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JAAR B 
5de zondag van de 
veertigdagentijd 

 

 

Lezingen 
 

Jeremia 31, 31-34 
Hebreeën 5, 7-9 

Johannes 12, 20-33 
 

Thema 
Je leven winnen 

 

Collecte 
 

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

 

 

Palmzondag 
 

Zondag 28 maart 2021 is het Palmzondag. 
Palmzondag of Palmpasen, het begin van de Goede Week en ook het begin van de laatste vastenweek 
voor Pasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jerusalem herdacht. 
Bij het begin van de Goede Week, op Palmzondag is er de palmwijding. Deze herinnert aan het gejuich, 
waarmee men Jezus bij zijn intocht ontving. De mensen langs de route hadden palmtakken bij zich. Echte 
palmtakken zijn takken van de palmboom of van de olijfboom. Palmen zijn het symbool voor de koning, 
terwijl olijftakken het symbool zijn van de vrede, die door de koning wordt gebracht. In onze streken worden 
deze echte palmtakken vervangen door takjes van allerlei andere altijd groene struiken of bomen. Vroeger 
hing men de palmtakjes boven of naast de huisdeur of bracht ze naar het kerkhof. 
 

We vieren het feest van Palmzondag in de parochie, om 11.00 uur in de basiliek, met een plechtige 
eucharistieviering. In de kerken van Kloosterzande, Koewacht en Clinge is er om 9.30 uur een kort 
palmwijdingsmoment. In de kerk van Boschkapelle is dit wijdingsmoment om 10.30 uur. Ook andere kerken 
zullen die ochtend geopend zijn zodat gewijde palm opgehaald kan worden. Houdt u hiervoor de informatie vanuit de kernen in de gaten. 
 

Palmzondag valt dit jaar ook gelijk met de Wereldjongerendag. Ben jij tussen de 14 en 30 jaar dan ben je van harte uitgenodigd om met 
andere jongeren van het bisdom Rotterdam de Wereldjongerendag te vieren. Het thema dit jaar, ter voorbereiding op de WJD in 2023 in 
Lissabon is: ‘Sta op. Ik benoem je als getuige van wat je hebt gezien’. Kapelaan Van Velthoven kan je hier meer over vertellen. 
 

 

Pasen gebeurt… 
 

Straks is het Pasen… licht in het donker… dan willen we elkaar nabij zijn… 
maar kan dat wel ‘op afstand elkaar nabij’ … ? Ja, wij geloven dat het kan! In 
het delen van wat hoop geeft als:  

 het gedicht ‘Pasen gebeurt’ van Marinus van den Berg, 

 het verhaal ‘Door de regen rennen’ van Claire Van den Abbeele 

 het verwijzen naar 3 filmpjes waarin 3 experts hoop geven in rouw: 
op youtube.com/planttroost ferm (initiatief van vereniging Ferm.be):  
o van Manu Keirse  youtube.com/watch?v=D4uJyQkiKes  
o van Dirk De Wachter  youtube.com/watch?v=3pTle8HLz96  
o van An Hooghe  youtube.com/watch?v=lqZhF42XUv0 

We hopen dat deze boodschap troost mag geven. Want als ‘Pasen gebeurt’… 
‘komen we er samen doorheen’…  
 

team Rouwzorg Regio 0114 

          Pasen gebeurt Marinus van den Berg 
 

Pasen gebeurt 
waar mensen elkaar weer zien  

waar mensen elkaar weer horen 
Pasen gebeurt 

waar mensen elkaar licht geven 
Pasen gebeurt 

waar verbindingen worden versterkt 
Pasen gebeurt 

waar de dood in het leven wordt ontmaskerd  
waar angst wijkt voor vertrouwen 

Pasen gebeurt 
waar de hoop wordt ontsloten 

Pasen gebeurt 
waar liefde blijft branden 

 

 

Requiemmis voor allen die gestorven zijn als gevolg van het coronavirus 
 

Op 12 maart om 12.00 uur werd er, bij aanvang van de 24 uur van de Heer, een mis opgedragen voor allen die 
gestorven zijn aan COVID-19, maar ook voor allen, die hebben geleden en nog lijden ten gevolge van COVID-19; 
mensen, die hun partner, hun naaste in deze tijd zijn verloren het vanwege coronavirus, mensen met een 
onderliggend lijden, mensen met psychisch lijden, mensen met economisch lijden. 
De viering werd bijgewoond door zo’n dertig mensen. Een maximum, ook al ten gevolge van COVID-19. Zo’n jaar geleden 

geloofden we nog niet in COVID-19. Immers, zo ver weg: China. Dat is toch niet bij ons. Helaas, rond de carnaval, 
toen we nog volop bij elkaar stonden, nog volop in beweging waren kwam er een sluipmoordenaar Europa binnen. 
We hopen op betere tijden. De vaccinaties zijn in volle gang. Het kan niet snel genoeg gaan. Laten we het van de 
positieve kant bekijken en hopen snel weer bijeen te komen op een voor ons prettige manier. Houd moed. 

 

 

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 uur 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. 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1659-pasen-gebeurt
mailto:pkhulst@hmsdz.nl


 

24 uur voor de Heer 
 

Een getuigenis: ik wil graag aan jullie doorgeven, dat - de uren- die ik in de kerk ben geweest, tijdens de 24 uur 
voor de Heer, heel bijzonder en verrijkend heb gevonden. 
De mooie liturgische teksten, uitstelling van de monstrans, de kruisweg, de vieringen van de Getijdengebeden, 
de sfeervolle opstelling van de kaarsen en bloemen. De katholieke liturgie is zo vol van inhoudelijke rijkdom. 
De stiltes tijdens deze uren waren voor mij zo vol, zo diep, zo intens. Het voordeel was, dat er in die uren geen 
verkeer was en zo mede daardoor ook een stilte kon worden gecreëerd en het voor mij net was, of ik op een 
retraite was, in een klooster. De wind later in de vroege morgen zorgde voor een mooi fluitconcert in de kerk: Ik 
voel mij, mede door deze nachtelijke uren, geestelijk weer opgeladen. 
 

AdB 
 monstrans van Graauw 

 

Informatie en intenties 
 

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

Mangnus op orgel en R. Claessens met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; overleden ouders 
Theo Hiel en Lies Kerckhaert en overleden familie; Alin Helmich; Annie Leenknegt-Lampo; Eduardus 
Franciscus de Nijs; Petrus Alphonsus van itegem; Koos Dekkers en overleden familie; Leon de 
Bleijser; Gerard van Acker en overleden familie 
woensdag 24 maart 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 24 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 

 

overleden: Fons Cornelis, echtgenoot van Loes Cornelis, 68 jaar 
 

mededelingen: Nu wij gesloten zijn kunt u uw intenties per e-mail 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. 

 

Zaterdag 27 maart 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. 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 20 maart: geen viering 
dinsdag 23 maart 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 26 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven  
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Albert en Maria Burm overleden ouders en 
fam.; Sjef Lockefeer echtgenoot van Gonny van Haelst; Leon en Agnes Weemaes-Hiel en zonen 
Robert, Miel, Edy en Georges; Lucienne Joos en echtenoot Piet de Cock 

 

Graauw 

Op 7 maart 2021 is pater Marcel Mangnus overleden aan de gevolgen van besmetting door het 
coronavirus. Hij was lid van de Witte Paters – missionarissen van Afrika. Hij werkte in Tanzania. Hij 
was 82 jaar oud. 
Pater Marcel is na een afscheidsdienst in de kathedraal van Dar-es-Salaam op 12 maart 2021 in die 
stad begraven. Laten we hem dankbaar gedenken en voor hem bidden.  

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 20 maart: geen viering 
intenties: Louisa Dankaart; Rosita Otjes-de Nijs; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; Josephus de Meijer en echtgenote 
Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 22 maart 19.00 uur: woord - en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

Geven en nemen….. 
 

De stemmen zijn/worden geteld. Er zijn winnaars en verliezers en iedereen probeert de uitslag van de 
verkiezingen toch een beetje naar zijn/haar kant uit te leggen. Nu begint er een moeilijke klus: het 
samenstellen van een nieuwe regering. Wie neemt het voortouw, welke partijen schuiven aan? Om 
uiteindelijk tot een nieuwe regering te kunnen komen zullen alle betrokken partijen wat ‘water bij de 
wijn’ moeten doen. Het is een kwestie van onderhandelen, van ‘geven en nemen’. Als die bereidheid 
er niet is, zal het bijna onmogelijk zijn om tot een goed resultaat te komen. 
Ik dacht zo bij mezelf: “Zo is het in het hele leven. Zo is het ook in ons eigen dagelijkse leven. Op het 
werk, in de kring van familie en vrienden, bij de sport die we beoefenen, in het verkeer, bij het winkelen: 
het is een kwestie van ‘geven en nemen’. Elkaar willen begrijpen, elkaar willen aanvoelen, accepteren 

 Overzicht vieringen 
rond 20-21 maart 
Hulst 
vr 19 mrt 19.00 uur stilteviering 
zo 21 mrt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 24 mrt 18.39 uur: rozenkrans 
wo 24 mrt 19,00 uur:  eucharistie 
Clinge 
di 23 mrt 10.00 uur: eucharistie 
Nieuw-Namen 
vr 26 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 22 mrt 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  

 

 
 

dat de ander een fout maakt en kunnen toegeven dat je dat zelf ook wel eens doet.’ Zou onze samenleving, onze wereld er niet een stukje 

beter uitzien als wij allemaal echt bereid zouden zijn om ‘te geven en te nemen’. Jezus van Nazareth deed tenslotte ook ‘water bij de wijn’! 
 

overleden: dhr. G. Broekhoven, 79 jaar; mw. J. de Poorter-Van den Brande, 92 jaar; dhr. F. Van Hecke, 80 jaar 
 
 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl
mailto:info@hmsdz.nl
mailto:marjandieleman@eparochie.nl
https://rk-kerk-ozvl.us18.list-manage.com/track/click?u=73781c1c4f6fbfea7a3b3e559&id=b7e13a4172&e=117501cd44
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

