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JAAR - A 
Allerheiligen 
Allerzielen 

 

 

Lezingen Allerheiligen 
Openbaring 7, 2-4 9-14 

1 Johannes 3, 1-3 
Matteüs 5, 1-12a 

 

Lezingen Allerzielen 
Job 19, 1 23-27a 

Romeinen 14, 7-9 10b-12 
Johannes 17, 24-26 

 

Collecte 
 

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

 

 

 Allerheiligen - Allerzielen 
 

Altijd weer bijzondere dagen. Mensen leven met elkaar. Generatie na generatie. In samenhang met elkaar. En het leven gaat alt ijd 
verder. Leven en dood. Toekomst en geschiedenis. Verwachting en herinnering. De dagen die nu dicht bij ons zijn, laten ons hier extra 
intens bij stil staan. De dag van Allerheiligen ziet het groot. In de Kerk mag er wereldwijd aandacht zijn voor de martelaren, voor de grote 
en in de Kerk gekende en erkende heiligen. Gelovigen die op overtuigende manier in navolging van Jezus Christus hebben geleefd. Al 
onze heiligen -ons voorgegaan- vieren wij op zondag 1 november. In deze coronatijd kan dat niet anders dan met het beperkte aantal 
van 30 meevierenden in de kerk. (Met de hoop dat we op die dag überhaupt kunnen vieren, met het oog op de maatregelen...).  Na 
Allerheiligen kijken we al snel naar onze eigen levens. Naar onze eigen herinneringen. Naar 
al die velen die wij gekend hebben, van wie wij gehouden hebben, die zo bij ons hoorden, 
van wie wij de herinneringen nog met zoveel gevoel ophalen en delen. Al die velen die we 
‘onze kleine heiligen’ noemen. Al die velen die op hun eigen wijze zo vaak geprobeerd 
hebben Jezus Christus na te volgen. Die zo veel goeds hebben gedaan.  
Allerzielen. De gedachtenis aan alle overledenen. We vieren dit op 2 november. Dit jaar 
vooral in besloten kring, omdat er maar weinigen mee kunnen vieren. Voor een aantal 
vieringen is het maximum aantal aanmeldingen reeds bereikt, andere vieringen hebben een 
besloten karakter en zijn alleen bestemd voor familieleden van overleden parochianen. 
Wij wensen u intense dagen toe. Dagen van herinnering. 
Van een lach en een traan. Dagen van geloof en dagen van hoop. 
Dagen van liefde. 
Lees meer op de website van de parochie 
 

 

 

Liturgie van Allerheiligen - Allerzielen 
 

Allerheiligen en Allerzielen 

In het voetspoor van de heiligen - met de herinnering aan onze doden. 
Lees meer op de website van de parochie  
 

 

Dameskoor van de Basiliek 
 

Een jubileum, een feest, een weekend van samen zijn, zingen en vieren. 
Zo begint het kaartje, dat heel wat mensen in Hulst e.o. mochten ontvangen vanwege het feit, dat het dameskoor 22 oktober 50 jaar 
bestond. De dames van het jubilerende koor hadden dit feest zeker niet in alle stilte willen laten passeren, maar ook zij zien zich 
genoodzaakt de festiviteiten door COVID uit te stellen. Geen feest, maar wel aandacht, en de hoop, dat ze volgend jaar op 22 oktober 
hun feest wél kunnen vieren. 
Het dameskoor begon ooit met het opluisteren van vieringen van rouw en trouw, zoals men dat in de wandelgangen zegt. Dit betekent 
nogal wat. Immers, begrafenissen komen vaak onverwacht, maar de dames van het dameskoor stonden altijd klaar. Zij vinden het erg 
belangrijk hun steentje te kunnen bijdragen aan een mooie begrafenis. Een mens die begraven wordt, verdient dit. 
Later werd er ook gezongen op zondag, afwisselend met de andere koren die de basiliek van Hulst rijk is, en bij bijzondere 
gelegenheden, zoals bij de vieringen van de KRO. 
Als pastores en parochiebestuur van de parochie H. Maria Sterre der Zee feliciteren we de dames samen met Marina Stockman als 
dirigente en Marcel Mangnus, die het koor ondersteunt op het orgel. Lees meer over de geschiedenis van het koor. 

 

 

Reserveren op zondag 
 

Voor het aanmelden van zitplaatsreserveringen in het weekend in onze kerken dient u zich bij uw eigen parochiekern of de kerk van uw 
keuze aan te melden. Vol is vol en het kan zijn dat u eens wordt aangeraden een zondag over te slaan. Hierna volgen de adressen: 

 Voor Boschkapelle: Mevrouw De Schepper, 0114 671357, sca@zeelandnet.nl 

 Voor Clinge: Mevrouw De Loos, 0114 311332, parochieclinge@zeelandnet.nl 

 Voor Hulst: Secretariaat Hulst, 0114 745000 optie 2, pkhulst@hmsdz.nl van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 11.30 uur 

 Voor Koewacht: Mevrouw Van Remoortele, 0114 361980, emmyvanremoortele@gmail.com 

 Voor Kloosterzande: Mevrouw Van Kerkhoven, 0114 682468, frankvk@zeelandnet.nl 
 

 

 
 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1566-allerheiligen-allerzielen
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1566-allerheiligen-allerzielen
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http://www.rk-kerk-ozvl.nl/93-clusters/hulst/activiteiten-werkgroepen/liturgie/96-dameskoor-van-de-basiliek-hulst
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Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 1 november 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 

intenties: Leon en Marie de Kock-de Theije en overleden familie; Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der 
Wielen; voor overleden ouders Guust en Trees de Roeck-Fermont; Christiaan de Bruijn; Jo Everaert 
en familie Everaert-Tielemans; voor George Lockefeer, overleden ouders en familie; Josephina 
Theresia Maria Ivens; Aloys Buijsrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buijsrogge; 
Leon de Bleijser; jaargetijde Jozef Nonneman 
maandag 2 november: Allerzielenvieringen met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. Marina 

Stockman. Deze vieringen hebben een besloten karakter. 
intenties: Michael Vonck, Rosalia Vonck-van Huffel en Magdalena en Juliëtte Vonck; Leonid Gromyko 

en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels 
woensdag 4 november 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 4 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs  
intenties: jaargetijde Alexander Baert; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie 

Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; Leon de Bleijser 
donderdag 5 november: vormselviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven. Deze 

viering heeft een besloten karakter. 
intenties: in liefdevolle gedachten aan Leon en Els van Landeghem-Herwegh, overgrootouders van 

vormeling Stijn van Goethem. Tevens voor overleden familie en vrienden. Lieve Stijn, we zijn in 
gedachten bij jou en je medevormelingen. 
vrijdag 6 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 

Brand-Wauters en overleden familie; overleden leden van de brandweer 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 1 november 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 

intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; Jozef Bonte en echtgenote Irene Bonte-van Daele; 
Theophiel van der Ha en echtgenote Yvonne van der Ha-Bral, overleden ouders en familie; Bertie 
Suy; August van Gremberghe en echtgenote Martha Baert; Ria van de Vijver-Buijsse echtgenote van 
Robert van de Vijver; Roger Baert echtgenoot van Gerarda van Paemel en overleden familie Baert en 
van Paemel 
maandag 2 november 19.00 uur: Allerzielenviering door de werkgroep 
intenties: Prudent de Caluwé en echtgenote José de Caluwé-Raes en overleden ouders Franciscus 
Raes en echtgenote Angelina Raes-van Overmeire; jaargetijde voor Remie Apers en echtgenote 
Germaine de Meester; Roger van Daele echtgenoot van Ria de Deckere 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 31 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: jaargetijde Gerarda Lansu; jaargetijde Petrus van Itegem en echtgenote Lea D’haen; 
George de Smet en echtgenote Adriënne Janssens; Jacobus Smits en echtgenote Sophia Toolenaar 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
maandag 2 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Aloysius van Driessche echtgenoot van Wilhelmina Crombeen; Maria Burm en overleden 
familie; Joseph Lockefeer echtgenoot van Gonny van Haelst; Bertha Goossens echtgenote van 
Constant van Ecken 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 31 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 

intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; overleden ouders Piet en Louise de Rooij-de 
Schepper; jaargetijde Piet Crombeen met gedachtenis van wederzijdse ouders, schoonzus Annie en 
schoonbroer Marcel; Wies van den Bergen  met gedachtenis van overleden dochter Anneke, zoon 
Philip, kleinzoon Vincent en overleden familie; Jeanny Rosier-Pappers, moeder van Marie-Jeanne 
Korf-Rosier 
maandag 2 november 19.00 uur: Allerzielenviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele  

 

Hengstdijk H. Catharina 
zondag 1 november 14.00 uur: woord- en communieviering t.g.v. Allerzielen met als voorganger 

pastor M. Dieleman 
 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 2 november 19.00 uur: woord- en communieviering t.g.v. Allerzielen door de werkgroep 
intenties: Andre Remorie echtgenoot van Mariette van Leemput en overleden familie; Petrus de 
Klippelaar en echtgenote Angela Compiet en wederzijdse ouders 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 1 november 9.30 uur: woord- en communieviering t.g.v. Allerzielen door de werkgroep 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; overleden echtpaar Kees en 

Madeleine Rijk-van de Lavoir; Pieter van Kampen-Willems en overleden kinderen; overleden ouders Jo 
Rijk en Maria Hiel; Tilly Menu-van Waterschoot en echtgenoot Jan Menu; Jan Tieleman en overleden 
echtgenote Yvonne Marin en wederzijdse familie; Emery de Nijs, kleinzoon Erik en overleden familie de 
Nijs-Kerckhaert; familie Reijns-de Kort, zoon Stanny en schoondochter Meriam; Guido Cornelissens; Miet 
Menu-Kerckhaert en familie 
gedoopt: Op 31 oktober zal worden gedoopt: Brechtje Thissen dochter van Rianne Thissen 

Overzicht vieringen 
rond 1 november 

Hulst 
zo 1 nov 11.00 uur:  eucharistie 
wo 4 nov 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 4 nov 19.00 uur:  eucharistie 
vr 6 nov 19.00 uur: eucharistie 
Koewacht 
zo 1 nov 9.30 uur: eucharistie 
ma 2 nov 19.00 uur  w&c viering 
Clinge 
za 31 okt 19.00 uur: eucharistie 
Nieuw-Namen 
ma 2 nov 19.00 uur:  eucharistie 
Vogelwaarde 
za 31 okt 19.00 uur:  eucharistie 
ma 2 nov 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 1 nov 14.00 uur:  w&c viering 
Lamswaarde 
ma 2 nov 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 1 nov 9.30 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 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 J. van Velthoven  
tel. 0114-745000, toets 3; e-mail: 
kapelaanvanvelthoven@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 
Dienst geestelijke zorg 
Zorgsaam zorggroep Zeeuws-
Vlaanderen:  
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
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