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JAAR A 
7de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Leviticus 19, 1-2. 17-18 
1 Korintiërs 3, 16-23 

Matteüs 5, 38-48 
 

Thema 
Bemint en bidt 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap en in Graauw een 
extra collecte voor noodhulp voor de 
aardbevingsgebieden in Turkije en 
Syrië. 

 

 

In memoriam mevrouw Elly van Geyt-Wilking 
 

Beste mensen,  
 

Op 12 februari is, in de leeftijd van 99 jaar, Elly van Geyt-Wilking overleden, moeder van Frans van Geyt, onze pastor en collega. Ze 
bereikte de leeftijd ‘der meer dan ijzersterken’. Lange tijd had je kunnen denken: ze zal er wel altijd blijven…, want heel lang was 
mevrouw Van Geyt gezegend met een goede gezondheid en goed in staat zelfstandig te leven. Ze was moeder en zakenvrouw, geboren 
binnen de familie Wilking en zo ook een hartelijke en verbonden familiemens. De allerlaatste periode in haar leven was moeilijker. Ze kon 
niet meer thuis blijven en ook de dingen niet doen zoals zij graag wilde. Wat blijven zijn de mooie herinneringen aan haar lange leven 
met en bij ons. 
Rest ons nu haar liefdevol toe te vertrouwen aan de liefde van God alleen. Mogen allen, liefdevol met haar verbonden, zich hierdoor 
getroost en gesterkt voelen. 
Moge zij rusten in vrede. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Met de bus naar de Stille Omgang in Amsterdam 
 

Het bisdom Breda organiseert op zaterdag 18 maart 2023 een busreis naar de Stille 
Omgang in Amsterdam. Vanaf Bergen op Zoom en Breda kunnen mensen meereizen. 
Vanwege coronamaatregelen werd de jaarlijkse omgang voor het laatst gehouden in 
2019. 
 

Via de themapagina Stille Omgang op de website van het bisdom Breda is het 
programma en achtergrondinformatie te lezen en kan voor de busreis worden 
ingeschreven. Deelname bedraagt €30,- per persoon. Belangstellenden kunnen 
uiteraard ook op eigen initiatief aan de Stille Omgang deelnemen. Meer informatie is te 
lezen via de website van het Gezelschap De Stille Omgang. Exacte gegevens over de 
busreis volgen z.s.m. en worden bekend gemaakt via de website van het bisdom, de 
Tintinnabulum en de website van de parochie HMSdZ. 

 

 

Bezoek zusters van Maria Stella Matutina 
 

Twee weken geleden hebben we u gemeld dat er op dinsdag 14 maart aanstaande vanuit de parochies in Zeeuws-Vlaanderen weer een 
bezoek gebracht wordt aan de Zusters van Maria Stella Matutina aan de Nolensweg 8 te Dordrecht. 
 

Wij nodigen u uit hieraan deel te nemen. Het programma is terug te vinden in de Tintinnabulum van 5 februari jl. Er zal met een bus naar 
Dordrecht worden gereden. U kunt zich nog inschrijven, er zijn nog voldoende plaatsen. Aanmelding kan via 
marleengernaert@hotmail.com   Voor vragen kunt u ook altijd bellen naar Marleen en George Gernaert, 0115-617673 of 06-52032304. 

 

 

Clinge neemt afscheid van een onafscheidelijk duo 
 

Wie wel eens de begraafplaats in Clinge bezoekt, kent ze vast en zeker: Piet van Geertruy en Wilfried Meert. Jarenlang actief, Piet sinds 

1956, Wilfried sinds 1999, op en rond onze begraafplaats. Piet zorgde ook voor nieuwe aanwas binnen de werkgroep. Ging je met 

pensioen, gegarandeerd dat Piet diezelfde week nog aan de deur stond. Wilfried was, zoals hij zelf zei, het hulpje. Ging ’s morgens de 

telefoon, dan wist Wilfried dat Piet weer een klusje had.  
 

Maar ook voor Piet (92) en Wilfried (82) beginnen de jaren te wegen en wordt het tijd 

om het wat rustiger aan te doen. Al verschillende keren gaf Piet voorzichtig aan toch 

maar eens te gaan stoppen. Wilfried zei dan: “Als Piet stopt, dan ik ook.” Maar het 

kwam er gewoon niet van totdat ze eind januari het definitieve besluit namen het stokje 

over te dragen aan een jongere generatie. 
 

Piet en Wilfried, hartelijk dank voor jullie enorme en trouwe inzet binnen onze 

parochiekern en in het bijzonder voor onze begraafplaats. 
 

Namens PKC Clinge 

Annemie de Loos-Brijs 
 

 
 

 

https://www.bisdomvanbreda.nl/stilleomgang/
https://www.stille-omgang.nl/
mailto:marleengernaert@hotmail.com


Huispaaskaars 
 

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Mocht u interesse hebben, dan moet u uw 
bestelling vóór 3 maart hebben gedaan. Dit kan alleen schriftelijk per briefje in de brievenbus van het 
parochiecentrum, Steenstraat 9 of per mail pkhulst@hmsdz.nl Vermeld alstublieft uw naam en adres, 
telefoonnummer of mailadres, en de uitvoering van de kaars die u wenst. 

 

A. De ark van Noach,  hoogte 30 cm, € 40,00 
B. Agnus Dei, hoogte 25 cm,  € 24,50 
C. Vrede,  hoogte 25 cm,  € 24,50 
D. Vredesduif,  hoogte 25 cm,  € 24,50 
E. Chi-Rho kruis, hoogte 25 cm,  € 24,50 

 

Indien u dezelfde kaars wenst als de parochiekern Hulst, dan is dat B: Agnus Dei. Als u het op prijs stelt, kunt u de huispaaskaars laten 
zegenen tijdens een van de paasvieringen in Hulst. Nadere informatie is op dit moment nog niet bekend.  

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zaterdag 18 februari 19.00 uur: carnavalsviering met als voorganger pastor F. van Geyt m.m.v. 
Koninklijke Stedelijke Harmonie Hulst 
zondag 19 februari 11.00 uur: eucharistieviering tevens kinderviering met als voorganger kapelaan R. 
Rojas Romero m.m.v. cantor P. van Gorsel 
intenties: familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Adam Baert; Leon de Bleijser; Julien Baart en Johanna 
Fassaert en overledenen van de familie Baart en de familie Fassaert; pater Joop Reurs; Remy Neelemans 

echtgenoot van Maria van Dorsselaer; Gerard Baecke overleden ouders Baecke-Cornelissens; 
Margriet Joos weduwe van C. de Wulf; Elisabeth Wilhelmina Maria Wilking weduwe van Piet van Geyt 
woensdag 22 februari 11.00 uur: eucharistieviering t.g.v. Aswoensdag met als voorganger kapelaan 
R. Rojas Romero 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen 
overleden: mw. Marguerite Joos weduwe van C. de Wulf, 78 jaar; mw. Elisabeth Wilhelmina Maria 
Wilking weduwe van Piet van Geyt, 99 jaar 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 19 februari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 
intenties: George Poppe; Mientje Broekman-Janssen; Sylvia van Damme 
mededeling: De opbrengst van de collecte voor slachtoffers van de aardbeving bedraagt €239,20, 
waarvoor dank. 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 18 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Romero m.m.v. 
het koor ‘Laudate Dominum' 

 

Overzicht vieringen 
rond 18-19 februari 

Hulst 
za 18 feb 19.00 uur: 
 carnavalsviering 
zo 19 feb 11.00 uur:  eucharistie 
wo 22 feb 11.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 19 feb 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 18 feb 19.00 uur:  eucharistie 
di 21 feb 10.00 uur:  gebedsgroep 
wo 22 feb 19.00 uur:  Aswoensdag 
Nieuw-Namen 
vr 24 feb 19.00 uur:  eucharistie 
Graauw 
do 23 feb 10.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 18 feb 19.00 uur:  w&c viering 
wo 22 feb 19.00 uur:  Aswoensdag 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 19 feb 10.30 uur: 
 carnavalsviering 
Blaauwe Hoeve 
zo 19 feb 10.30 uur:  w&c viering 

 

 
 

 

 

 

intenties: pater Joop Reurs; paus emeritus Benedictus XVI; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Ferdy Bonte en 
overleden familie 
dinsdag 21 februari 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
woensdag 22 februari 19.00 uur: aswoensdagviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. het gemengd koor 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 24 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; Alfons Smet echtgenoot van Irene van Puijvelde 

 

Graauw gemeenschapshuis 
donderdag 23 februari 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. ‘Laudate Dominum’ uit 
Clinge. U kunt in deze viering een askruisje halen. 
intenties: pater Joop Reurs; paus Benedictus XVI; Trees Buys echtgenote van Willy Hofman, haar overleden ouders en familie; Petrus 
Boënne–van Meegroot en overleden kinderen; Maria Verbist met gedachtenis aan haar ouders; Honoré Verbist echtgenoot van Rosalia 
de Bilde; Alna Mahu echtgenote van Jozef van de Vijvere; Jules van den Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 18 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: pater Joop Reurs; paus emeritus Benedictus XVI; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en 
overleden familie; Willij Lambert en overleden familie Lambert-de Boeij; Gerarda Cappendijk en overleden familie; overleden echtpaar 
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
woensdag 22 februari 19.00 uur: aswoensdagviering samen met Hengstdijk met als voorganger pastor R. Grossert 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 19 februari 10.30 uur: carnavalsviering met medewerking van de dweilband ‘Ut mag hin noam én’ met als voorganger R. Grossert  
intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; jaargetijde opa Nico Goossen en kleindochter Kimberley; paus emeritus 
Benedictus XVI; pater Joop Reurs 

 

Lamswaarde 
maandag 20 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Bernardus de Schepper en echtgenote Anna Fassaert, overleden zoon, schoonzoon en kleinkinderen; Fons d'Hondt en 
echtgenote Rosa Bal; jaargetijde voor Celina Ivens en echtgenoot Aloysius de Bruyn, zoon Wies en overleden familie; overleden ouders 
en familie De Bruicker- Van Laar; Kees van Damme 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 19 februari 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor      
intenties: Achiel Hermans echtgenoot van Margriet Hermans-Bryssinck; jaargetijde Eddy Herrewegh, jaargetijde Cerillus Herrewegh en 
echtgenote Maria Herrewegh-de Brouwer; jaargetijde Jack Serrarens, broer Jo, ouders en schoonouders; jaargetijde Emerentia de Bock-
de Caluwé en echtgenoot Aloïs de Bock, dochters en schoonzoons; Greet Hermans-de Booij echtgenote van Theo Hermans 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl

