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JAAR C 
18de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Prediker 1, 2; 2, 21-23 
Kolossenzen 3, 1-5.9-11 

Lucas 12, 13-21 
 

 

Thema 
Geniet 

Collecte 
 

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

 
 

Feestelijk afscheid van Niek van Waterschoot 
 

Beste mensen,  
Afgelopen zaterdag 16 juli heb ik in Philippine op een zeer feestelijke manier officieel afscheid 
genomen als pastoraal werker. Het werd een echte Sing-a-Long-middag met The White Group 
uit Breskens. Er werden mooie woorden gesproken vanuit het parochiebestuur, het pastorale 
team, Kerk en Vluchteling, PKC Zuid-Oost en The White Group. Dank daarvoor. Ook dank aan 
de PKC Zuid-West, die alles formidabel had georganiseerd. Dank ook aan alle aanwezigen 
voor het meezingen en uw bijdrage aan mijn cadeau, dat bestemd is voor het project van The 
White Group in het Indiase Nanjanad. Er is een bedrag van maar liefst €1660,00 opgehaald. 
Een geweldig resultaat voor de mensen in Nanjanad. Het ga hen en ook u goed!  
 

 

Actie Vakantietas van Kerk in Actie 
 

Met de Actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen kerken in heel Nederland kinderen in 
armoede in hun regio verrassen met een rugzak vol verrassingen. 
 

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor 
leuke uitjes is er vaak niet. Om voor die kinderen iets te ondernemen werd de Actie 
Vakantietas van Kerk in Actie opgestart. In juni/juli 2022 vond de actie voor de derde keer 

plaats.  
 

Drie jaar geleden startte de diaconie in Terneuzen de eerste actie. In 2021 nam de diaconie 
van Hulst voor het eerst deel en in datzelfde jaar werd de actie verder gespreid over alle 
diaconieën van Zeeuws-Vlaanderen. 
 

Met de actie Vakantietas kunnen kerkelijke gemeenten in heel Nederland kinderen uit 
kwetsbare gezinnen verblijden met een rugzak vol vakantie-verrassingen. “De vraag is dan 
natuurlijk wel: hoe bereik je de juiste gezinnen? De diaconieën werken daarvoor samen met 
de Voedselbank. Zij hebben veel ervaring met het uitdelen van producten en kennen de 

gezinnen, hun situatie en financiële problemen. Wij hebben de tasjes zelf uitgedeeld op de vaste uitdeelpunten.”  
Daarnaast houdt de diaconie van Terneuzen bijvoorbeeld wel de ogen en oren open voor andere kinderen met kwetsbare ouders. Ook 
aan hen zijn tasjes uitgedeeld. Daarnaast wordt er samengewerkt met Stichting Present, die ook een tiental tasjes heeft uitgedeeld aan 
kinderen van ouders die in een financieel moeilijke situatie zitten.  
 

Prachtig dat deze regionale samenwerking heeft geleid tot het uitdelen van tasjes aan kinderen die bekend zijn bij Stichting de Melkkan 

in Hulst, met financiële steun van PG Oosthoek Hulst en Caritas Maria Sterre der Zee in Hulst. 

 

     

Hoera, de vakantie is ook hier begonnen 
 

Hoe snel schrijven we niet dat de vakantie begonnen is op het moment dat de scholen hun deuren hebben 
gesloten! Eigenlijk klopt dat niet, want de vakantieperiode is zoveel langer. Mensen zonder of met niet-
schoolgaande kinderen gaan al soms in mei op reis of ergens in de buurt van de herfstvakantie. Een mooie 
spreiding, maar de echte drukte is toch wel nu. Een lange weg op weg naar…, in de file, in de brandende zon, 
op de luchthaven… 
Maar eerst, de vooravond van de zomerreis. De koffers zijn gepakt, de ijskast is leeggemaakt, de 
kamerplanten hebben nog wat water gekregen. Nog één keer (onrustig) slapen en dan op weg. 
Het is lang geleden dat er in de kerk door de voorganger ook aandacht werd gevraagd voor een reiszegen. 
We krijgen op deze manier Gods zegen als we Hem vragen bij ons te zijn in deze vakantieperiode, zowel op 
goede als slechte momenten. 
Ook vragen wij komende week om de reiszegen voor zo’n 60 bedevaartgangers uit Zeeuws-Vlaanderen. 
Naast deze bus rijden er nog 3 bussen uit ons bisdom naar Kevelaer. 
   
 

 

 
 



 

Informatie en intenties 
 

 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 31 juli 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. 

cantor J. Klok 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Christiaan de Bruijn; Leon de Bleijser; Tilly van Geijt; Marcel 
Eggermont; Theodorus Geensen; Johannes Leonardus de Booij; Piet Rottier en echtgenote Maria 
d’Hooghe en Wilfried Segers 
woensdag 3 augustus 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 3 augustus 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; Petrus Gellinck en overleden familie; Begga Laman; 
Petrus van de Voorde en overleden familie; Petrus Crombeen en overleden familie; familie van de 
Perre; jaargetijde Piet Maenhout echtgenoot van Helene Maenhout-Buijsrogge en overleden ouders 
vrijdag 5 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 31 juli 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: Jacobus Baart en echtgenoot Melanie Tack; pastoor Verstaeten; Jacobus IJsebaert 
 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 2 aug 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 30 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan Rodrigo Romero m.m.v. 

het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: jaargetijde Jenny Bonte, echtgenoot Rene Maerman en dochter Carla; jaargetijde Jan Brijs 
en echtgenote Anna Maes; Richard de Loos en echtgenote Luciënne Smet; Maria Verbist, met 
gedachtenis aan haar ouders; jaargetijde Rosalia de Bilde echtgenote van Honoré Verbist; Jozef van 
de Vijvere en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Frans, Hypoliet en Maria Buys; Jules van 
den Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 
dinsdag 2 augustus 10.00 uur: woord- en communieviering tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep 

de Bron met als voorganger pastor R. Grossert. Aansluitend is er mogelijkheid tot aanbidding. 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 30 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Madeleine Dierickx-Fermont; overleden ouders Liet en Emma Erpelinck-Wullems met 
gedachtenis van overleden dochter Ria; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 31 juli 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 
intenties: overleden ouders Robert en Lies Mahu-van Assche; Adri Kuijpers; Maria Asselman-Bouwens 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 31 juli 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof met 

samenzang  
intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; ouders Joos en Agnes Malcontent-de Rijk 
en familie; Charel d’Haens, overleden ouders en familie; Greet Hermans-de Booij, echtgenote van 
Theo Hermans 
De Lange Akkers 
overleden: mw. Gilda van der Heyden-de Bock, 87 jaar 

 

Overzicht vieringen 
rond 30-31 juli 

 
Hulst 
zo 31 juli 11.00 uur:  eucharistie 
wo 3 aug 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 3 aug 19.00 uur:  eucharistie 
vr 5 aug 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht  
zo 31 juli 9.30 uur:  eucharistie 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 2 aug 19.00 uur:        w&c viering 
Clinge 
za 30 juli 19.00 uur:  eucharistie 
di 2 aug 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 30 juli 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 31 juli 9.30 uur:  w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 31 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 
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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