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JAAR C 
3de zondag van Pasen 

 

 

Lezingen 
 

Handelingen 5, 27b.32-40b-41 
Openbaring 5, 11-14 
Johannes 21, 1-19 

 

Thema 
Wie zijt Gij 

Collecte 
 

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

 

 

Lezing Rouwzorg Regio 0114 op 12 april 2022 
‘Het hart vergeet niet… weet nog als de dag van gisteren…’ 

 

Het was een verhelderende lezing door Manu Keirse over rouw en dementie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en vanuit zijn 
persoonlijke ervaring. Hij roept op om bij dementie zolang mogelijk te blijven kijken naar de mens, die hij/zij is. Het is niet omdat iemand 
het niet meer weet, dat hij/zij ook niet meer kan voelen! Of zoals Huub Buijssen zegt: “Het hart dementeert niet”! 
Het begrijpen van de emoties kan helpen. In 3 generaties vertelt Manu 3 verhalen, waaruit blijkt dat we verder moeten kijken dan het 
verhaal, bv. naar het gemis aan warmte, aanraken en dat verhalen van toen de geschiedenis kunnen terugbrengen.  
Kleinkinderen kunnen soms met hun onbevangenheid door de emoties prikken. Want de dementerende mens geraakt zichzelf en de 
partner beetje bij beetje kwijt. Dat gaat gepaard met wisselende emoties als bij rouw. Het is een weg waarvan we de uitkomst kennen 
maar niet de lengte. Je kan je er niet op voorbereiden. Voor de wederhelft is het als een soort van fantoompijn, waar geen medicijn voor 
is. De persoon is er nog terwijl je al in een palliatieve situatie zit, die 7 tot 9 jaar kan duren en chronische rouw kan veroorzaken. Er is 
vaak te weinig zorg aan het begin van Alzheimer en geen opvang voor de omgeving. Daarom is het belangrijk om de wortels van onze 
eigen emoties te kennen. Daar kunnen we met 5 vragen zicht op krijgen. Bij dementie heb je verschillende vormen van verlies.  
Waardevolle tips zijn:  

 Boos zijn kan ook verdrietig/angstig zijn. 

 Goed luisteren – het verhaal heeft soms méér logica. 

 Bij klagen, niet focussen op de klacht maar op het gevoel. 

 Rustig/traag praten met aanraken en vasthouden. 

 Óók kijken naar wat wél goed is. 

 Leven in het hier en nu : het heeft wél zin óók al vergeet hij ’t straks. 

 Blijf praten ! en gebruik het non-verbale (toon/aankijken). 

 Luister goed naar mantelzorgers (zij overlijden eerder door stress). 

 Besef dat de persoon zijn geheugen verliest (zie verslag op de website). 

 Wees als omgeving de schatbewaarder van het verleden. 

 Positieve herinneringen zijn heel belangrijk. 

 Zoek manieren om de persoon te betrekken en neem samen beslissingen want de behoeften blijven als bij ieder ander. 

 Focus niet op de categorie dementie maar op het individuele verhaal. 

 Lachen begrijpt men tot de dood. 
Het diverse publiek (87 personen) vond de avond zeer de moeite waard. We danken Manu Keirse voor de unieke manier waarop hij 
opkomt voor rouwenden en in het bijzonder voor wie met dementie moeten omgaan. 
 

verslag door het rouwzorgteam 
 

 

Enkele speciale vieringen in Koewacht 
 

Op vrijdag 29 april om 19.00 uur zal er te Koewacht opnieuw een ‘Praise & Worship’ bijeenkomst plaatsvinden. Het betreft een vrolijke 
viering met veel eigentijdse liederen en het samen 'loven en aanbidden' van God. De liedjes en gebeden zijn afwisselend in het Engels 
en het Nederlands. Het wordt een levendige samenkomst met leuke muziek en inspirerende teksten. 
 

Op maandag 2 mei om 9.30 uur zal pastoor Wiertz voorgaan in de inmiddels traditionele kermisviering, waarin ook de overleden 

parochianen worden herdacht. 
 

Woensdag 4 mei om 19.30 uur worden in de kerk te Koewacht de oorlogsdoden & -slachtoffers herdacht. De Harmonie EMM en het 

St. Cecilia koor geven muzikale invulling aan deze herdenking. Na de viering worden bloemen gelegd op het graf van de Poolse soldaat 
en worden de graven van de oorlogsslachtoffers bezocht. Het thema van deze herdenking is 'Vrijheid & verbondenheid’. 
 

Zondag 8 mei viert het gehele dorp '100 Jaar kerk Koewacht’. Na het hijsen van de nieuwe 'Kerkvlag Koewacht’, begint om 11 uur de 

jubileumviering met als voorgangers pastoor Wiertz, de voormalige pastoor Jan Voeten en pastor Ralf Grossert. 
Tijdens de viering zullen afwisselend Nederlandse en Latijnse gezangen worden gezongen door het St Cecilia koor, het Gregorius koor 
en Sabine De Groote is de organiste. De ‘Ouverture’ en de ‘Finale’ wordt gespeeld door de Harmonie EMM uit Koewacht. 
Aansluitend op deze viering gaan de aanwezigen samen met de Harmonie richting de Vlaschaard waar voor allen een receptie is 
voorzien.  
Voor de jongeren en misdienaars is tijdens de receptie een apart zaaltje gereserveerd, waar het JOK eigentijdse muziek zal draaien.  
 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1779-lezing-rouwzorg-regio-0114-op-12-april-2022
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1779-lezing-rouwzorg-regio-0114-op-12-april-2022
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1779-lezing-rouwzorg-regio-0114-op-12-april-2022


 
 

  Het kapelletje vóór de opknapbeurt  

 
 
 
 
 

Feestelijke herinzegening van het Mariakapelletje op Het Zand 
 

Het kapelletje staat op Het Zand sinds 1948 en is gebouwd als dank aan de H. Maria, omdat 
Het Zand gespaard was gebleven van oorlogsgeweld. Na 74 jaar heeft het een opknapbeurt 
gekregen!! Dit wordt gevierd middels een feestelijke herinzegening op zondag 1 mei 2022 om 
16.00 uur door pastoor Wiertz en met medewerking van het gemengd St. Cecilia koor uit Koewacht. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Deze samenkomst is een alternatief 
op de zondagsviering, welke i.v.m. de mei-markt op zondag 1 mei niet kan plaatsvinden. 
 

Sinds 1952 wordt bij het kapelletje in de Mariamaanden mei en oktober gezamenlijk de 
rozenkrans gebeden. Ook in 2022 gaat dat plaatsvinden elke dinsdagavond van de maand mei 
om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 1 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. Basiliekkoor 

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Aloys 
Buysrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buysrogge; Gerda van Geertruij-Pieters; 
Fons Hofman; Piet d’Haens en echtgenote Marie Cornelissens en overleden familie; Fons d’Haens 
echtgenoot van Gusta Serrarens; Adri Lauwereijs en Sjef Thuij en dochter Anja; Theodorus Petrus 
Geensen weduwe van Jeanne Mathilde Marie Verstraeten; Leon de Bleijser; Richard Franciscus de 
Beule; Wies de Bakker; Marie Louisa Blondina Planken-Lambert en echtgenoot Gerard Planken; 
overleden ouders Augustinus Ferket en Petronella Paulussen en alle overleden familieleden; Jozef 
Heijens en overleden familie; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen 
woensdag 4 mei 18.30 uur: dodenherdenking 
vrijdag 6 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Alpons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen  
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. Graan de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken verpakken. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 1 mei 9.30 uur: geen viering; Meimarkt 
maandag 2 mei 9.30 uur: kermisviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Etien Herman echtgenoot van Marieke van Gremberghe en overleden familie 
woensdag 4 mei 19.30 uur: dodenherdenking met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
mededeling: De opbrengst van de Vastenactie 2022 in parochiekern Koewacht: collecte kerk € 156,95; 

spaardoosjes € 188,46; fiets-in leerlingen basisschool €1450,20 De totaalopbrengst was €1795,61 
 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 3 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 30 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

gemengd koor. 
intenties: Annie Smet en echtgenoot Jo van Goethem; Irma Claus, overleden ouders en zus Anita; 
Louisa Sloot en echtgenoot Petrus Acke; Celine Lansu en overleden familie; Franciscus van den 
Berghen en echtgenote Constantia Vleeskens, overleden zoons en dochter; Theodoor Willem Acke en 
echtgenote Marie Silvie Verstraeten, overleden zoons en dochter Annie; ook is ons een intentie 
gevraagd uit dankbaarheid voor een 90ste verjaardag 
maandag 2 mei 19.00 uur: rozenkransgebed  
dinsdag 3 mei 10.00 uur: woord- en communieviering met aansluitend aanbidding tijdens de 

bijeenkomst van gebedsgroep de Bron met als voorganger pastor R. Grossert 
mededeling: in de maand mei zal er weer elke maandagavond om 19.00 uur de rozenkrans gebeden 

worden aan het Mariagrotje achter de kerk. Bij slecht weer komen we samen aan het Mariabeeld 
achter in de kerk. Iedereen is van harte welkom. 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 

zaterdag 30 april 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; zuster Lucia Verbist; Anna Maria Lemsen 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 1 mei 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Pieter van Kampen-Willems en overleden kinderen; overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de 

Lavoir; overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; Emery de Nijs en overleden familie de Nijs-Kerckhaert en klein-
zoon Erik; Bennie van Waterschoot; Miet Menu-Kerckhaert en overleden familie; Theresia Commissaris-Kuijpers 
woensdag 4 mei 18.30 uur: dodenherdenking met als voorganger pastor R. Grossert 
overleden: Theresia Kuijpers echtgenote van Pim Commissaris 81 jaar 
mededeling: De sponsorloop op basisschool ’T Getij en de vastenactiezakjes hebben in totaal € 2.101,48 

opgebracht. Hiervoor hartelijk dank. 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 

Overzicht vieringen 
rond 30 april-1 mei 

 

Hulst 
zo 1 mei 11.00 uur:  eucharistie 
wo 4 mei 18.30 uur: dodenherdenking 
vr 6 mei 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 1 mei 9.30 uur:  geen viering 
ma 2 mei 9.30 uur: kermisviering 
wo 4 mei 19.30 uur: dodenherdenking 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 3 mei 19.00 uur: eucharistie 
Clinge 
za 30 apr 19.00 uur: eucharistie 
ma 2 mei 19.00 uur: rozenkrans 
di 3 mei 10.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 30 apr 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 1 mei 9.30 uur: eucharistie 
wo 4 mei 18.30 uur: dodenherdenking 
Blaauwe Hoeve 
zo 1 mei 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 
Pastoraal werkster  
M. Dieleman-Fopma  
tel. 0115-694958;  
Pastoraal werker F. van Geyt  
tel. 0117-453374 
Pastoraal werker R. Grossert  
tel. 0114-313299;  
gsm 06-13705137  
Kapelaan R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
Pastoraal werker N. van 
Waterschoot  
tel. 0115-616006  
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
 

 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 1 mei 10.30 uur:  woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Johan Vernimmen; Josephus de Schepper en Elisabeth de Schepper-de Bruijn en overleden familie; Leon de Boeij en 
echtgenote Annie de Boeij-de Schepper; Jo Nonneman 
overleden De Blaauwe Hoeve: mw. C. Lansu, 94 jaar; mw. G. van Gasselt-Gorissen, 54 jaar 
overleden WZC Antonius: mw. L. Acke-Sloot, 86 jaar 

mailto:info@hmsdz.nl
https://rk-kerk-ozvl.us18.list-manage.com/track/click?u=73781c1c4f6fbfea7a3b3e559&id=b7e13a4172&e=117501cd44

