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JAAR – B 
1ste zondag van de 
veertigdagentijd 

 
 

 

Lezingen 
 

Genesis 9, 8-15 
1 Petrus 3, 18-22 
Marcus 1, 12-15 

 
 
 

 

Thema 
Beproefd 

 

Collecte 
 

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

 

 

 Anders dan anders. O ja? 
 

Vandaag werd ik getroffen door het evangelie van deze dag. 'In die tijd kwam er een melaatse bij Jezus...', Marcus 1, 40-45. U 
kent deze tekst zeker ook. Hierin horen we vooral dat Jezus door medelijden was bewogen en deze melaatse beter maakte. De 
man vertelde zijn verhaal overal waar hij kwam, waardoor Jezus niet meer in het openbaar kon verschijnen. 
En toen kwam de pest, een zeer besmettelijke ziekte die in de middeleeuwen regelmatig terugkeerde in Europa. Veel mensen 
moesten in afzondering leven en een derde van de Europese bevolking overleed destijds aan de gevolgen van de ziekte. 
En nu? We blijven al een jaar in quarantaine, we blijven zoveel mogelijk in ons huis, we kunnen maar met 30 personen naar de 
kerk, we kunnen niet samen eten en koffiedrinken. Dat voelt heel raar. We wachten allemaal op onze vaccinatie. Daarna 
verwachten we dat alles weer heel anders voor ons zal zijn. 
Wanneer wordt alles anders? Als we gevaccineerd zijn, we bij elkaar kunnen komen, er weer gesport kan worden en alle 
bedrijven weer open kunnen? Dat is het niet alleen. Het wordt pas echt anders en normaal als we fatsoenlijk met elkaar kunnen 
praten, leren luisteren en eerlijk met elkaar omgaan. 
 

 

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. 
 

 

Kledinginzameling 
 

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. 

 

 

Huispaaskaars 
 

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Mocht u interesse hebben dan moet 
u uw bestelling vóór 20 februari hebben gedaan. Dit kan alleen schriftelijk per briefje in de 
brievenbus van de pastorie, Steenstraat 9 of per mail pkhulst@hmsdz.nl  
Vermeld alstublieft uw naam en adres, telefoonnummer of mailadres, en de uitvoering van de kaars 
die u wenst. 
A. Beschermde Aarde, hoogte 25 cm 
B. Zon, vissen en druiven, hoogte 25 cm 
C. PX rood, hoogte 25 cm 
D. PX Vredesduif, 25 cm 
De prijs van de kaars is € 20,50 per stuk. Indien u dezelfde kaars wenst als de parochiekern Hulst 
dan is dat B: Zon, vissen en druiven. 
Als u het op prijs stelt kunt u de huispaaskaars laten zegenen tijdens de paasviering. Nadere 
informatie wanneer dat zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl
mailto:pkhulst@hmsdz.nl


 

Informatie en intenties 
 
Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 19 februari 19.00 uur: stilteviering 
zondag 21 februari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en P. van Gorsel met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Adam 

Baert; Julien Baart en Johanna Fassaert en overledenen van de familie Baart en familie Fassaert; 
Leon de Bleijser; Gerard van Acker echtgenoot van Kitty de Baar; Franciscus Maria de Block; Adelin 
Constantz Reonald Helmich; Annie Leenknegt-Lampo  
woensdag 24 februari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 24 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; jaargetijde Gerda van Geertruij-Pieters  
 

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. U kunt 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. Adelin Constantz Reonald Helmich, 68 jaar, echtgenoot van Elisabeth Bertha Louisa 

Blommaart 
 
Clinge H. Henricus 
zaterdag 20 februari: geen viering 
intenties: Ferdy Bonte en overleden vader Eduard Bonte 
zondag 21 februari 14.00 uur: doopviering voor Giel Steijaert met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele         
 
Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 26 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; Petrus Boënne–van Meegroot en 
overleden kinderen; Maria Verbist, met gedachtenis aan haar ouders; Marie Verdurmen en 
echtgenoot Piet Totté en wederzijdse 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 

geen viering 
intenties: Louisa Dankaart; Celina van der Meijden-Mel; Lena Janssen-de Kort; overleden echtpaar 
Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie 
 
Hengstdijk H. Catharina 
maandag 22 februari 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 

intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie; Christina Lemsen 
 
Dienst Geestelijke Zorg ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 

 
Waar blijft de tijd? 

Waar blijft de tijd? Denkt u in deze veertigdagentijd 
ook nog wel eens terug aan de vasten van vroeger? 
Hoe snoep werd opgespaard in een vastentrommeltje 
en het één dag per week feest was als dat trommeltje open mocht! 
Weet u ook nog dat er een tijd is geweest waarop we op vrijdag  
geen vlees aten, maar er vis of een ei op het menu stond! 
En heeft u de tijd van de vastenpreken nog meegemaakt, 
waarbij de geestelijken soms een hele kerk aan het beven kregen 
met hun donderpreken! 
Waar is de tijd gebleven! 
Kees van Geloof 
 
overleden: dhr. Hubertus Peersman, 88 jr; dhr. Theo Sprenkels, 76 jr; dhr. Johannes Weesepoel, 78 jr; 

mw. Coralia Pierssens-Merkx, 97 jr 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 20-21 februari 

 
Hulst 
vr 19 feb 19.00 uur: stilteviering 
zo 21 feb 11.00 uur: eucharistie 
wo 24 feb 18.30 uur: rozenkrans 
wo 24 feb 19.00 uur: eucharistie 
Nieuw-Namen 
vr 26 feb 19.00 uur: w&c viering 
Hengstdijk 
ma 22 feb 19.00 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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