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jaargang 85 nummer 33 zondag 10 juli 2022 

 
 

JAAR C 
15de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Deuteronomium 30, 10-14 
Kolossenzen 1, 15-20 

Lucas 10, 25-37 
 

Thema 
Allen verbonden 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
collecte in Hulst bestemd voor het 
onderhoud van de basiliek. 

 

 

Parochiedag H. Maria Sterre der Zee 

 

Zondag 3 juli 2022: na uitstel door corona was het eindelijk zover dat we weer samen de 
parochiedag hebben kunnen vieren. Vanuit alle kerkdorpen kwamen er rond 10 uur auto's 
en fietsers aangereden. 
Op een heel mooie locatie, midden in de natuur bij de familie Kerckhaert-Mangnus, kon je 
de rust voelen die tijdens de viering over ons allen kwam. De hemel op aarde, met zon, 
met bewolking en soms veel wind, maar heerlijk om er te zijn. 
Bijgestaan door de pastores Ralf en Katrien, ging pastoor Wiertz voor in de viering, die werd 

opgeluisterd door het koor van Vogelwaarde met mekkerende schapen op de achtergrond. 
Na de viering was er een gezellig samenzijn met versnaperingen voor de inwendige mens. Koffie met gebak, broodjes en soep, en tot 
slot kwamen er ook nog kersen voor de dag. Het was goed om onze dagelijkse beslommeringen en zorgen over deze onrustige tijden 
even achter ons te laten en mooie herinneringen op te halen. 
Dank aan de familie Kerckhaert-Mangnus en dank voor al het werk dat door de vele vrijwilligers is verzet. Dank ook aan alle aanwezigen 
voor hun inbreng. Het was een goed samen-zijn. Bekijk alle foto’s en de videofilm op de website. 
 

 

Verslag van de lezing Marinus van den Berg op 21 juni 2022 

“Het hart vergeet niet… weet nog van de sporen.” 

 

Marinus schreef twee gedichten: twee verschillende teksten over het ene moment in pijn en gemis zijn en het andere moment volop in 
het nu. Rouw is terugkijken op je leven samen, de intimiteit van je leven… Mensen voelen zich vaak ongemakkelijk als iemand huilt en 
staan klaar met tissues en water. Een overlijden is een breuk in de tijd, een kanteling.  
We zien een foto van een vrouw op een modderig pad. Wat roept dit bij ons op? Het pad ziet er slecht uit… ze zoekt naar een n ieuwe 
balans… Ze is alleen, had misschien een stok mee moeten nemen. Als je pas alleen bent, ben je kwetsbaar. Er wordt weinig gezegd 
over rouw en eenzaamheid. Je was waarschijnlijk nooit eerder alleen en nu in gezelschap meer alleen dan in je eentje. Ongewild 
kinderloos zijn en ziek worden, maken extra eenzaam. Bij overlijden door corona komt er veel op je af en is er soms weinig geregeld. 

Het is soms goed het alleen voelen te benoemen naar de ander, bijvoorbeeld als je grootouder wordt, kort nadat je partner 
is overleden Vanaf nu moet je steeds zelf initiatief nemen. Een enkele keer schrik je van je eigen gedachten: jaloers op een oud 

echtpaar. Dit is geen afgunst, maar het gemis dat je voelt…  
Soms kun je niet alles delen wat speelde in een relatie, wat ook eenzaam maakt. Heel belangrijk is een niet-oordelende 
luisteraar, want als je het hebt gedeeld, wordt het soms anders voor je gevoel. 
Er wordt gezegd de stervende niet alleen te laten, maar soms sterven mensen juist op het moment dat ze alleen zijn… Geef hun die kans. 
Oordeel niet te snel… er zijn vaak verhalen achter de verhalen. Er kan een gevoel van opluchting zijn als iemand overlijdt, maar dit mag 
alleen worden gezegd door degene die achterblijft, niet door anderen. Het kan ook dubbel zijn: opgelucht zijn, maar ook verdrietig om het 
gemis.  
Iedereen rouwt op zijn eigen manier… dus altijd goed. Het hart vergeet niet… weet van de sporen van het gemis, maar ook van de 
sporen die we altijd willen bewaren in ons hart. Lees meer op de website. 

 

Verslag rouwzorgteam 
 

 

St. Jansteen – Viering van de naamdag van Johannes de Doper 

 

Dankbaar kijkt de parochiegemeenschap van St. Jansteen terug op de viering van 
kermismaandag. Gevierd werd de naamdag van Johannes de Doper, in combinatie met de 
kaars voor de doden van het afgelopen jaar en een herinnering aan overledenen uit voorbije 
jaren. Bijna zeventig personen uit St. Jansteen en daarbuiten woonden de viering bij. 
Gerekend was op ongeveer vijftig personen en dus waren er stoelen en boekjes te weinig en 
herontdekte pastoor Wiertz de wonderbare vermenigvuldiging van de communie. Het kwam 
allemaal goed.  
Er was gekozen voor een traditionele liturgie, waarvan inhoud en vorm aansloten bij het 
gebed van de Wereldkerk. Heel de viering door werd er mee beleefd, gebeden en 
gezongen. Daar was Kerk in beweging. 
Aansluitend kwam men samen om contacten te hernieuwen en de eenheid van de gemeenschap te beleven. Na afloop werden de 
graven op het kerkhof gezegend. De broedende duif op de schouder van Jezus zag het allemaal gebeuren.  
Kermismaandag is méér dan een goede traditie, hij verbindt een gelovige gemeenschap. Bekijk meer foto’s op de website. 
 

Omer Calle 

 

 
foto: R. Haerens 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/foto/1797-parochiedag-op-3-juli-2022-te-hengstdijk
https://www.youtube.com/watch?v=BzhmHKPNICs
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1794-verslag-van-de-lezing-rouwzorg-regio-0114-door-marinus-van-den-berg-op-21-juni-jl
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/kernen/zuid/foto/1796-viering-van-de-naamdag-van-johannes-de-doper-in-st-jansteen-op-27-juni-2022


 

Maria Ommegang, indrukwekkend 
 

De Maria Ommegang in Bergen op Zoom leverde ook dit jaar een heel bijzondere ervaring op. Twee jaar lang bleef 
de viering van de Maria Ommegang door corona beperkt tot binnen de muren van de Sint-Gertrudiskerk. De 
christelijke dankstoet is dit jaar weer als vanouds door de Bergse straten getrokken. De rondgang van zondag 26 
juni 2022 droeg als thema: ‘Maria, onze mantel der liefde’. 
Is het daarom, dat er zoveel meer publiek was, meer dan andere jaren? De toeschouwers en zeker voor hen, die 
voor de eerste keer de Ommegang meemaakten, waren onder de indruk. Zij keken hun ogen uit en zouden het niet 
gemist willen hebben. 
Bij deze de aanbeveling om zondag 25 juni 2023 alvast in uw agenda te noteren voor de 72ste Ommegang. 

 

 

Afscheid Niek van Waterschoot 
 

Niek van Waterschoot, pastoraal werker, neemt op zaterdag 16 juli in de kerk van Philippine afscheid. Voor de drie parochies zette 
Niek zich naast de algemene pastorale taken in het bijzonder in voor Caritas en de Vastenactie.  
Het cadeau voor Niek bestaat uit het optreden van The White Group en de hier aan verbonden collecte voor Mercy Home ‘Pope Paul VI’ 
in Nanjanad India. Dit is een thuis voor zeer zwaar gehandicapte mensen. 
 

Vanaf 13.30 uur bent u welkom en wordt u een kop koffie of thee aangeboden. Na het welkomstwoord om 14.00 uur treedt The White 
Group op. Aansluitend volgen enkele toespraken. Rond 16.00 uur wordt u uitgenodigd om onder het genot van een hapje en drankje 
persoonlijk afscheid te nemen van Niek. 
 

I.v.m. de kermis en wielerkoers is het die zaterdag druk in Philippine en moet u rekening houden met parkeerproblemen in de buurt van de kerk. 
 

 

Informatie en intenties 
Hulst H. Willibrordus 
zondag 10 juli 11 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het Dameskoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-Gijsel; Franciscus Blommaert en 
echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; jaargetijde overleden ouders Guust en Trees de 
Roeck-Fermont; Leon de Bleijzer; Tilly van Geijt; Marcel Eggermont; Jos Verdurmen; Agnes 
Goossens-de Koning; Wout Burm en echtgenote Annie Krieckaert; Theodorus Geensen; Om kracht en 
steun voor iemand die daar behoefte aan heeft. 
woensdag 13 juli 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 13 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Slallaert-Elias en overleden 

kinderen; Clara Brughemans; Isabella de Croock; Petrus Menu; Petrus Crombeen en overleden familie; 
Andreas Fruytier; levende weldoeners van de basiliek 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 9 juli 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor S. Klim 
zondag 10 juli 9.30 uur: woord en communieviering met als voorganger pastor  Katrien Van de Wiele  
intentie: Roger van Daele echtgenoot van Ria de Deckere en overleden familie 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 12 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
donderdag 14 juli 10.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero  

 

Overzicht vieringen 
rond 9-10 juli 

Hulst 
zo 10 juli 11.00 uur:  eucharistie 
wo 13 juli 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 13 juli 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
za 9 juli 19.00 uur:  Poolse euch 
zo 10 juli 9.30 uur:  w&c viering 
St. Jansteen 
do 14 juli 10.30 uur: eucharistie 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 12 juli 19.00 uur: eucharistie 
Clinge 
za 9 juli 19.00 uur: eucharistie 
di 12 juli 10.00 uur:  eucharistie 
Vogelwaarde 
za 9 juli 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 11 juli 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 10 juli 9.30 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 10 juli 10.30 uur: w&c viering 

 

 
 

intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote;Silvia Plasschaert; René Bauwens en 
echtgenote; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overled en familie 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 9 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het gemengd koor 
intenties: George de Smet en echtgenote Adriënne Janssens; Jacobus Smits en echtgenote Sophia Toolenaar; Christianne van Duijse 
echtgenote van Rudy Bracke; Karel Bracke en echtgenote Maria Merckx; Wies Bracke; Fiel Merckx en echtgenote Annie Burm; Isidoor 
Merckx en echtgenote Delphine Ongena 
dinsdag 12 juli 10.00 uur: eucharistieviering tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep De Bron met als voorganger pastoor W. Wiertz. 

Aansluitend is er mogelijkheid tot aanbidding. 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 9 juli 19.00 uur: H.H. Martelaren van Gorcum, woord- en communieviering met als voorganger pastor Katrien Van de Wiele 
intenties: Jo Strobbe met gedachtenis van overleden familie; Gerard Cappendijk en overleden familie; overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 11 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Jenny en Bert van Leemput-Naessens met gedachtenis van overleden familie; Benny Tieleman met gedachtenis van Wies en 
Marie Roctus-de Bakker, zoon Guust en familie; Joey Rouw, zoon van Eric en Brigitte Rouw; Wies Boogaart 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 10 juli 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; Pieter van Kampen-Willems 
en overleden kinderen; jaargetijde Jo Maas, overleden ouders, zussen Rie en Roos en familie; Bennie van Waterschoot; Emery de Nijs 
en overleden familie de Nijs-Kerckhaert en kleinzoon Erik; Agnes Vink-Lambert en echtgenoot Jo Vink 
overleden: Adri Kuijpers echtgenoot van Maria Buijsse, 69 jaar; Maria Bouwens weduwe van Johannes Asselman, 89 jaar 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 10 juli 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. Cantallegria 
intenties: jaargetijde Maria de Bruijn-de Meyer en echtgenoot Theodorus de Bruijn, dochter Marie-Louise en zoon Henk; Joos van Troost, 
echtgenoot van Irma van Troost-Mahu en overleden familie 
overleden: mw. M. Hermans-de Booij, 96 jaar; dhr. P. Dierx, 67 jaar 


