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JAAR C 
17de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Genesis 18, 20-32 
Kolossenzen 2, 12-14 

Lucas 11, 1-13 
 

Thema 
Uw Rijk kome 

Collecte 
 

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

 

 

Titus Brandsma 
 

Anno Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in het gehucht Oegeklooster bij Bolsward. Na zijn studie te Megen 

trad hij in 1898 in bij de karmelieten te Boxmeer, waar hij de kloosternaam 'Titus' kreeg. In 1905 werd hij in de Sint-
Janskathedraal te 's-Hertogenbosch tot priester gewijd. Als hoogleraar doceerde hij vanaf 1923 filosofie en geschiedenis 

van de mystiek aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Titus Brandsma weerstond de maatregelen van de 
Duitse bezetter, die tegengesteld waren aan de katholieke beginselen. In 1942 werd hij gearresteerd en, na 
gevangen te zijn gezet in Scheveningen en Kamp Amersfoort, op transport gesteld naar het concentratiekamp 
Dachau, waar hij op 26 juli 1942 werd vermoord. Op 3 november 1985 werd hij door paus Johannes Paulus II in 
Rome als martelaar zalig verklaard. De heiligverklaring van pater Titus Brandsma door paus Franciscus vond 
plaats op 15 mei 2022 op het Sint-Pietersplein te Rome. Op 22 mei 2022 was er in de Sint-Janskathedraal een nationale dankviering. 
 

Gebed van pater Titus Brandsma uit de gevangenis 

 

0, Jezus, als ik U aanschouw, dan leeft weer dat ik van U hou, en dat ook uw Hart mij bemint, nog wel als uw bijzondren vrind. 
Al vraagt dat mij meer lijdensmoed, och, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor U gelijk en dit de weg is naar uw Rijk. 
Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar 't alleruitverkorenst lot, dat mij vereent met U, o God. 
O, laat mij hier maar stil alleen, het kil en koud zijn om me heen, en laat geen mensen bij mij toe: 't alleen zijn word ik hier niet moe. 
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was U nimmer zo nabij, blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet, uw bijzijn maakt mij alles goed. 

 

 

Voor vrijheid en rechtvaardigheid 

 

Heilige pater Titus, als een fysiek kwetsbaar mens hebt u geleefd, maar tevens als een man met een scherp verstand en een groot 
geloof. U leefde vanuit het evangelie en de grote mystieke traditie van de Karmel. Toen het nationaal-socialisme duisternis bracht over 
Europa, bleef het licht van Christus uw gids. Onvermoeibaar bleef u strijden voor vrijheid en rechtvaardigheid. U kwam op voor de 
waardigheid van iedere mens als schepsel van God. Uw werk maakte de vijand razend en daarom moest u tot zwijgen worden gebracht. 
Maar in alle kwetsbaarheid bleef u trouw en leefde u dicht bij Jezus. In het concentratiekamp bleef u vergevingsgezind en bidden voor 
uw beulen, in navolging van de Heer. Heilige pater Titus, wees voor ons een voorbeeld en een voorspraak. Maak dat wij in onze tijd 
opkomen voor recht, vrijheid en de waardigheid van iedere mens. Amen. 

 

+ Gerard de Korte 
Bisschop van ’s-Hertogenbosch 

 

 

Kermisviering Clinge als vanouds 
 

De afgelopen twee jaar was het puzzelen om de kermisviering een passende invulling te geven. Het 
afscheidsplein en het tegenoverliggend grasveld bleken daarvoor een geschikte locatie te bieden. 
Iedereen stelde zich flexibel op en de viering werd zo’n succes dat er ook dit jaar heel wat mensen 
vroegen om deze openluchtviering te herhalen. Er werd nog even getwijfeld, maar zo’n 300 stoelen 
naar de ingang van het kerkhof sjouwen was wel een hele klus, of...? Half mei doemde er echter een 
tweede obstakel op: een oude beuk in de voormalige pastorietuin, hangend over een gedeelte van het 
afscheidsplein en grasveld, veroorzaakte een onveilige situatie. We zouden dus maar over een beperkte 

ruimte kunnen beschikken. Zo ging de viering, opgeluisterd door het gemengd koor en de fanfare, als 
vanouds door in de kerk, en gezien de tropische temperatuur misschien maar beter ook. Na afloop 
trokken we in processie naar het kerkhof, waar pastoor Wiertz de graven zegende. Zo werd toch een 

bijzondere traditie in ere gehouden. Dank aan iedereen voor de mooie viering!  
 

Annemie de Loos-Brijs 
 

 

Slotconcert Reitze Smits in basiliek Hulst 

 

Op vrijdag 29 juli speelt de bekende organist Reitze Smits om 20.00 uur het slotconcert in de basiliek van Hulst. Reitze 

Smits is orgeldocent aan Het Utrechts Conservatorium en was ook jarenlang docent aan het Lemmensinstituut in 
Leuven. Hij geniet vooral grote bekendheid door zijn opnames voor het Youtube-kanaal All of Bach. Dit kanaal, met 
inmiddels meer dan 380.000 vaste abonnees, wordt wereldwijd door miljoenen Bach-liefhebbers bekeken.  
Tijdens het slotconcert in Hulst zal muziek klinken van J. Bull, W. Byrd en Von Stendal. Ook zal Reitze Smits nieuwe 
muziek van eigen hand spelen. De muziekuitvoering wordt afgesloten met de Dorische Toccata (BWV 538) van J.S. Bach. 
U kunt voor dit concert reserveren per mail via orgelconcertenhulst@gmail.com of uw kaartje ter plaatse aan de kassa 
kopen. Het concert begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 10. Vanaf 19.30 uur is de kerk open. Meer 
informatie vindt u op de website www.orgelconcertenhulst.nl. 

 

 
 

mailto:orgelconcertenhulst@gmail.com
http://www.orgelconcertenhulst.nl/


Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 24 juli 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. cantor P. 

Mangnus 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Aloys Buijsrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob 
Buijsrogge; Jos Verdurmen; Hilda Maria Josephina Burm-Lemsen; Otto Vosveld echtgenoot van 
Johanna van Doorn; overleden ouders van Vliembergen- van Goethem; Leon de Bleijzer; Tilly van 
Geijt; Marcel Eggermont; Theodorus Geensen; Gerard van Acker en overleden familie; Jo de Deckere 
echtgenoot van Marja D’Haens en overleden ouders en familie; Johannes Leonardus de Booij 
woensdag 27 juli 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 27 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: familie Baert- van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert- Elias en overleden 

kinderen; Anna Leenknecht en echtgenoot Petrus Coene; Franciscus Johannes de Schepper; Petrus 
de Kock; Fransicus Vioen en Petra Florijn; Joanna Kloek 
overleden: dhr. Johannes Leonardus de Booij weduwnaar van Nelly Stephania Maria Bauwens, 86 

jaar 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 24 juli 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Gerard v.d Sijpt; jaargetijde voor Roger Baert echtgenoot van Gerarda van Pamelen 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 23 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. 

het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: jaargetijde Maria de Wit en echtgenoot Eduard Hiel 
dinsdag 26 juli 10.00 uur: gebedsgroep 

 

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 23 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-
Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; zuster Lucia Verbist 
 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 25 juli 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 

intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 24 juli 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: overleden echtpaar Paul en Germania Wullems-Heijens; Adri Kuijpers; Maria Asselman-

Bouwens 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 24 juli 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 

m.m.v. Cantallegria  
intenties: Mia Mannaert-Reijns, echtgenote van Joos Mannaert; Ronnie van Sikkelerus en overleden 

vader; Johan Burm, echtgenoot van Maria Burm-Boogaert; Bert Borm, echtgenoot van Juliëtte Borm-
van Eerdenburgh 
overleden: mw. T. Lacor-Stoetzer 80 jaar, mw. S. Büchner-Janssen, 74 jaar 

 

Overzicht vieringen 
rond 23-24 juli 

Hulst 
zo 24 juli 11.00 uur:  eucharistie 
wo 27 juli 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 27 juli 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 24 juli 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 23 juli 19.00 uur: eucharistie 
di 26 juli 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 22 juli 19.00 uur: eucharistie 
Vogelwaarde 
za 23 juli 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 25 juli 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 24 juli 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 24 juli 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 
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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