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JAAR C 
14de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 66, 10-14c 
Galaten 6, 14-18 

Lucas 10, 1-12.17-20 
 
 

Thema 
Oogsten 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Clinge is er  
een extra caritascollecte. 

 

 

Na regen komt zonneschijn 
 

Zo werd het ons geleerd. Dit jaar kwam eerst de droogte en snakten we naar regen. Toen die kwam, viel hij 
met bakken uit de hemel. Dat was wel weer genoeg, ook voor de boeren, maar ja, de natuur regelt het zelf. 
Dat is maar goed ook, want als we dat ook nog mochten bepalen, dan zou het eruit zien… 
 
Afgelopen vrijdag waren de weergoden sommigen van ons heel gunstig gezind. Zo is er in Kloosterzande 
geen regen gevallen, maar o.a. in Hulst, Sint Jansteen, Clinge en Koewacht was er geen pardon. Het 
stortregende zo dat veel mensen moesten dweilen, zoals tijdens de vormselviering in Koewacht (zie foto). 
 

 

Kevelaer 
Op 9 en 10 augustus gaan we vanuit Breda en omstreken en Zeeuws-Vlaanderen naar Kevelaer. Van harte 

hopen wij op een ruime deelname vanuit Zeeuws-Vlaanderen. In aansluiting op de eucharistieviering van 10 
juli om 11.00 uur in de basiliek bent u welkom voor nadere informatie met betrekking tot de bedevaart.  

 

 

Dag van de cantor 2022 
 

"Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest!" (Kol. 3, 16). 
 

Na de beperkingen door corona wil het koorkringbestuur weer starten met activiteiten voor iedereen die betrokken is bij liturgie en 
(koor)muziek. Het bestuur van de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, de Commissie voor liturgische muziek Bisdom Breda en het Sint 
Franciscuscentrum, centrum voor vorming en diaconale actie, organiseren in Zeeuws-Vlaanderen een 'Dag van de cantor' om de praktijk 
van de cantor een nieuwe impuls te geven. 
 

De plaats van de cantor herontdekt 
Liturgie, eredienst vraagt om zang en muziek. Het aantal koorzangers neemt af. Niet elke viering kan meer, zoals vroeger, door koorzang 
worden ondersteund. Een ontwikkeling die door de coronacrisis versneld is. Hierdoor wordt de plaats van de cantor, de voorzanger, 
volop herontdekt. Die plaats is er van oudsher geweest als een volwaardige liturgische functie. Sommige gezangen komen bij voorkeur 
toe aan de cantor: de verzen van de antwoordpsalm en het vers vóór het Evangelie. Daarnaast heeft de cantor de taak om in stem en 
gebaar de vierende gemeenschap te activeren in de lofzang aan God en het innerlijk gebed. Zeker nu samenzang weer mogelijk is. 
 

Wanneer en waar: De 'Dag van de cantor' gaat door op zaterdag 16 juli 2022 in de Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2 te Terneuzen. 
 

Dagindeling:  

  9.30 uur: ontvangst en ontmoeting met koffie/thee  
10.00 uur: aan de slag als cantor/ klein koor - deel 1  
12.00 uur:  lunch  
12.45 uur:  aan de slag als cantor/ klein koor - deel 2  
13.45-14.00 uur:  afsluiting 
 

Voor wie: De dag is bedoeld voor zangers die al als cantor werkzaam zijn of die dat willen gaan doen. De dag staat ook open voor voorgangers, 

zij oefenen hun taak immers van oudsher voor een deel ook zingend uit. En ook voor koorleiders die meer willen weten over de basis van de 
liturgische zang en die graag een cantorgroep willen beginnen in hun parochie. Maar ook iedereen die graag zingt, is van harte welkom. 
 

Door wie: 

De begeleiding is in handen van:  
Han Akkermans, voorzitter van de Commissie voor Liturgische Muziek;  
Frans Bullens, organist/dirigent; Jan Schuurmans, als medewerker kerkmuziek werkzaam bij het Bisdom Breda. In de 
Antoniuskathedraal vervult hij de functie van cantor en is hij dirigent van de Kathedrale Cantorij en de Schola cathedralis Bredanae; 
Marcel Mangnus, organist van de koren in de heilige Willibrordusbasiliek in Hulst en lid van het bestuur van de Koorkring Zeeuws-
Vlaanderen. 
 

Programma: De dag is vooral gericht op de praktijk. U krijgt informatie over de rol van de cantor in de liturgie, maar er is ook volop 

gelegenheid om te oefenen en om vragen te stellen. We richten ons met de studiedag op drie onderwerpen:  
Liturgie: kennis van de liturgie, met name van plaats en functie van de gezangen in het geheel van de viering;  
Muziek: solo of in een kleine groep zingen, verstaanbaarheid, woord en toon;  
Presentatie/techniek: interactie cantor-gemeenschap, blikken en gebaren. 
 

Aanmelden en kosten:  
U kunt zich tot vrijdag 15 juli 2022 via de website van het Sint Franciscuscentrum: https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/dag-van-de-
cantor-2022-in-etten-leur-en-terneuzen aanmelden. Aan de dag zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. 
 

https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/dag-van-de-cantor-2022-in-etten-leur-en-terneuzen
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/dag-van-de-cantor-2022-in-etten-leur-en-terneuzen


Aankondiging Caritas-collecte op de zondag voor de diaconie (3 juli 2022) 
 

Caritas H. Maria Sterre der Zee werkt nauw samen met lokale partijen in het ‘zorgveld’. Zij draagt niet alleen financieel bij, maar stuurt 
ook aan op meer coördinatie. Zo zoekt Caritas samen met Stichting De Melkkan, de diaconie van de PKN Oosthoek, de Adviesraad 
Sociaal Domein Gemeente Hulst, burgeradviseurs, de 9 Zonnebloem-afdelingen, Vluchtelingenwerk, de Voedselbank en anderen naar 
samenwerking bij de broodnodige steun aan kwetsbare medelanders in onze naaste omgeving. Met uw gulle bijdrage aan de collecte in 
het weekend van 2-3 juli steunt u onze eigen Caritas-organisatie hierbij. 
 

 

Informatie en intenties 
 

 

mededeling: I.v.m. parochiedag vinden er geen reguliere vieringen plaats op zondag 3 juli. 
 
Parochiedag, Dijk van de Klein Hengstdijkpolder 6, 4585 PS Hengstdijk 
zondag 3 juli 10.30 uur: eucharistieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz, pastor R. Grossert 

en pastor K. Van de Wiele 
intenties van Hulst: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Leon de 
Bleijser; Tilly van Geijt; Marcel Eggermont 
intenties van Kloosterzande: Freddy Kint, uit dankbaarheid, overleden ouders van Kruijssen-de Blok en 
overleden ouders Kint-Maes; jaargetijde Lies Mast-van Kruijssen en overleden familie Mast-van 
Kruijssen; Prudent Kerckhaert en Paulien Cornelissens en overleden familieleden; Herman Mangnus 
en Lucienne Thielman 
 

Hulst H. Willibrordus 
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 
zondag 3 juli 11.00 uur: geen viering i.v.m. parochiedag 
zondag 3 juli 14.00 uur: eersteheiligecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en 

pastor K. Van de Wiele 
woensdag 6 juli 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 6 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W Wiertz  
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 

kinderen; jaargetijde Paula van Heese en echtgenoot Josephus Burm; Joanna Kloek; overleden 
weldoeners van de basiliek; Christiaan Rutten; familie van de Perre; Petrus Menu 
overleden: dhr. Marcellinus Eduardus Josephus Eggermont levensgezel van Celina Biesbroeck de 

Nijs, 84 jr. 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 3 juli 9.30 uur: geen viering i.v.m. parochiedag 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 5 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Seraphine Pieters en echtgenote Angela Verbist; pastor Claessens 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 2 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; Luciënne 
Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Saria van den Brande en echtgenoot Joseph Govaert; 
jaargetijde Frans van den Branden echtgenoot van Agnes van den Brande, overleden ouders en 
familie; jaargetijde Anna Maes en echtgenoot Jan Brijs; Richard de Loos en echtgenote Luciënne Smet 
dinsdag 5 juli: geen bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
gedoopt: Kymani Lion zoontje van Michael Mendy en Kim Meersschaert, gedoopt op 25 juni 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 2 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Joseph Hamelink, echtgenote, kinderen en familie; overleden familie Johannes Truijman-
Vonk en overleden kinderen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 3 juli 9.30 uur: geen viering i.v.m. parochiedag 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 3 juli 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. 

het Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Johan Vernimmen 
overleden WZC Antonius: mevr. M. Asselman-Bouwens, 89 jr. 
overleden De Blaauwe Hoeve: dhr. J. Dobbelaar, 91 jr. 

 

Overzicht vieringen 
rond 2-3 juli 

 
Parochiedag 
zo 3 juli 10.30 uur: eucharistie 
Hulst 
vr 1 jul 19.00 uur: eucharistie 
zo 3 jul 14.00 uur: ehc viering 
wo 6 jul 18.30 uur: rozenkrans 
wo 6 jul 19.00 uur: eucharistie 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 5 jul 19.00 uur:          w&c viering 
Clinge 
za 2 jul 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 2 jul 19.00 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 3 jul 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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