatie werd uitgeschreven, waarop verschillende 
mensen reageerden. Een van hen was Annemie en u begrijpt het al, de klik was er heel snel: 
beiden uit het Limburgse. 
 

Annemie begon op de pastorie bij de pastoor, maar nam ook enkele werkzaamheden van de 
pastorie zelf op zich, wat heel prettig was. Meestal vonden we Annemie toch in de vertrekken van 
de pastoor. De stofzuiger vloog dan vaak door het appartement, maar ook het strijken was een 
veelvoorkomende activiteit. 
Bij haar afscheid haalde Annemie aan dat het wel eenzaam werd op de pastorie, toen het 
parochiecentrum eenmaal naar Steenstraat 9 was verhuisd, maar dat dit zeker niet de reden was 
van haar afscheid. 
 

Het werd moeilijk voor Annemie deze activiteiten te combineren met het werk op het eigen bedrijf. 
Vandaar dat zij ontslag nam, met pijn in haar hart. We hebben op gepaste wijze met meerdere 
vrijwilligers afscheid van haar genomen en wensen haar veel succes met haar eigen 
werkzaamheden en hopen haar nog regelmatig te ontmoeten bij de activiteiten van de kerk of 
anderszins. 

 

 
 

https://www.bisdomvanbreda.nl/chrismamis-2022-in-hulst-meedoen-met-christus/


 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 24 april 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero met M. 

Mangnus op orgel en P. van Gorsel met zang 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Julien Baart en Johanna Fassaert en overledenen van de familie 
Baart en de familie Fassaert; Leon de Bleijser; Adri Lauwereijs; Hilda Maria Josephina Burm-Lemsen; 
Lucienne Marie Julienne Mangnus-Thielman en echtgenoot Herman Mangnus; Theodorus Petrus 
Geensen weduwe van Jeanne Mathilde Marie Verstraeten; Wies de Bakker; Joop, Jan en Mariel 
Gremmen; Annie Meijs-Weemaes; Marie Louisa Blondina Planken-Lambert en echtgenoot Gerard 
Planken 
zondag 24 april 15.00 uur: barmhartigheidsviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 

Laudate Dominum 
woensdag 27 april 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 27 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 

kinderen; Guust Schillemans en overleden familie 
mededelingen: Zaterdag 30 april is het weer de laatste zaterdag van de maand, dan houden we de 

maandelijkse Kledinginzameling voor Mensen in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 10.30 tot 
11.30 uur. Graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken verpakken. 
overleden: mw. Marie Louisa Blondina Lambert weduwe van Gerard Johannes Planken, 73 jaar 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
mededelingen: 

 De speciale viering en voedselzegening voor de Poolse gemeenschap, op zaterdag 16 april, werd 
door 178 Poolse streekgenoten bijgewoond. 

 De video van de palmprocessie te Koewacht kan bekeken worden via navolgende link: 
https://www.youtube.com/results?search_query=kanaal+kerkbelang+koewacht  

 Op 8 mei a.s. zal er te Koewacht een 100 jaar jubileumviering plaatsvinden. Samenkomst aan 
Kerkplein 2 vanaf 10.45 uur. Meer informatie volgt. 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 23 april 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Maria Smeyers echtgenote van Guido de Letter; Annie Smet en echtgenoot Jo van Goethem; 

Rose-Marie Seghers echtgenote van Emile Kint; Irma Claus; Louisa Sloot en echtgenoot Petrus Acke; 
Celine Lansu 
dinsdag 26 april 10.00 uur: gebedsgroep 
overleden: Irma Claus, 85 jaar; Louisa Sloot weduwe van Petrus Acke, 86 jaar; Celine Lansu, 94 jaar 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 22 april 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger 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, Petrus Bosman en 
echtgenote Augusta van Roeyen en overleden familie 
gedoopt: Nicolas Ewald Joris zoontje van Joris Baeke en Eglė Eimontaite 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 23 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: jaargetijde Patrick Marin; 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 25 april 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep  
intenties: Jenny en Bert van Leemput met gedachtenis van overleden familie; jaargetijde Piet van Dijk 
met gedachtenis van overleden echtgenote Marie de Kort, overleden zoon Wilfried en schoonzoons 
Huub en Wim; René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 24 april 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Peter Goossen; Theresia Commissaris-Kuijpers 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

De Blaauwe Hoeve  
zondag 24 april 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. 
Cantallegria 
intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; familie van Sikkelerus-Daalman, familie 
Kindt-Jacobs, Ria van Dorsselaer; Albert en Julia Cerpentier-Hamerlinck 
overleden: dhr. D. Denie, 69 jaar; mw. van Wolferen-Klaassen, 77 jaar; mw. I. Claus, 85 jaar; mw. E. 
de Groot-de Wever, 99 jaar 
mededelingen: Reserveren voor de vieringen komt te vervallen. De ervaring leert dat we in de 
afgelopen maanden elke zondag toch voldoende plek hadden in de kapel. Daarom vervalt vanaf 1 mei 
a.s. de vraag om vooraf te reserveren en is wie wil op zondag welkom. 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 23-24 april 

Hulst 
zo 24 apr 11.00 uur:  eucharistie 
zo 24 apr 15.00 uur:  
 barmhartigheidsviering 
wo 27 apr 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 27 apr 19.00 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 23 apr 19.00 uur:  w&c viering 
di 26 apr 10.00 uur:  gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 22 apr 19.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 23 apr 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 25 apr 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 24 apr 9.30 uur:  eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 24 apr 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 van 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 R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@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 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl  
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