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JAAR C 
13de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

1 Koningen 19, 16b.19-21 
Galaten 5, 1.13-18 

Lucas 9, 51-62 
 

Thema 
Vastberaden 

Collecte 
 

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

 

 

Laatste aanpassingen betreffende de coronamaatregelen van de bisschoppen 
 

De rooms-katholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen, die in verband met Covid-19 nog voor de vieringen 
van de liturgie golden voor dit moment, met ingang van 17 juni te schrappen. 

Het betreft de regels voor de uitreiking van de communie, voor de vredeswens en het van hand tot hand doorgeven van de 
collecteschaal. Laatstgenoemde vorm van collecteren is dus weer mogelijk. Inmiddels is de manier van vrede wensen die in coronatijd 
gangbaar is geworden, door een lichte buiging naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden. De bisschoppen 
kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens gehandhaafd blijft. 
De bisschoppen vragen om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals handen wassen, hoesten en 
niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort. Mochten de komende tijd extra 
maatregelen tegen corona nodig blijken te zijn, dan zullen de bisschoppen de parochies hierover informeren. 

 

 

Jongeren in de kerk 
 

Al jaren zijn we in onze parochie verwend geweest met een groot aantal misdienaars en acolieten die trouw op toerbeurt 
assisteerden tijdens de vieringen. Door verschillende redenen, waaronder Covid, studie en verhuizing van een 
aantal van hen zijn we terug gezakt naar 6 misdienaars / acolieten. 
Onze nieuwe kapelaan Rodrigo zou graag meer jongeren in de kerk zien en wil het begeleiden van hen op zich 
nemen. Daarom is er zondag 26 juni om 13.00 uur in het parochie-secretariaat, Steenstraat 9 in Hulst, een 
bijeenkomst met de acolieten en misdienaars en enkele ouders uit de hele parochie, om hierover van 
gedachten te wisselen. 
Er wordt dan samen een hapje gegeten en bij goed weer wordt er een buitenactiviteit gedaan. 
Ben je 10 jaar of ouder en heb je je communie gedaan dan nodigen wij je uit om eens te komen kijken en 
kennis te maken met de kapelaan en andere jongeren. 
Behalve assisteren tijdens een viering is het de bedoeling dat er ook gezellige andere activiteiten gaan 
plaatsvinden.  
Ben je geïnteresseerd, ouders, opa’s en oma’s heeft u (klein)kinderen in deze leeftijd, stimuleer ze:              
wie niet waagt, die niet wint 
 

Opgeven kan tot en met vrijdag 24 juni bij rsdenexter@zeelandnet.nl of officejet@zeelandnet.nl 
 

 

Opening Vredeskapel Terneuzen 
 

U wordt uitgenodigd voor de opening van de Vredeskapel in Terneuzen op zaterdag 9 juli van 
10.30 uur  tot 13.00 uur, Willibrordustoren, Korte Kerkstraat 20. 
Na jaren van voorbereiding en verbouwen is het dan eindelijk zo ver… De binnenstad van 
Terneuzen krijgt een prachtige Vredeskapel in de Willibrordustoren! Een plek voor iedereen, die 
behoefte heeft om even tot rust te komen, te herdenken, te bidden óf gewoon even stil te zijn. De 
Vredeskapel is in de regel dagelijks geopend. 
Op de eerste verdieping vindt u de tentoonstelling van de Heemkundige Vereniging Terneuzen, 
die u terug meeneemt in het verleden van de rooms-katholieke enclave. De tentoonstelling is op 
afspraak te bezichtigen via stichting Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen (info@gidsenteam-zvl.nl) 
of via de Elisabethparochie (bureau@elisabethparochie.nl). 
 

Programma: 

10.30 uur: * Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. 
11.00 uur: * Welkomstwoord door pastoor Jochem van Velthoven;  
 * Toespraken door burgemeester Erik van Merrienboer en Piet de Blaeij  
  namens de  Heemkundige Vereniging. 
 * Gebed en inzegening Christusbeeld en Vredeskapel door pastoor W. Wiertz.  
 * Officiële opening Vredeskapel en tentoonstelling. 
 * Afsluiting door pastoor Van Velthoven.  
11.45 uur: * Rondleiding Vredeskapel en tentoonstelling door leden van de Elisabethparochie 
   en Heemkundige Vereniging.  
13.00 uur: * Einde officieel programma.  
 

U bent van harte welkom! 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
mailto:rsdenexter@zeelandnet.nl
mailto:officejet@zeelandnet.nl


Orgelconcert Rien Donkersloot met schermprojectie 
 

Op vrijdag 1 juli geeft de bekende Nederlandse organist Rien Donkersloot een concert in de basiliek van Hulst. Dit concert wordt met 
meerdere camera’s gefilmd en geprojecteerd op een groot scherm, zodat de verrichtingen van de organist van dichtbij gevolgd kunnen 
worden. 
Rien Donkersloot speelt in de basiliek van Hulst een gevarieerd programma met Franse muziek van Rameau, Couperin en De Grigny. 
Daarnaast zullen twee werken van Mozart klinken, een componist die zelden te horen is op orgel. Het concert wordt afgesloten met een 
improvisatie, één van de grote specialiteiten van Rien Donkersloot. 
Het concert begint om 20:00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerk open. U kunt vooraf een kaartje reserveren via 
orgelconcertenhulst@gmail.com of ter plekke aan de kassa een kaartje kopen. De toegangsprijs bedraagt € 10 en bezoekers ontvangen 
een programmaboekje. Meer informatie vindt u op de website www.orgelconcertenhulst.nl. 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 26 juni 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. Cantorij 

der Basiliek 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Aloys Buijsrogge en echtgenote Lucienne Maenhout, en zoon Rob 

Buijsrogge; Paula de Bruijn, Ries van Campen, Carlo de Waal en overleden familie; Fons d’Haens 
echtgenoot van Gusta Serrarens; Hilda Maria Josephina Burm-Lemsen; Leon de Bleijser; Theo de 
Koning; Piet Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe en voor Wilfried Segers; Tilly van Geijt  
woensdag 29 juni 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 29 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Romero 

intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 

kinderen; jaargetijde Gilbertus de Beleir en echtgenote Eleonora de Beleir-van der Veen 
donderdag 30 juni 19.00 uur: vormselviering met als voorgangers: pastoor W. Wiertz en pastor R. 

Grossert 
vrijdag 1 juli 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 
overleden: mw. Mathilda Emerens Jenny van Geijt, 93 jaar 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
vrijdag 24 juni 19.00 uur: vormselviering met als voorganger pastoor W. Wiertz en pastor R. Grossert 
zondag 26 juni 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Germaine van der Sijpt 
 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
maandag 27 juni 9.30 uur: kermisviering 
intenties: Margaretha Danckaert en echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit; zonen Freddy en Franky 
en overleden familie; Achiel de Meijer echtgenoot van Andrea Thijs en overleden familie 
 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
zaterdag 25 juni 17.00 uur: Johannesvespers met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het 

Gregoriaans koor van St. Jansteen 
dinsdag 28 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 25 juni 11.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers kapelaan R. Romero en 

pastor K. Van de Wiele 
zaterdag 25 juni 14.00 uur: doopviering 
zaterdag 25 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  m.m.v. het 

gemengd koor 
intenties: Annie Smet en echtgenoot Jo van Goethem  
dinsdag 28 juni 10.00 uur: gebedsgroep de Bron 
 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 24 juni 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Georgette van de Heyden overleden zus en 

ouders; Jeanne van der Heyden, Jozef van der Heyden en ouders Alexander, Francisus van der 
Heyden en echtgenote. Anna Maria Lockefeer; Eddy Leenknecht echtgenoot van Greta De Blanger; 
Mariette Scheerders echtgenote van Joseph de Deckere 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 25 juni 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen  en overleden familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; zuster Lucia Verbist 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 26 juni 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: Lisa de Waal, broer, zussen en ouders; Piet Vermeule echtgenoot van Nelly Rijk en 
overleden familie; Miet Menu-Kerckhaert en overleden familie 
mededeling: gedoopt, Oskar en Mauk Bode zoontjes van Laurens Bode en Ynske Taelman  

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 26 juni 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 

m.m.v. Cantallegria 
intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; Joseph de Schepper, echtgenoot van Maria de Pau 
overleden: WZC Antonius: mw. M. van Geijt, 93 jaar 

Overzicht vieringen 
rond 25-26 juni 

Hulst 
zo 26 juni 11.00 uur:  eucharistie 
wo 29 juni 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 29 juni 19.00 uur:  eucharistie 
do 30 jun 19.00 uur vormsel 
vr 1 juli 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
vr 24 juni 19.00 uur:  vormsel 
zo 26 juni 9.30 uur:  w&c viering 
St. Jansteen 
ma 27 jun 9.30 uur:  kermisviering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
za 25 jun 17.00 uur:  vespers 
di 28 juni 19.00 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 25 juni 11.00 uur:
 eerstecommunieviering 
za 25 juni 14.00 uur: doopviering 
za 25 juni 19.00 uur: eucharistie 
di 28 juni 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 24 juni 19.00 uur:   w&c viering 
Vogelwaarde 
za 25 juni 19.00 uur w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 26 juni 9.30 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 26 juni 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 
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