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JAAR B 
3de zondag van de 
veertigdagentijd 

 

 

Lezingen 
 

Exodus 20, 1-17 
 

1 Korintiers 1, 22-25 
Johannes 2, 13-25 

 

Thema 
Opgeruimd 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap Er is een extra 
caritascollecte voor de vastenactie. 

 

 

Aankondiging Caritas Vastenactie collecte 6 en 7 maart 2021 

 

De Vastenactie van dit jaar steunt wederom het Zeeuws-Vlaamse Sibusiso-project in Tanzania. Dit project omvat een uniek programma 
voor (verstandelijk) gehandicapte kinderen en hun families. Sibusiso is ook de naam van het centrum waar deze kinderen tijdelijk worden 
opgenomen en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is het programma ‘community based’. Dat wil zeggen dat het ook actief 
is in dorpen waar de kinderen vandaan komen. De stichting Sibusiso is opgericht door het Nederlandse echtpaar Henk en Atty Hammer-
Roos uit Terneuzen. Alle parochies in Zeeuws-Vlaanderen steunen dit project, zodat zij hun goede werk kunnen voortzetten. De 
landelijke Vastenactie vult onze actieopbrengst aan met een subsidie van 50%! Wees dus gul met uw gift.  

 

 

 
Aan: de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen  
Van: pastoraal team en parochiebesturen van de parochie H. Maria Sterre der Zee, Elisabeth-parochie en parochie H. Andreas  

 

Betreft: ‘Samen op weg naar Pasen’  
 

Beste parochianen,  
 

We openen deze brief met een korte tekst uit het voorwoord van Leo Feijen in het gebedenboek ‘Van Maria-Lichtmis tot Pinksteren’: ‘Het 
goede fluistert en het kwade schreeuwt. En die schreeuw is bijna elk uur van iedere dag te horen en te zien. Want het virus blijft ons 
geselen en maakt ons moedeloos.’ En inderdaad, we moeten nog steeds alert zijn, opletten en ons houden aan de maatregelen.  

 

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn er enkele versoepelingen aangekondigd, maar de avondklok blijft van kracht tot maandag-

morgen 15 maart om 4.30 uur. De laatste dagen zien we ook dat de besmettingen stijgen. De derde golf komt eraan volgens het RIVM.  
 

Vanaf het begin van dit jaar hebben we het aantal weekendvieringen in onze parochies afgeschaald en teruggebracht naar één viering 
per parochie. Daarmee hebben we meer gedaan dan moest, maar zijn we ook solidair met de vele getroffen sectoren om ons heen. U 
kent allemaal vast de voorbeelden wel. En ook komende maand houden we om die reden vast aan één weekendviering per parochie. 
Mocht u het nog niet weten, de vieringen zijn op zondag in: Aardenburg om 9.15 uur – Terneuzen om 11.00 uur – Hulst om 11.00 uur.  

 

Door de week vieren we volgens het rooster. Er zijn dan vieringen in de Elisabeth-parochie en in de parochie H. Maria Sterre der Zee. U 
bent van harte welkom in de vieringen door de week. We vragen u ook dan rekening te houden met alle maatregelen: reserveren, 
handen ontsmetten, mondkapje dragen, geen samenzang.  
 

plaats dag tijd 
Terneuzen 

Lamswaarde 
Nieuw-Namen 

Hengstdijk 
Clinge 
Hulst 

elke dinsdag en donderdag van de maand 
3de maandag van de maand 
4de vrijdag van de maand 
2de en 4de maandag van de maand 
elke dinsdag in maart 
elke woensdag, en 1ste en 3de vrijdag van de maand 

8.30 uur 
19.00 uur 
19.00 uur 
19.00 uur 
10.00 uur 
19.00 uur 

 

We zijn, met beperkingen, samen op weg naar het hoogfeest van Pasen. Eind maart vieren we Palmzondag. In de drie kerken zullen dan 
de palmtakken worden gezegend. Aan de verschillende geloofsgemeenschappen wordt gevraagd om de takken naar de kerk te brengen, 
waar de parochie die zondag samenkomt. Op een later tijdstip kunt u dan een palmtakje ophalen. Houd de informatie van uw eigen parochie-
kern hiervoor in de gaten. In de Goede Week zijn er steeds om 19.00 uur vieringen in de drie parochiekerken. Het rooster voor de vieringen 
van paaszondag moet nog worden besproken. Eind maart zullen we u daarover berichten, aan de hand van de laatste ontwikkelingen. 

 

Omroep Hulst zendt de kruisweg uit op Goede Vrijdag (15.00 uur) en de paaswake op paaszaterdag (21.00 uur). Die wordt op 
paaszondag om 11.30 uur herhaald. Zoals bekend, is er iedere zondag om 10.00 uur een eucharistieviering op NPO 2 vanuit een kerk 
ergens in het land. Sinds afgelopen Kerst is het ook mogelijk om de vieringen vanuit de Emmaüskerk in Terneuzen online te volgen via 
kerkdienstgemist.nl. Vul bij ‘Vind uw kerk en kijk of luister mee’ Terneuzen in en scrol in de lijst naar de Emmaüskerk. Klik vervolgens op 
naar kerk’ en u komt op de pagina van de Emmaüskerk. Meer informatie over de viering vindt u daar.  

Laten we letten op én zorgen voor elkaar! 

 

Namens het pastoraal team en parochiebesturen,  
pastoor W. Wiertz 

 



Een jaar leven met het coronavirus 

 

Al ruim een jaar is heel de wereld in de ban van het coronavirus. Velen zijn helaas het slachtoffer geworden van dit dodelijke virus. Ze 
stierven eraan of werden soms zo ziek dat ze moesten worden opgenomen in het ziekenhuis of lagen wekenlang ziek thuis. Het om zich 
heen grijpen van het virus ontregelde de zorg, de samenleving. Heel het sociale verkeer. Zoveel verdriet, zoveel eenzaamheid. Ook hier, 
om ons heen. Het leven van eenieder werd en wordt erdoor bepaald. En hoewel we snakken naar het einde van deze pandemie, gloort 
het einde ervan wel in de verte, maar is er nog geen zicht op een werkelijk eindpunt. Als zo’n moment er al komt. Natuurlijk zal het 
vaccineren soelaas bieden en natuurlijk zal het leven enigszins normaliseren. We houden elkaar vast en dragen zorg voor elkaar. 

 

Velen zijn als gevolg van het coronavirus gestorven in het afgelopen jaar. Het sterftecijfer, ook in Nederland, is veel hoger dan 
gemiddeld. Ook ieder van ons kent wel iemand, dichtbij of wat verder weg, die als gevolg van het virus is gestorven. 
Paus Franciscus vraagt aan alle parochies wereldwijd om op 12 maart een eucharistieviering op te dragen voor alle slachtoffers. Dat 
doen wij ook in de basiliek van Hulst, om 12.00 uur. Vooraf en aansluitend luiden wij de klok van de basiliek, ook als een eerbetoon aan 

alle gestorvenen. 
Ook tijdens deze viering is het aantal gelovigen beperkt tot 30. U kunt zich op de gewone manier opgeven om deze viering bij te wonen. 
Dat kan via telefoonnummer 0114-745000 en dan keuzetoets 2. 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

 

Vierentwintig uur voor de Heer 

 

Met de viering voor allen die slachtoffer zijn geworden van het coronavirus begint dit jaar op 12 maart om 12.00 uur de ‘24 uur voor de 
Heer’. Al enkele malen eerder kwamen gelovigen in de basiliek samen om gedurende die lange aaneengesloten periode in gebed samen 
te zijn in tegenwoordigheid van het Heilig Sacrament. 
U bent tussen 12.00 uur op vrijdagmiddag 12 maart en 12.00 uur op zaterdagmiddag 13 maart van harte welkom. Tussen 21.00 uur en 
4.30 uur is de basiliek op slot vanwege de avondklok. Graag nodigen we u uit in die uren mee te vieren en er al die tijd ‘in nachtelijke 
uren’ te zijn. Het is een intense ervaring. 
Het is noodzakelijk dat u zich opgeeft wanneer u tijdens die nachtelijke uren wilt meebidden. Ook dan geldt dat 30 gelovigen het 
maximum is. Ook dan is het telefoonnummer 0114-745000, keuzetoets 2. 
Overigens zullen er gedurende ‘de vierentwintig uren’ nooit meer dan 30 gelovigen tegelijkertijd in de basiliek samen mogen z ijn. Dit 
vanwege de regelgeving. Veiligheid voorop! 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

 

Revalidatie pastor van Waterschoot 

 

Beste mensen, 
Begin oktober 2020 maakte ik thuis een ongelukkige val van de trap. Het gevolg was een lelijke breuk in de 
bovenarm, tegen de schouder aan. Een operatie bleek noodzakelijk. Alhoewel deze succesvol was, 
constateerde de behandelend arts begin december dat ik dystrofie aan mijn rechterhand had. En dat blijkt 
een hardnekkig probleem. Langs alle kanten word ik geholpen zodat ik mijn arm en hand weer goed kan 
gebruiken. Dat vraagt ook van mijzelf de nodige discipline, aandacht, zorg en tijd. Beetje bij beetje gaat het 
vooruit. Het was en is geen plezierige periode, maar toch is deze tijd belangrijk. Ik heb er wat van geleerd. Ik 
ben de afgelopen maanden nog meer gaan beseffen hoe belangrijk mensen zijn die mantelzorg geven. 24 
uur per dag staan ze dag in dag uit klaar om een ander te helpen met aankleden, eten en persoonlijke 
verzorging. Ook heb ik nog beter geleerd wat het betekent om iedere dag afhankelijk te zijn van een ander. 
Voor sommige mensen betekent het een levenslange afhankelijkheid, voor mij was en is het maar een 
tijdelijke. Ik hoop jullie spoedig weer te treffen in een werkgroep of bij een viering.  
 
Hou jullie goed,  
pastor Niek van Waterschoot 
 

 

 

Hongerdoek 2021; U geeft mijn voeten de ruimte, historie 

 

Uit dit vers uit psalm 31, dat de titel van de hongerdoek is, spreekt het vertrouwen dat in geloof alles 
mogelijk is. Het beeld van de voeten verwijst naar vertrek, beweging en verandering. En het beeld van 
de ruimte geeft ons adem als de voeten zwak worden. De psalm is 2500 jaar geleden ontstaan, 
waarschijnlijk tijdens de Babylonische ballingschap. In deze psalm zijn ervaringen van ziekte, 
eenzaamheid, onderdrukking en vertwijfeling verwerkt, maar altijd hebben de mensen hun toevlucht bij 
God gezocht en gevonden. Vanuit de beslotenheid van de angst keken ze uit naar de openheid van de 
ruimte en deden ze kracht op voor een nieuw begin. Zoals ook de getroffenen van de coronacrisis in 
Chili en wereldwijd hun leven opnieuw opbouwen. 

Juist in de vastentijd worden we opgeroepen tot ommekeer, om op te komen voor een waardig leven voor alle mensen. 
De hongerdoek kan ook ons raken, zoals Jezus tijdens het Laatste Avondmaal zijn vrienden heeft geraakt. Hij waste hun voeten 
(Johannes 13,4) als teken dat zij bij Hem hoorden én als oproep om Hem na te volgen om nieuwe wegen naar de mensen te vinden. 
Sterker dan dit gebaar kan de onaantastbare waarde van ieder mens niet worden uitgedrukt. 
Vastenactie en haar Duitse zusterorganisatie Misereor zetten zich in voor een waardig leven voor alle mensen en in het bijzonder voor 

de armen. We weten dat we de dingen kunnen veranderen, laten we beginnen! 
 

 

 

Vastenzakje 

 

Dit jaar gaat alles anders. Geen vastenzakje, geen boekenmarkt in de basiliek, geen activiteiten op school etc. En toch, de Vastenactie 
gaat door voor Sibusiso. 
Vorige week hebt u in een extra uitgave van het Tintinnabulum kunnen lezen over Sibusiso, het project voor Zeeuws-Vlaanderen van 
Henk en Atty Hammer, die zich al zo veel jaren inzetten voor de gehandicapte kinderen in Tanzania. U hebt het ook kunnen zien bij 
Omroep Hulst. 
Geef alstublieft. U kunt geld storten op de caritas van de parochie H. Maria Sterre der Zee, NL80 RABO 0172 4606 38 t.n.v. RK Caritas 
HMSDZ, projectnummer 401387. 
 

 



Reserveren voor vieringen in de basiliek 

 

Ook in maart zullen de weekendvieringen in Hulst om 11.00 uur, Aardenburg om 9.15 uur en Terneuzen om 11.00 zijn. Reserveren voor 
de zondagsviering en de vieringen op woensdag- en vrijdagavond in Hulst kan door:  

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

 te mailen naar: pkhulst@hmsdz.nl 

 

De vieringen in de kapellen kunnen worden gereserveerd op de bekende adressen. 

 
 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 5 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Alphons Blommaert, echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie 
zondag 7 maart 2021 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 

m.m.v. M. Mangnus en M. Stockman 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Gerda van Geertruij-
Pieters; Jo Everaert en overleden familie Everaert-Tielemans; Alin Helmich; Annie Leenknegt-Lampo; 
Mafalda van der Vlies en Albert Reunis; Eduardus Franciscus de Nijs; Petrus Alphonsus van Itegem; 
Lidwien Verstraten-Verver en overleden familie 
woensdag 10 maart 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 10 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen 
vrijdag 12 maart 12.00 uur: eucharistieviering voor alle slachtoffers van de coronacrisis 
vrijdag 12 maart 15.00 uur: kruisweg 
mededelingen: 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. 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 6 maart 19.00 uur: geen viering 
intenties: Maria de Wit en echtgenoot Eduard Hiel; Corry van Loon en echtgenoot Piet Bek; 
jaargetijde José Weemaes en echtgenoot Gerardus Smet; Mariëtte Van Landeghem echtgenote van 
Franҫois Reunis; Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie 

 

dinsdag 9 maart 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 6 maart 19.00 uur: geen viering 
intenties: Louisa Dankaart; Celina van der Meijden-Mel; Lena Janssen-de Kort; Rosita Otjes-de Nijs; 
overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 8 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens met gedachtenis van overleden echtgenoot Josephus 
Kerckhaert; Benny Tieleman met gedachtenis van Wies en Marie Roctus-de Bakker zoon Guust en 
familie; Prudant Kerckhaert, echtgenote Paulina Cornelissens, overleden kinderen en kleinkinderen; 
Piet Mel met gedachtenis van overleden ouders schoonouders en familie  

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

Vastenactie: aandacht voor mensen ver weg… 

Van oudsher is het een goed gebruik dat we in de veertigdagentijd zeker ook denken aan onze 
medemensen in de Derde Wereld. Via de Vastenactie zijn door de jaren heen vele projecten opgezet 
om de mensen daar te helpen met het opbouwen van een menswaardig bestaan. Er is al veel goed 
werk verricht! 
In deze coronatijd zijn we meer nog dan anders op onszelf gericht. We hebben immers grote zorgen 
in ons land, er is veel onzekerheid. Bedrijven, winkels, cafés en restaurants hebben moeite het hoofd 
boven water te houden. Mensen raken soms zelf ook in de financiële problemen. Laten we ervoor 
zorgen dat dit toch niet ten koste gaat van onze steun aan de mensen in de Derde Wereld. Want zij 
weten wat het is om dagelijks echt te moeten afwachten of er eten en drinken genoeg is. Een dak 
boven hun hoofd is niet vanzelfsprekend. Medische zorg en onderwijs is daar lang niet voor iedereen 
weggelegd. Ja, wij hebben grote zorgen, maar het verschil tussen onze situatie en de situatie van 
vele mensen in de Derde Wereld is nog altijd schrijnend groot. Zij verdienen onze hulp, ook dit jaar, 
via de Vastenactie! 

 

overleden: mw. Henriëtte Warrens, 98 jaar; dhr. Gerardus de Rijk, 85 jaar; dhr. George Elegeert, 87 

jaar; dhr. Jean Deltour, 79 jaar 

Overzicht vieringen 
rond 6-7 maart 

Hulst 
vr 5 maart 19.00 uur:  eucharistie 
zo 7 maart 11.00 uur:  eucharistie 
wo 10 maart 18.30 uur: rozenkrans 
wo 10 maart 19,00 uur:  eucharistie 
vr 12 maart 12.00 uur:  eucharistie 
vr 12 maart 15.00 uur: kruisweg 
Clinge 
di 9 maart 10.00 uur: eucharistie 
Hengstdijk 
ma 8 maart 19.00 uur: eucharistie 

   
 

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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