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JAAR B 
Palmzondag 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 50, 4-7 
Filipenzen 2, 6-11 

Marcus 14, 1-15,47 
 

Thema 
Totale eenvoud 

Collecte 
 

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

 

 

Chrismaviering 
 

Het is in ons bisdom al jaren gebruikelijk dat de chrismamis op woensdagavond in de 
Goede Week telkens in een andere kerk wordt gevierd. Vorig jaar zou dat in Hulst zijn, 
maar door COVID-19 vond de viering uiteindelijk in de Bredase Sint-Antoniuskathedraal 
plaats. Ook dit jaar lukt het niet om de chrismaviering in Hulst te laten doorgaan. 
Wederom zal de viering in Breda worden gehouden op woensdag 31 maart. 
In overleg met het bisdombestuur heeft de bisschop besloten om de vicarissen en de 
pastoors van de parochies voor de chrismamis uit te nodigen. Dit onder meer vanwege 
het feit dat de priesters tijdens deze viering hun wijdingsbelofte hernieuwen. Hun 
aanwezigheid is dan ook op zijn plaats. Verder vertegenwoordigen zij hun eigen 
parochies, waardoor in feite toch heel het bisdom aanwezig is. 
Alle andere gelovigen kunnen de chrismamis via livestream volgen. U kunt daarvoor naar 
de website van het bisdom gaan. Vervolgens klikt u op de link die naar de livestream 
verwijst en heeft u contact met de kathedraal. De livestream zal ongeveer een kwartier vóór het begin van de viering actief zijn. 
In de chrismamis worden de oliën voor de catechumenen en de zieken gezegend, en wordt het chrisma gewijd. De pastoors zullen na de 
viering de oliën voor hun parochie direct meenemen. 

 

 

In memoriam pater Marcel Mangnus 
 

Pater Marcel Mangnus, missionaris van Afrika – Witte Pater 
Geboren 8 september 1938 te Graauw en overleden 7 maart 2021 in Dar-es-Salaam. 
Om missionaris te worden volgde Marcel de opleiding in de vormingshuizen van de Witte Paters. Op 28 juni 
1962 verbond hij zich, in Heverlee, aan de Witte Paters en op 6 juli 1963 werd hij in Utrecht priester gewijd. 
Marcel had een gezond oordeel, was serieus en toegewijd, en trad niet graag op de voorgrond. Hij wist wat hij 
wilde, was vriendelijk en luisterde met echte belangstelling. 
In september 1972 vertrok hij naar Afrika, naar het aartsbisdom Tabora in Tanzania. Zijn hele levensverhaal 
kunt u op de website lezen. 
Eind januari 2021 kreeg hij gezondheidsklachten, corona. Hij kwam in het ziekenhuis terecht. Zijn toestand was 
instabiel: soms was er hoop, soms ook weer niet. Uiteindelijk heeft Marcel de strijd niet kunnen winnen en is hij 
in de vroege ochtend van 7 maart rustig ingeslapen. 
Wij wensen zijn familie en de Congregatie van de Witte Paters heel veel sterkte. 
 

Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter parochie H. Maria Sterre der Zee 
 

 

Livestream-concert basiliek 
 

Op zaterdag 27 maart vindt er een bijzonder livestream-concert plaats in de basiliek van Hulst. Organisten Rien Donkersloot, 
Sietze de Vries en Marcel Mangnus geven dan een orgelconcert dat live wordt uitgezonden op YouTube. 
 

Dit concert maakt onderdeel uit van een digitale rondgang die Rien Donkersloot en Sietze de Vries langs bekende Nederlandse orgels 
maken. Zij zijn daarmee begonnen toen de coronapandemie uitbrak. Door deze livestream-concerten is het mogelijk om de mensen thuis 
toch te laten genieten van een mooie muziekuitvoering. Ook geeft het musici de kans om nog op te treden in deze moeilijke tijden. 

 

Op zaterdag 27 maart wordt het fraaie Loys Isoré-orgel in de basiliek 
van Hulst bespeeld. Dit meer dan 400 jaar oude instrument geldt als 
een pronkstuk van de Frans-barokke orgelbouw. Rien Donkersloot en 
Sietze de Vries staan beiden bekend als grote improvisators. Ook in 
Hulst zullen zij diverse improvisaties ten gehore brengen. Marcel 
Mangnus, organist van de basiliek, verleent ook zijn medewerking aan 
dit concert, dat om 20.00 uur start en live zal worden uitgezonden op 
het YouTube-kanaal van Rien Donkersloot: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ybu0-P9ba0Y. Daar wordt ook de 
mogelijkheid geboden om het concert financieel te steunen. 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1661-in-memoriam-pater-marcel-mangnus
https://www.youtube.com/watch?v=ybu0-P9ba0Y


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 
 
 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 

zondag 28 maart 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 

m.m.v. M. Mangnus en P van Gorsel 
intenties: familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Catharina Johanna Rosalia Temmerman; Eduardus 

Franciscus de Nijs; Petrus Alphonsus van Itegem; Leon de Bleijser; jaargetijde Dolf Lampo en naaste 
familie Lampo-van Huffel; George Alphons Joseph Elegeert; Gerardus Augustinus van de Voorde 
woensdag 31 maart 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 31 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen 
donderdag 1 april 19.00 uur: Witte Donderdag, eucharistieviering met als voorgangers pater J. 

Reurs, pastor R. Grossert en pastor K. Van de Wiele m.m.v. M. Mangnus en M. Bauwens 
vrijdag 2 april 15.00 uur: kruisweg met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. Mangnus en M. 

Stockman 
vrijdag 2 april 19.00 uur: Goede Vrijdag, viering met als voorgangers pater J. Reurs, pastor R. 

Grossert en pastor K. Van de Wiele m.m.v. M. Mangnus en P. Mangnus 
intenties: Alphons Blommaert, echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; Malfalda van der Vlies en Albert Reunis 

 

Overzicht vieringen 
rond 28 maart 

 

Hulst 
zo 28 mrt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 31 mrt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 31 mrt 19,00 uur:  eucharistie 
do 1 apr 19.00 uur: Witte donderdag 
vr 2 apr 15.00 uur: kruisweg 
vr 2 apr 19.00 uur:  Goede Vrijdag 
Clinge 
zo 28 mrt 9.30 uur: palmwijding 
di 30 mrt 10.00 uur:  eucharistie 
vr 2 apr 15.00 uur:  
 uitzending van de kruisweg 
Nieuw Namen 
vr 26 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
vr 2 apr 15.00 uur: .kruisweg 
Lamswaarde 
ma 29 mrt 19.00 uur: boeteviering  

 

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. 

 

 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. 

 

overleden: dhr. George Alphons Josephus Elegeert, 87 jaar, weduwnaar van Ivonne Gerarda Marie Reijns: dhr. Gerardus Augustinus 

van de Voorde, 85 jaar, weduwnaar van Dénise Emilia Johanna Maria Neve 
 

Clinge H. Henricus 
zondag 28 maart 9.30 uur: palmwijding door pastor K. V.d. Wiele 

Daarna is het mogelijk om achter in de kerk elke dag tussen 10.00 uur en 16.00 uur gewijde palmtakjes af te halen. 
dinsdag 30 maart 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: Amelia de Moor en echtgenoot Willy de Block; Maria Verbist, met gedachtenis aan haar ouders; Marie Verdurmen, echtgenoot 
Piet Totté en wederzijdse ouders; Jozef van de Vijvere, echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 
vrijdag 2 april 15.00 uur: uitzending van de kruisweg door Omroep Hulst 

 

Nieuw-Namen H. Josephus 
vrijdag 26 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven. 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zondag 28 maart: 10.45 tot 12.00 uur is de kerk geopend voor het afhalen van een palmtakje 
intenties: Louisa Dankaart; Rosita Otjes-de Nijs; overleden echtpaar Camiel Lauret, Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; 
overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
vrijdag 2 april 15.00 uur: kruisweg 

 

Lamswaarde H. Cornelius  
maandag 29 maart 19.00 uur: boeteviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor. R. Grossert  
intenties: Eddie van Leemput en echtgenote Ireen Broekaart; Dees van Driessche, echtgenote Marie van Laere en schoondochter Marie-
Louise; Alois van Troost en echtgenote Martha van Puijvelde; Jan de Schepper, Pascal, Karin, Michel, John en overleden familie 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: De Blaauwe Hoeve, De lange Akkers, WZC Antonius 

Het is zo menselijk wat Jezus overkomt. Hij wordt binnengehaald als een koning, toegezwaaid met palmtakken als eerbetoon. De 
mensen roepen zijn naam. Ze dragen hem op handen. Maar het kan verkeren Enkele dagen later laten ze hem als het erop aankomt 
vallen als een baksteen. Ze roepen hem nog steeds toe, maar nu klinkt het ‘kruisig hem’! Het is niet goed, maar o zo menselijk. Het 
gebeurt in ons dagelijkse leven. Het ene moment dragen we mensen op handen, maar er hoeft niet veel te gebeuren of we laten ze 
vallen als een baksteen. Als het immers niet in ons straatje past.. Misschien, zo dacht ik bij mezelf, gaan wij zo ook wel met God om. Als 
we Hem nodig hebben, weten we Hem te vinden, spreken we zijn naam met eerbied en respect uit. Maar op heel wat andere momenten 
hebben we God blijkbaar niet nodig, denken we wel zonder Hem te kunnen. Palmzondag gaat wat dat betreft ook over trouw zijn. Hoe 
trouw zijn wij: aan elkaar, aan onze principes, waarden en normen, aan ons geloof, aan God? Deze laatste week van de veertigdagentijd 
nodigt ons uit om daar over na te denken! 

 

overleden: dhr. Wilhelmus Hager, 61 jaar 
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