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JAAR C 
Feest van het H. Sacrament 

 

 

Lezingen 
 

Genisis 14, 18-20 
1 Korintiërs 11, 23-26 

Lucas 9, 11b-17 
 

Thema 
Danken en delen 

Collecte 
 

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

 

 

Parochiedag op zondag 3 juli 2022 
 

Bij deze nodigen wij u uit voor de parochiedag van zondag 3 juli. Alle parochianen zijn welkom om de eucharistieviering om 10.30 uur bij 
te wonen op de boerderij van de familie Kerckhaert-Mangnus. In de kerken van de parochie is er deze dag geen viering. Na de 
eucharistieviering willen we elkaar ontmoeten tijdens een gezamenlijke lunch. Deze zal bestaan uit soep en broodjes, en natuurlijk zijn er 
verschillende drankjes. Voor deelname aan deze parochiedag vragen we een all-in bijdrage van € 5,-. Het adres van het 
akkerbouwbedrijf van Jack en Anneke Kerckhaert-Mangnus is: Dijk van de Klein Hengstdijkpolder 6, 4585 PS Hengstdijk, zie de website. 
Graag opgeven via secretaris@hmsdz.nl of via 0114-745000 keuzetoets 1 (ma.t/m vr. tussen 9.00 en 12.00 uur) tot maandag 27 juni. 

 

 

Dank aan de maristen 
 

De religieuze congregatie van maristen is in 1817 begonnen met een huis van fraters in Noord-Frankrijk. 
Rond 1900 waren kloosterlingen niet meer welkom in Frankrijk. Hun eigendommen werden ingenomen 
door de staat. Op grote schaal zocht men buiten Frankrijk vervangende woonruimte. Zo vonden de 
maristen o.a. In een bos net achter de wallen in Hulst een geschikte plaats voor een nieuw klooster. Met 
Kerstmis 1910 was het klooster zover dat bescheiden bewoning mogelijk was. Een paar maanden later 
was de bouw volledig klaar en volgde de definitieve inwijding. In het begin was het een Franstalige 
priesteropleiding. Enkele jaren later was het een Nederlandstalig gymnasium – kloosterschool. Vanaf 
1915 was er assistentie voor de omliggende parochies en aandacht voor het jongerenwerk. 
 

Als naam koos de orde voor ‘Sociëteit van Maria’. Maria’s verborgen leven met het hart gericht op Jezus werd hun voorbeeld; zo wilden 
zij leven. Het klooster kreeg de naam St. Joseph en maakte de heilige familie compleet. Intussen is de congregatie uitgegroeid tot een 
wereldwijde familie met zusters, paters, fraters en leken. In Hulst wonen enkel paters en fraters. 

Hulst en Zeeuws-Vlaanderen zijn de maristen dank verschuldigd voor de vele werken en gaven 
vanuit het klooster. Het in neoromaanse stijl opgetrokken gebouw is een stijlvol en rijk monument, 
stevig gebouwd ‘ter ere Gods’. Het doorstond woelige perioden en is nu in gebruik als school-
gebouw van het Reynaertcollege. Tussen 1910 tot 1970 zijn er ongeveer 1000 priesters opgeleid. 

 

Naast de priesteropleiding bleven de parochie en het jongerenwerk aandacht krijgen. Daarnaast 
organiseerde men bezinningsdagen en retraites. Vele studenten waren er welkom, maar ook de 
Zeeuws-Vlaamse jeugd bij de voetbaltoernooien in de paasvakantie, cultuurzoekers bij 
toneelstukken, voordrachten en openluchtspelen; minder bedeelden bij de groentetuin, personen 
die hulp nodig hadden bij het dagelijks leven en de zusters die de verzorging op zich namen. 
 

Ook tal van kerkelijke en oecumenische werkgroepen, Bijbelleesgroepen en vele anderen waren er door de jaren heen 

welkom. Men kon terecht in de grote zaal, op het toneel of in de kapel, er was altijd wel een plaatsje. Medewerking 

was er van de paters bij misvieringen en de voorbereiding en uitvoering van de sacramenten doopsel, vormsel 
en huwelijk, en bij begrafenissen. In alle stilte waren zij ook bekend als biechtpaters en geestelijk leidsmannen. 
In meerdere archieven zijn bijdragen te vinden van hun studies over de streekhistorie en kerkelijke geschiedenis. 
De basiliek van Hulst kreeg een reeks banieren met Bijbels georiënteerde afbeeldingen, die tot op heden worden gebruikt 
bij de kerkelijke feesten. Oud-provinciaal pater Pirenne schreef kernachtige gedichten en gaf enkele bundeltjes uit. 
 

Geënt zijn 
 

Als kleine jongen heb ik vaak gehoord:  
word man met pit, 
niet bang voor donkere wegen,  
groei naar het licht, word een boom! 
 

Nu eenmaal uitgegroeid, een boom vol vruchten 
wacht ik met ongeduld of velen van mij plukken 
 

Maar, ach ik was vergeten 
vruchten worden niet gegeten  
wanneer de boom niet is geënt. 
 

Jos Pirenne, 1996. 
 

Heren maristen, nu uw leeftijd en gezondheidstoestand u noodzaakt het rustiger aan te doen, willen we u 
danken voor uw inzet en uw samenwerking. Het gaat u goed. Wees gezegend. 
 

Omer Calle 
 

 

Midzomerfeest Hengstdijk 
 

Eindelijk kunnen we weer een midzomerfeest organiseren. Op zaterdag 25 juni a.s. is het weer zover. In grote lijnen is het doel en de opzet 
hetzelfde als in voorgaande jaren: geld bij elkaar krijgen voor het onderhoud aan de Catharinakerk. De kraampjesmarkt is, dit jaar voor het 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=1791
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1791-uitnodiging-parochiedag-op-zondag-3-juli-2022


eerst, vanaf de kerk via de Plevier- en de Kievitstraat tot net voorbij het dorpscentrum De Schuur, waar nu ook de grote markt van allerlei 
tweedehandse spullen plaatsvindt. Drie jaar lang hebben we veel mooie, waardevolle en antieke spullen gekregen om te verkopen voor de kerk. 
De boekenmarkt wordt evenals voorheen in de kerk gehouden. U vindt er een enorme hoeveelheid vrij nieuwe en interessante boeken in 
allerlei genres. Verder in de straat zijn er verschillende kramen en straatplaatsen met allerlei gebruikte en nieuwe artikelen. Er staan kramen 

met groenten en fruit, fruitsap en jam, nieuwe kleren, kaarten en sieraden, en allerlei creatieve artikelen. Ook aan de kinderen is gedacht 
met een springkussen en vele spelletjes waarmee ze mooie prijzen kunnen winnen. Natuurlijk worden er weer wafels gebakken en kan 
er in het dorpscentrum en daarbuiten op het terras wat gedronken worden. Het rad van fortuin met diverse leuke prijzen draait weer en er 
zijn lekkere warme broodjes te koop. In de kerk is er ook nog een edelsmid aan het werk. De activiteiten op zaterdag beginnen om 9.00 
uur. Op zondagmiddag is er in het dorpscentrum een kaarting (aanvang 14.00 uur) en gaaibollen (aanvang 14.30 uur), en het terras is open. 
Ook kan er worden ingeschreven voor een mooie wandeling. De boekenmarkt in de kerk is ook op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In de 
week na het midzomerfeest is de kerk van maandag t/m vrijdag dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur open voor bezichtiging en de verkoop 
van boeken. We hopen op mooi weer voor het midzomerfeest in Hengstdijk, waarbij iedereen van harte welkom is! 
 

Het midzomerfeestcomité  
 

 
 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zaterdag 18 juni 11.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers: R. Rojas Romero & M. Dieleman 
zondag 19 juni 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. Basiliekkoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Agnes Goossens-de 
Koning en echtgenoot Joos Goossens; overleden ouders Guust en Trees de Roeck-Fermont; Leon de 
Bleijser; Richard Franciscus de Beule; overleden ouders van Vliembergen-van Goethem 
woensdag 22 juni 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 22 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero  
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; jaargetijde Sophia Verdurmen-Broeckaert 
donderdag 23 juni 19.00 uur: vormsel met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor R. Grossert  

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 19 juni 9.30 uur: woord en communieviering verzorgd door Marlies en lector Gonny 
intentie: Sylvia van Damme 
zondag 19 juni 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor 
K. V. d. Wiele 
12 juni gedoopt: Milan Kamp zoontje van Hugo Kamp en Annick Otto; Liza Roose dochter van Filip 
Roose en Caroline Kamp 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 21 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 18 juni 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Jenny Bonte en echtgenoot René 
Maerman en dochter Carla 
dinsdag 21 juni 10.00 uur: gebedsgroep de Bron 

Overzicht vieringen 
rond 18-19 juni 

Hulst 
za 18 juni 11.00 uur: eerste communie 
zo 19 juni 11.00 uur:  eucharistie 
wo 22 juni 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 22 juni 19.00 uur:  eucharistie 
do 23 juni 19.00 uur:  vormsel 
Koewacht 
zo 19 juni 9.30 uur:  w&c viering 
zo 19 juni 14.00 uur:  eerste communie 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 21 juni 19.00 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 18 juni 19.00 uur: w&c viering 
di 21 juni 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 24 juni 19.00 uur: w&c viering 
Graauw 
ma 20 juni 10.00 uur: kermisviering 
Vogelwaarde 
za 18 juni 11.00 uur: eerste communie 
za 18 juni 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 19 juni 9.30 uur: w&c viering 
Lamswaarde 
ma 20 juni 19.00 uur:  eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 19 juni 10.30 uur: w&c viering 

 

 

mededeling: In de kerk van Nieuw Namen zullen op wo 22 juni a.s. 2 jongens uit onze parochiekern het sacrament van het vormsel ontvangen. 
 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 24 juni 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Georgette v.d. Heyden overleden zus en ouders; Jeanne v.d. Heyden, Jozef v.d. 
Heyden en ouders Alexander, Francisus v.d. Heyden en echtgote Anna Maria Lockefeer; Eddy Leenknecht echtgenoot van Greta De Blanger 

 

Graauw gemeenschapshuis 
maandag 20 juni 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. Laudate Dominum uit Clinge  
In deze viering komen we samen ter nagedachtenis van de overledenen uit Graauw. Aansluitend is er gelegenheid mee te gaan naar de begraaf-
plaats voor een kort gebed en de zegening van de graven. intenties: René Kips en echtgenote Marie Ferket, overleden kinderen en kleinkind; 
Petrus Boënne-van Meegroot en overleden kinderen; Maria Verbist met gedachtenis aan haar ouders; Jozef van de Vijvere en echtgenote 
Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 18 juni 11.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor K. Van de Wiele 
intenties: Eddy van Damme, echtgenoot van Vera van Damme-van Espen; opa van Wout en Stijn Lambert; Roger van der Veeken 
zaterdag 18 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Joseph Hamelink, echtgenote, kinderen en familie; Willij Lambert en overleden familie Lambert-de Boeij; Emma van Goethem-
Remorie met gedachtenis van overleden echtgenoot Alfons van Goethem; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
overleden familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de 
Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 19 juni 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 
intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; jaargetijde Anna Maria Maas-Picavet, overleden echtgenoot, zoon, dochters 
en familie; Agnes de Kort-van de Veeken met gedachtenis van overleden echtgenoot en dochter Betsie; Agnes Vink-Lambert en 
echtgenoot Jo Vink; overleden familie de Kort-de Kort en overleden families; Tilly Maas-Lauret, Julien en Mieken Maas-Buijsrogge, Emiel 
en Irma de Waal-de Bakker en overleden kinderen 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 20 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger: pastor R. Rojas Romero 
intenties: jaargetijde voor Fons d'Hondt en echtgenote Rosa Bal ‘Jo Moorthamer; ter nagedachtenis van Roos Mariman; Marie Bogaart, 
haar overleden ouders en broers 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 19 juni 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Mia Reijns, echtgenote van Joos Mannaert; Jo Serrarens en broer Jack, overleden ouders en schoonouders 
overleden: De Blaauwe Hoeve: mw. I. van Rattingen-van Bunder, 81 jaar; De Baronie: mw. J. Piessens-Bauwens, 96 jaar 
 


