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Lezingen 
 

Genesis 18, 1-10a 
Kolossenzen 1, 24-28 

Lucas 10, 38-42 
 

 

Thema 
Bezorgd 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Clinge is er 
op maandag een extra collecte voor 
het onderhoud van de kerk. 

 

 

Opening Vredeskapel en tentoonstelling Willibrordustoren Terneuzen 
 

Zaterdag 9 juli zijn al vroeg vele mensen aanwezig in Terneuzen bij de groene kathedraal. Een 
mooie benaming voor de groene laan achter de Willibrordustoren, heerlijk gelegen in het groen, 
maar ook beschut tegen de warmte. 
Het is al weer 4 jaar geleden dat kapelaan Jochem van Velthoven met parochianen en bewoners uit 
de Javawijk sprak over deze toren. De kerk was afgebroken, maar de toren moest blijven staan. Als 
je zo gemakkelijk contacten legt als de kapelaan is één en één twee en wordt er gekeken hoe de 
toren een mooi en prominent plekje kan hebben in Terneuzen, waar mensen graag komen. 
Vandaag was het dan zo ver, dat kapelaan Van Velthoven, samen met de burgemeester, de 
heemkundige kring en pastoor Wiertz ons, zo’n 200 mensen, hun werk konden presenteren. Burgemeester Merrienboer trok de 
Vredeskapel door naar de oorlog in Europa. Het Christusbeeld is gerestaureerd door Ronnie Ivens en werd door pastoor Wiertz 
gezegend. De Vredeskapel met het Mariabeeld op de begane grond werd eveneens gezegend door de pastoor. Foto’s van de oude kerk 
op Java (luchtfoto) kunnen op de tweede verdieping worden bekeken. 
Er is zeker nog meer te vertellen, maar gaat u zelf eens kijken. Op de benedenverdieping is de kapel dagelijks te bezoeken van 9.30 tot 
15.30 uur. Wilt u de oude foto’s van Terneuzen zien, dan is er in juli steeds iemand aanwezig van 13.30 tot 15.30 uur. Daarna kunt u 
reserveren via bureau@eparochie.nl, bij Bianca Ivens. 
 

 

Maria Ommegang 2022, bekeken door twee van de dragers van de Staakmaria uit Hulst 
 

De eerste Maria Ommegang in Bergen op Zoom werd gehouden in 1945. Kapelaan Ooijens had in 1943 vanaf de preekstoel de 
bescherming van Maria ingeroepen met de belofte deze dankprocessie te organiseren mocht de stad ernstig oorlogsleed bespaard 
blijven. Voorop in de stoet gaat de Stedemaagd met de Mariastandaard. Daarachter volgen groepen die de zeven vreugden van Maria 
uitbeelden, alsmede taferelen uit het oude testament en relevante historische gebeurtenissen. De optocht wordt afgesloten door 
vertegenwoordigers van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Er loopt ook een aantal gast-Maria’s mee uit andere plaatsen, zo ook uit onze 
parochie. Het Mariabeeld uit de basiliek en dat uit de H. Henricuskerk te Clinge waren traditiegetrouw aanwezig. 
Door gebrek aan dragers kon enkel het beeld uit Hulst in de processie worden meegedragen. De toewijding en devotie van de deelnemers 

hebben een enorme indruk op ons gemaakt. Als u volgend jaar in de gelegenheid bent, ga dan zeker kijken. U bent ook welkom om te 
helpen dragen, want het was heel zonde dat de prachtige Madonna uit Clinge alleen in de St. Gertrudiskerk moest achterblijven. 
 

Peter en Werner van den Berghen 
 

 

Vicaris Paul Verbeek benoemd tot erekapelaan van Beauraing 
 

Op zaterdag 11 juni 2022 benoemde Mgr. Warin, de bisschop van Namen, bisschoppelijk vicaris Paul 
Verbeek tot erekapelaan van het heiligdom van Beauraing. Vicaris Verbeek ontving deze onderscheiding 
uit handen van de rector van het heiligdom, Joël Rochette. Verbeek kreeg zijn benoeming, omdat hij 25 
jaar voorzitter is van het Comité Pro Maria Bisdom Breda, dat de diocesane bedevaarten naar Beauraing 
organiseert. De uitreiking volgde na de eucharistieviering in de Rozenkranskerk. Vicaris Verbeek 
begeleidde de diocesane dagbedevaart naar Beauraing. 
Onder de bedevaartgangers waren er ook vertegenwoordigers van de Lievevrouweparochie te Bergen op 
Zoom. Vicevoorzitter pastoor Verbeek zal een eigen rode meidoorn voor de pastorietuin in Bergen op 
Zoom ontvangen. De onderscheiding die Paul Verbeek ontving bestaat uit een certificaat en een mooi borstkruis met daarop een 
Mariablauw en goud hart en daaronder 5 bloemetjes die de vijf zieners symboliseren. 
 

 

Orgelconcert door Adriaan Hoek in basiliek Hulst 
 

De kersverse stadsorganist van Rotterdam, Adriaan Hoek, geeft op vrijdag 22 juli een orgelconcert in de basiliek 

van Hulst. Adriaan Hoek studeerde orgel en kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium waar hij in 2016 

summa cum laude afstudeerde als Master of Music. Daarvoor werd hem de Hartman Award toegekend. Hij won 
vier eerste prijzen op internationale orgelconcoursen, waaronder de International Schnitger Organ Competition 
te Alkmaar in 2015. Hij is organist-titularis van de Marekerk in Leiden en sinds kort benoemd als stadsorganist 
van Rotterdam. 
In Hulst speelt Adriaan Hoek een heel gevarieerd programma met muziek van Muffat, Böhm, Guilain, Alain en 

Mozart. Hoek sluit zijn concert af met de indrukwekkende Passacaglia en fuga van J.S. Bach. Het concert begint 
om 20:00 uur. De kerk is vanaf 19.30 uur open. De toegang bedraagt €10. Meer informatie vindt u op de 

website www.orgelconcertenhulst.nl  
 
 

mailto:bureau@eparochie.nl
http://www.orgelconcertenhulst.nl/


Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 17 juli 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. 

het Basiliekkoor  
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Gerda van Geertruij-

Pieters; Leon de Bleijser; Tilly van Geijt; Marcel Eggermont; Eddy Bauwens; Theodorus Geensen; 
jaargetijde Ann Waté; in gedachtenis Julien Baart en Johanna Fassaert en lieve kleine Rosa 
woensdag 20 juli 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 20 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; overleden weldoeners van de basiliek; Johannes de Waal; Maria Pierssens en echtgenoot 
Nicolaas Verhullen; Angelua Schimmelpennink; Leander Blemel en overleden familie; Cornelis 
Sandijck en echtgenote 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 17 juli 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Sylvia van Damme; Jolanda Martens-Vernimmen; Robert en Martha Vernimmen-Ivens en 
zoon Freddy; Paul Baert echtgenoot van Gerda Weemaes en schoondochter Monique 
 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 19 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
 

Heikant H. Teresia 
donderdag 21 juli 10.30 uur: eucharistieviering met als voorganger R. Rojas Romero 
intenties: Gust Dhollander; Mariëtte Suy; Wieske Stevens 

 

Overzicht vieringen 
rond 16-17 juli 

 

Hulst 
zo 17 juli 11.00 uur:  eucharistie 
wo 20 juli 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 20 juli 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 17 juli 9.30 uur:  w&c viering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 19 juli 19.00 uur:        eucharistie 
Heikant 
do 21 juli 10.30 uur:       eucharistie 
Clinge 
za 16 juli 19.00 uur:      w&c viering 
ma 18 juli 9.30 uur:  eucharistie 
di 19 juli 10.00 uur:  gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 22 juli 19.00 uur:  eucharistie 
Vogelwaarde 
za 16 juli 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 17 juli 9.30 uur:  w&c viering 
Lamswaarde 
ma 18 juli 19.00 uur:  eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 17 juli 10.30 uur:  w&c viering 
 

 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 16 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: jaargetijde René Maerman, echtgenote Jenny Bonte en dochter Carla 
maandag 18 juli 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het gemengd koor en de fanfare Weldoen 

door Vermaak 
intenties: Camiel van Boven en echtgenote Philomien van Cauteren en overleden kinderen; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans 
van de Poele; Jimmy de Kraker echtgenoot van An van de Wege; jaargetijde Petrus Acke en echtgenote Louisa Sloot; jaargetijde 
Simone de Kind-van Goethem en echtgenoot Cesar de Kind, zoon Frank en overleden familie; jaargetijde Leon en Els van Landeghem-
Herwegh; Gerda van Goethem en overleden familie; Sjef Bolsens en echtgenote Rachel Willaert, overleden zoon Piet Bolsens en 
overleden familie; Joseph Govaert en echtgenote Saria van den Brande; Albert Claus en echtgenote Josephina Malefason en overleden 
familie; Jo van Goethem en echtgenote Annie Smet en overleden familie; Theophiel de Blijzer en echtgenote Hilda de Blijzer-Hiel; 
Edmond Weemaes en echtgenote Sylvia Segers, ook voor Anna Segers en overleden familie; familie van Gaever-Bracke, zoon en 
schoonzoon; Willy de Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir, overleden ouders, schoonouders, broers en zussen; George Ferket 
echtgenoot van Mieke Ferket-van Goethem en overleden familie; Florent van Hooye en echtgenote Maria van Hooye-van Hove en 
overleden familie; Emiel van Huffel en echtgenote Maria Bracke en overleden schoonzoon; jaargetijde Marie Mariman en echtgenoot Piet 
van Stappen en overleden familie; jaargetijde Albert Boeykens echtgenoot van Rita Bolsens en overleden familie; Eduard Bonte en 
echtgenote Hilda Bonte-Leuridan en zoon Ferdy; jaargetijde Florentina Seghers-Hiel en echtgenoot Petrus Seghers en overleden 
dochter Rose-Marie; Albert Willaert en echtgenote Maria Seghers en ook voor Charles Willaert; Joseph Weemaes en echtgenote Maria 
d’Haen en overleden familie; Gustaaf Pilaet echtgenoot van Yvonne Rossaer; Frans Willaert en echtgenote Elisa van Broeck en 
schoonzonen John, Paul en Ed; Eugène en Maria Bogaert-Gillis en overleden familie Bogaert-Gillis; Jozef Bleyenberg en echtgenote 
Suzanna Meerschaert en schoonzoon Etiënne Poppe; voor zuster Ludovica Meerschaert; Adolf Claus en echtgenote Marie Verstraeten 
en zuster Irma, ook voor Anita en Irma Claus en overleden familie 
dinsdag 19 juli 10.00 uur: gebedsgroep De Bron 
 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 22 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero  

intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; Waltraud Klann en echtgenoot Jozef Maes; George Martens en echtgenote Jet 
Maerman en overleden familie; Eddy Leenknecht echtgenoot van Greta De Blanger; Lucienne Joos en echtgenoot Piet de Cock 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 16 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; Josephus de Meijer en echtgenote 
Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 17 juli 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger Katrien Van de Wiele 

intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; overleden ouders Jan de Smit en Jo de Smit-Drijdijk; jaargetijde Josephus 
Boudewijn de Waal, echtgenote Eugénie de Waal-van Waterschoot en verdere familie; Adri Kuijpers; Maria Asselman-Bouwens 
 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 18 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: ter nagedachtenis van Roos Mariman 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 17 juli 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Karel en Roza de Smit-Cornelis en schoondochter Elly; Mark en Eddy Gijsel; jaargetijde Jan Prenen, overleden familie Prenen, 

Polfliet, Smits; Tilly Rombaut-Baart echtgenote van Rob Rombaut; Joos van Troost, echtgenoot van Irma van Troost-Mahu en overleden 
familie 
overleden: dhr. W. van Bunder, 76 jr; dhr. J. Verhulst, 83 jr; mw. C. Blom-Dekker, 93 jr; mw. G. Polderman-van Olffen, 93 jr 


