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JAAR B 
2de zondag van de 
veertigdagentijd 

 

 

Lezingen 
 

Genesis 22, 1-2.9a. 10-13. 15-18 
Romeinen 8, 31b-34 

Marcus 9, 2-10 

 
Thema 

In het licht 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone 
collecte voor bisdom,  

vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. 

 

 

Hongerdoek, vastenactie 2021, U geeft mijn voeten de ruimte 
 

Enkele weken geleden hebben we u informatie gegeven over de vastenactie van heel Zeeuws-Vlaanderen 
als onderdeel van de landelijke vastenactie: Sibusiso. Het project richt zich vooral op jonge kinderen met 

een meervoudige beperking en hun ouders in Tanzania. Het is een vreselijk gegeven dat in vele landen 
kinderen met een handicap als waardeloos worden bestempeld en door niemand worden geaccepteerd. 
De komende weken omschrijven we de landelijke vastenactie, waar ook de vastenactie Zeeuws-
Vlaanderen bij is aangesloten en tevens geven we u wat uitleg over de hongerdoek zelf en een 
samenvatting van het interview met Lilian Moreno Sánchez, de maakster van het hongerdoek. 
 

Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan 
 

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen 

kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje 

in de rug nodig. Dat wil Vastenactie ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst. 
 

 

Veertigdagentijd voor gezinnen 
 

Woensdag 17 februari is de veertigdagentijd begonnen. 
Paus Franciscus heeft gezegd: “De weg van de armoede en onthouding (het vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde 
mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een 
levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven.” 
 

Om ook de kinderen uit te nodigen om zo met ons op weg te gaan, hebben we speciaal voor hen een mooi veertigdagenboekje gemaakt: 
Op weg naar Pasen. Het staat in twee delen op de website van de parochie. Het is op A5 gemaakt. U kunt als een boekje printen door: 
eerst op te slaan op uw computer, dan openen, dubbelzijdig printen en keren langs de korte zijde. Mocht het niet lukken om het zelf te 
printen, dan kunt u een exemplaar aanvragen. Stuur een mail naar:secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl. Dan wordt het u het gratis 
toegestuurd. 
 

Vorig jaar heeft monseigneur Liesen een boekje voor de eerste communicanten gemaakt over de Goede Week en Pasen: Jezus wacht 
op jullie. Ook daar kunt u per post een exemplaar van krijgen. 
 

Een aanvullende manier voor de kinderen om elkaar te ontmoeten, is via Facebook Live. Kapelaan Jochem of pastoor Lars vertellen het 
evangelieverhaal en bidden met de kinderen. Dat is iedere woensdag- en zondagavond om 19.00 uur via: 
www.facebook.com/gezinspastoraat. Ook dit is een manier om de kinderen mee te nemen in de teksten, die de Kerk leest in deze 
vastentijd. Op de bijzondere dagen (zoals Witte Donderdag en Goede Vrijdag) zullen er extra ‘uitzendingen’ zijn.  
 

Als jullie als ouders nog inspiratie zoeken voor deze veertigdagentijd, zijn dit een paar aanraders: 

 Een gebedenboek om thuis mee te bidden: Van Maria Lichtmis tot Pinksteren: Bidden in onzekere tijden (2021). 
Zie:https://adveniat.nl/product/van-maria-lichtmis-tot-pinksteren/ 

of 

 Katholieke Bijbelstichting is gestart met de reeks Dagelijks Woord 2021, samengesteld door Mgr. Liesen en diaken V. de Haas. Deel II 
loopt van Aswoensdag tot en met Pinksteren, met voor elke dag een korte Bijbeltekst, een overweging en een gebed, kan worden 
besteld bij de KBS (info@rkbijbel.nl). Zie https://rkbijbel.nl/kbs/content/1874 

 

Met hartelijke groet, 
ook namens kapelaan Jochem, 
Brechje Loenen 

 

 

In memoriam pastoor Michaël Meersschaert (1938-2021) 
 

Donderdag 11 februari jl. is pastoor Michaël Meersschaert in WZC Sint Jozef te Sint Pauwels overleden. Van 2010 tot 2015 was hij 
werkzaam in onze buurtparochie O. L. Vrouw Hemelvaart te De Klinge. Ook in Clinge was hij bij veel mensen bekend. Menig kind is door 
hem gedoopt of deden in samenwerking met hem hun eerste heilige communie. Heel wat koorleden uit Clinge, lid van het gemengd koor 
aldaar, verzorgden wekelijks met hem de eucharistie op zaterdagavond. De laatste jaren was hij rustend en assisterend priester in de 
parochie van Sint Gillis Waas. Donderdag 18 februari vond daar de uitvaartliturgie voor hem plaats. Moge hij in vrede rusten. 
 

Annemie de Loos-Brijs  
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Mens sta op – De Heer is met jou – Belofte 
 

In de basiliek van Hulst zijn de afbeeldingen op de bovenbalk van de poort van barmhartigheid voorzien van 
een nieuwe teksten voor de vasten- en paastijd. De teksten stoelen op gebeden en wensen die in het evangelie 
staan en vanaf de oudste christelijke gemeenschappen aan elkaar werden doorgegeven. Lees meer op onze 
website. 
 

Omer Calle 
 

 

Reserveren voor vieringen in de basiliek 
 

Vieringen op zondag zijn momenteel uitsluitend in Hulst in de basiliek. Reserveren voor een plaats in Hulst voor zowel de 

zondagsvieringen als de vieringen op woensdag en vrijdag kan uitsluitend via: 

 bellen op maandag t/m donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur op 0114 745000, keuzetoets 2 of 

 mailen naar: pkhulst@hmsdz.nl 

 
Voor de vieringen in de kapellen opgave op de bekende adressen. 
 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 28 februari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger J. van Velthoven m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en P. Mangnus met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Leon de Bleijser; 
Franciscus Maria de Block; Adelin Constantz Reonald Helmich; Eduardus Franciscus de Nijs; Petrus 
Alphonsus van Itegem 
woensdag 3 maart 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 3 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 

Verdurmen; Ivonne Collet- van de Kelen, overleden ouders, broers en zussen 
vrijdag 5 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie  
mededelingen: Zaterdag 27 februari is het weer de laatste zaterdag van de maand, dan houden we 

de maandelijkse kledinginzameling voor Mensen in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 10.30 
tot 11.30 uur. Graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken verpakken. 
 

U kunt zich aanmelden voor de vieringen op zondag, woensdag en vrijdag op mailadres 

pkhulst@hmsdz.nl of per telefoon 0114-745 000 (optie 2). Wij zijn tijdelijk gesloten maar telefonisch 
zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. U kunt uw bericht 
ook inspreken. 
 

Nu wij gesloten zijn kunt u uw intenties per email versturen naar pkhulst@hmsdz.nl, ook kunt u 
telefonisch uw intenties opgeven of u steekt een envelop in de brievenbus van Steenstraat 9 
met daarin uw intentie en € 11,00 per intentie. 
 

overleden: dhr. Eduardus Franciscus de Nijs, weduwnaar van Maria Theresia van Haelst, 93 jaar; 

dhr. Petrus Alphonsus van Itegem, echtgenoot van Paula van Leemput, 86 jaar 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 27 februari: geen viering 
intenties: jaargetijde Amelia de Moor en echtgenoot Willy de Block; Jimmy de Kraker echtgenoot van 
An van de Wege 
gedoopt: Giel, zoontje van Karel Steijaert en Femke Mannaert (Graauw) 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 

zaterdag 27 februari: geen viering 
intenties: Bert van der Meijden; Louisa Dankaart; Celina van der Meijden-Mel; Lena Janssen-de Kort; 
overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot 
en familie 
overleden: Rosita Otjes- de Nijs, echtgenote van Martijn Otjes, 46 jaar 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

Vasten in deze tijd… 
 

Soms krijg je de indruk dat corona ons al een jaar laat vasten… 
Niet op café, niet uit eten, niet op vakantie…… 
Niet zorgeloos bij familie, vrienden, kennissen op bezoek…… 
Niet zomaar thuis een verjaardag kunnen vieren 
of vrienden kunnen uitnodigen….. 
Het is een tijd van soberheid en terughoudendheid. 
Eerlijk is eerlijk, we hebben in de afgelopen tientallen jaren 
het hele idee van ‘vasten’ flink laten verwateren. 
Corona heeft het ons weer heel dwingend opgelegd! 
 

overleden: dhr. Roger de Bouvré, 82 jaar; dhr. Petrus van Itegem, 86 jaar 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 27-28 februari 

Hulst 
zo 28 feb 11.00 uur:  eucharistie 
wo 3 maart 18.30 uur: rozenkrans 
wo 3 maart 19.00 uur:  eucharistie 
vr 5 maart 19.00 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 27 feb 19.00 uur: geen viering 
Vogelwaarde 
za 27 feb 19.00 uur:  geen 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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