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JAAR C 
Feest van de H. Drie-eenheid 

 

 

Lezingen 
 

Spreuken 8, 22-31 
Romeinen 5, 1-5 

Johannes 16, 12-15 
 

Thema 
Wijsheid van God 

Collecte 
 

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

 

 

Interactieve lezing Rouwzorg Regio 0114 met Marinus v.d. Berg 
 

Op dinsdag 21 juni a.s. verzorgt Marinus v.d. Berg voor Rouwzorg Regio 0114 een interactieve lezing met als thema: “Het hart vergeet 
niet…weet nog van de sporen.” Marinus v.d. Berg is toonaangevend rouwdeskundige en begenadigd schrijver en dichter over rouw. Hij 
is een boeiend spreker, die telkens weer inspireert. Aan de hand van beelden gaan we in gesprek met Marinus en met elkaar rond het 
thema van de avond. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Truffinozaal van WZC De Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2 in 
Hulst. Iedereen is welkom en de toegang is gratis, maar gelieve wel in te schrijven bij het rouwzorgteam: 
Katrien v.d. Wiele, tel. 06-41322776, kvdwiele@zeelandnet.nl; Maggie Sandkuijl, tel. 0114-315149, msandkuijl@zeelandnet.nl;  
Fien Martinet, tel. 0114-364050, fmartinet@zeelandnet.nl 

 

 

Staakmaria van Hulst en Clinge zijn weer aanwezig bij de Maria Ommegang 
 

Afgelopen week was de opening van de tentoonstelling in Bergen op Zoom in de Gertrudiskerk op 
de markt. Het thema: “Maria, onze mantel der liefde” 
De afgelopen twee jaar waren er kleinere edities, maar dit jaar komt de Maria Ommegang in volle 
glorie terug op zondag 26 juni 2022. De dankstoet met ruim duizend deelnemers vertrekt dan om 
15.00 uur vanuit het middeleeuwse Markiezenhof. De toegang is zoals altijd gratis. 
Graag willen wij ook vanuit Hulst weer meelopen in de stoet en niet in de kerk achterblijven. Er 
worden nog 2 mensen van ongeveer 1,75 meter en 3 mensen van ongeveer 1,85 meter gezocht. 
Graag uw opgave vóór 15 juni bij pkhulst@hmsdz.nl. Dan kunnen er nadere afspraken worden 
gemaakt. Alvast dank. 

 

 

Bedevaart naar Kevelaar 
 

Het is inmiddels 2 jaar geleden dat wij op bedevaart naar Kevelaer zijn geweest. Gelukkig is het dit jaar weer mogelijk om deze mooie 
tweedaagse reis met de bus te maken en wel op 9 en 10 augustus. 
Velen hebben zich al aangemeld en verheugen zich samen op weg te gaan naar Kevelaer, naarj Maria, Troosteres van de Bedroefden. 
Dat wij met elkaar in verbondenheid en geloof en in vriendschap deze dagen mogen beleven.  
In de bus ontvangt u het bedevaartboekje met het hele programma en alle teksten. De kosten van de busreis bedragen € 35 per 
persoon. Voor de overnachting in het Parkhotel inclusief maaltijden zijn de kosten tussen € 92 en € 119 per persoon. 
Wilt u meer informatie of voor deze reis inschrijven, dan kunt u mij bellen op onderstaand telefoonnummer. Wij zien u graag op 9 
augustus terug! 
 

Met vriendelijke groet, 
Tini van Aken, Zelatrice Broederschap Kevelaer Oost Zeeuws-Vlaanderen, tel.nr. 06-26767822 

 

 

Organisten van naam en faam concerteren in basiliek Hulst 
 

Na twee moeilijke coronajaren organiseert de Stichting Orgelconcerten Hulst dit jaar weer een 
reeks orgelconcerten zonder beperkingen. Toporganisten uit binnen- en buitenland spelen 
komende maanden op het beroemde Isoré-orgel in de basiliek van Hulst. 
 

Het openingsconcert wordt op 17 juni gegeven door de Poolse organist Krzysztof Urbaniak, groot 
specialist op het gebied van oude- en barokmuziek. Op 1 juli is het de beurt aan Rien 
Donkersloot, die afgelopen jaren onder meer bekendheid verwierf door zijn vele livestream-
concerten op Youtube. Hij staat bekend als groot improvisator. Op 22 juli speelt Adriaan Hoek in 
Hulst. Hij geldt als één van de grootste talenten van een nieuwe generatie organisten en won 
afgelopen jaren vrijwel alle concoursen waaraan hij deelnam. Het slotconcert wordt op 29 juli 
gegeven door Reitze Smits. Deze meesterorganist verzorgde afgelopen jaren vele opnames voor 
het wereldberoemde All of Bach-project, dat via Youtube een miljoenenpubliek heeft bereikt. 
 

Alle concerten beginnen om 20:00 uur, maar vanaf 19.30 uur is de kerk open. De toegangsprijs 
bedraagt €10. Bezoekers ontvangen een programmaboekje Meer informatie vindt u op de website 
www.orgelconcertenhulst.nl. Via orgelconcertenhulst@gmail.com is het mogelijk u in te schrijven 
voor de nieuwsbrief van de stichting. 
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Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zaterdag 11 juni 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers kapelaan R. Rojas Romero 

en pastor K. Van de Wiele 
zondag 12 juni 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

dameskoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Jacobus de Smit, 
broers, zusters en verdere familie Heijens; Adri Lauwerijs; Otto Vosveld echtgenoot van Johanna van 
Doorn; Leon de Bleijser; Dion van Vlierberghe; Theo en Alice Van Schoorisse; Joop, Jan en Marél 
Gremmen  
zondag 12 juni 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers: pastoor W. Wiertz en pastor 

K. Van de Wiele 
woensdag 15 juni 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 15 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; jaargetijde Anna Maria Buysrogge en echtgenote Leonardus Pauwels en overleden familie; 
Walter van Overmeir echtgenoot van Beatrix van Overmeir-Penneman en overleden familie 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 12 juni 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

mededeling: De opbrengst van de Caritas collecte op 5 juni was € 72.30 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 14 juni 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 11 juni 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 

het gemengd koor 
intenties: jaargetijde Aloïs Weemaes echtgenoot van Julia de Kerf en overleden familie; jaargetijde Piet 
van Stappen en echtgenote Marie Mariman en overleden familie; George de Smet en echtgenote 
Adriënne Janssens; Jacobus Smits en echtgenote Sophia Toolenaar 
dinsdag 14 juni 10.00 uur: gebedsgroep de Bron 
donderdag 16 juni tussen 5.00 uur en 8.00 uur: aanbidding b.g.v. Sacramentsdag in de kerk  

 

Graauw gemeenschapshuis 
aankondiging:  

Bij gelegenheid van de kermis in Graauw houdt de plaatselijke parochiekern een woord- en 
communieviering in het gemeenschapshuis. In deze viering op maandag 20 juni 2022 komen we om 
10.00 uur samen ter nagedachtenis van de overledenen uit Graauw. Aansluitend is er gelegenheid 

mee te gaan naar de begraafplaats voor een kort gebed en de zegening van de graven. 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 

zaterdag 11 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor Wiel Wiertz 
intenties: overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; 
jaargetijde Elisabeth Schuren-Coolsen en overleden echtgenoot Joseph Schuren en overleden familie; 
Han en Fien Cappendijk-de Rijk; jaargetijde Leon Lambert en overleden familie; overleden echtpaar 
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden 
echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 13 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: Jenny en Bert van Leemput met gedachtenis van overleden familie; Benny Tieleman met 
gedachtenis van Wies en Marie Roctus-de Bakker, zoon Guust en familie; Joey Rouw, zoon van Erik 
en Brigitte Rouw; jaargetijde Prudent Kerckhaert en echtgenote Paulina Cornelissens, overleden 
kinderen en kleinkinderen; René Boeijkens, overleden ouders en familie; Alphonsius de Maat en 
echtgenote Elisabeth van Buijten en familie; Wies Boogaart  
maandag 27 juni: Er is geen viering, dit i.v.m. het Midzomerfeest en grote snuffelmarkt op 25 en 26 

juni t.b.v. onze kerk. We hopen uw komst en u te mogen begroeten! 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 12 juni 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
donderdag 16 juni 19.00 uur: vormselviering met als voorganger pastoor Wiertz en pastor R. Grossert 
vrijdag 17 juni: 19.00 uur: vormselviering met als voorganger pastoor Wiertz en pastor R. Grossert 
intenties: Johan Smits opa van Tim, Max en Emma; Ron de Booij opa van Wessel 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 12 juni 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. 

Cantallegria 
intenties: overleden familie Verver-Bogaert, René en André; Rogier Aerts, echtgenoot van Ria der 

Weduwe; 
overleden De Blaauwe Hoeve: mw. R. Storp-Hulshout, 85 jaar; dhr. E. Pieters, 73 jaar 
 

Op de leeftijd van 89 jaar is overleden de heer Johan Burm. Hij was vele jaren een trouw en 
enthousiast lid van ons koor Cantallegria. We zullen ons hem blijven herinneren als een zachtmoedige, 
vriendelijke man en we wensen zijn vrouw Maria en haar gezin veel sterkte toe. 

Overzicht vieringen 
rond 11-12 juni 

Hulst 
za 11 juni 14.00 uur:  
 eerstecommunieviering 
zo 12 juni 11.00 uur:  eucharistie 
zo 12 juni 14.00 uur: 
 eerstecommunieviering 
wo 15 juni 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 15 juni 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 12 juni 9.30 uur:  eucharistie 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 14 juni 19.00 uur: w&c viering 
Clinge 
za 11 juni 19.00 uur: w&c viering 
di 14 juni 10.00 uur: gebedsgroep 
do 16 juni tussen 5.00 en 8.00 uur: 
 aanbidding 
Vogelwaarde 
za 11 juni 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 13 juni 19.00 uur:  eucharistie 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 12 juni 9.30 uur: w&c viering 
do 16 juni 19.00 uur vormselviering 
vr 17 juni 19.00 uur: vormselviering 
Blaauwe Hoeve 
zo 12 juni 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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