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JAAR - B 
4de zondag van Pasen 

Roepingenzondag 
 

 

Lezingen 
 

Handelingen 4, 8-12 
1 Johannes 3, 1-2 

Johannes 10, 11-18 
 

 

Thema 
Bijeen gehouden 

Collecte 
 

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

 

 

Sint Jozefjaar 
 

Paus Franciscus vraagt in het Jozefjaar speciale aandacht voor de rol van de heilige Jozef als patroonheilige 
van arbeiders en beschermer van vluchtelingen. 
 

De waarde van Jozef 

In zijn document 'Patris corde' noemt hij Jozef specifiek een vader die geliefd is, teder en liefhebbend, 
gehoorzaam, accepterend, creatief en moedig, een werkende vader en een vader in de schaduw. 
Jozef staat model voor geduld en hoop; twee eigenschappen die we goed kunnen gebruiken in deze coronatijd. 
Hij staat daarnaast als pleegvader van Jezus model voor gehoorzaamheid, moed en bescheidenheid, tederheid 
en verantwoordelijkheid.  
Behalve patroonheilige van de universele Kerk, is Jozef ook de heilige van het geloof, van vaders en 
echtgenoten, van het huisgezin, van een zalige dood en daarnaast van arbeiders, vele ambachten en van 
religieuze communiteiten.  
 

In de komende tijd zal er nog meer aandacht worden gegeven aan St. Jozef. U kunt de brief van paus 
Franciscus lezen op onze website. 

 

 

Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd 
 

God, onze Vader,  
Wij danken U voor het leven. U heeft Ieder mens toegerust met gaven en talenten. We mogen die inzetten voor uw Koninkrijk. Open 
onze harten voor uw plan met ieder van ons: dat wij van harte aanvaarden wat U ons toevertrouwt. 
Schenk uw Geest van onderscheiding aan mensen die U roept tot het ambt van diaken of priester, of die U roept tot het religieuze leven: 
dat zij bij de veelheid van stemmen in deze wereld, uw stem mogen horen om daar in alle eenvoud op in te gaan. 
Mogen wij allen ons leven steeds in uw handen leggen, zoals ook de heilige Jozef dat vol vertrouwen deed: dat, juist ook wanneer 
onzekerheid of lijden ons treft, wij ons geborgen mogen weten bij U, hemelse Vader. 
Schenk ons uw Geest van wijsheid en leer ons steeds het goede te kiezen: dat wij bij alle wisselvalligheden van het leven het Evangelie 
blijven verkondigen met heel ons hart, in woorden en vooral ook in daden van liefde. Door Christus, onze Heer. Amen. 
 

Informatiedag Priester- en diakenopleiding Bovendonk: 8 mei in Hoeven. Meer info en aanmelding: www.pdob.nl  

 

 

Vele taken van kapelaan Van Velthoven 
 

Afgelopen zaterdag 17 april verscheen in de rubriek Monnikenwerk van BN/De Stem een leuk artikel over de 4 taken die kapelaan Van 
Velthoven momenteel met volle inzet en enthousiasme vervult: 

 kapelaan in Zeeuws-Vlaanderen 

 inspirator op het gebied van jeugd en jonge gezinnen in het bisdom Breda 

 docent aan de priesteropleiding in Bovendonk 

 administrator voor de Vereniging van Catechisten 

Lees het artikel op onze website.  
 

 

 

     Woordje van dank voor Leny Maat 
 
In 2000 is Leny er al bij, als contactpersoon voor de protestantse Kerken, als Rouwzorg 
Regio 0114 opgericht wordt. We willen Leny dan ook, nu ze omwille van haar gezondheid 
stopt, oprecht danken voor haar jarenlange trouwe inzet als lid van de stuurgroep. We 
wensen haar alle goeds toe namens de stuurgroep en het team.  

 
 

 
 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/images/downloads/nieuws/210419_brief_van_paus_St_Jozef.pdf
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/images/downloads/nieuws/210425_BNDeStem_taken_van_kapelaan_Van_Velthoven.pdf


Reserveren basiliek 

 

Ook in april zullen er weekendvieringen zijn: in Hulst om 11.00 uur, in Aardenburg om 9.15 uur en in Terneuzen om 11.00 uur. 
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 25 april 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven m.m.v. 

M. Mangnus op orgel en R. Claessens met zang 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Annie Meijs-Weemaes en overleden familie; Annie Leenknegt-
Lampo; Leon de Bleijser; Piet d’Haens en echtgenote Maria Cornelissens, overleden dochter, zoons, 
schoonzoons en kleindochter; George Alphons Joseph Elegeert; Gerardus Augustinus van de 
Voorde; Fons Cornelis; Josephus Alphonsus Petrus de Bakker 
woensdag 28 april 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 28 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Walter van Overmeir echtgenoot van Trix van Overmeir-Penneman; Guust Schillemans 
mededelingen: Zaterdag 24 april 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 24 april: geen viering 
dinsdag 27 april 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: Petrus Boënne-van Megroot en overleden kinderen; jaargetijde Maria Verbist; Marie 
Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en wederzijdse ouders; Jozef van de Vijvere en echtgenote 
Alma Mahu en wederzijdse ouders; Frans, Hypoliet en Maria Buys; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 
 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 23 april 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; Esther de Kind en echtgenoot René van 

Roeyen; Leon en Agnes Weemaes-Hiel en zonen Robert, Miel, Edy en Georges; George Pauwels 
echtgenoot van Ria Schuddings; Petrus Bosman en echtgenote Augusta van Roeyen en overleden 
familie 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 24 april: geen viering 
intenties: Ria van Damme-de Rijk; Anna Maria Lemsen; overleden echtpaar Camiel Lauret en 
Gerarda Lauret-de Schepper; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 26 april 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie; Leon van Esbroeck en 
Mathilda van Esbroeck-de Cock; Christina Lemsen 
 

De Blaauwe Hoeve - De Lange Akkers - WZC Antonius/ 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kleine lichtpuntjes… 

Al ruim een jaar hebben onze bewoners te maken met ingrijpende maatregelen in verband met het 
coronavirus. Bezoek ontvangen is al geruime tijd niet vanzelfsprekend meer en beperkt. Allerlei 
activiteiten die voor onze bewoners normaal gesproken worden georganiseerd zijn komen te 
vervallen. De kapel is al ruim een jaar gesloten.  
Natuurlijk hebben onze verzorgenden zich hard ingezet om op de afdelingen en in de 
groepswoningen juist in deze tijd wat extra’s voor de mensen te doen. Zo maken we er samen het 
beste van. 
Maar wat kijken we uit naar het moment waarop we weer ongedwongen bezoek kunnen ontvangen 
en onze bewoners weer samen kunnen komen voor allerlei leuke en ontspannende 
groepsactiviteiten. Dat moment lijkt echt dichterbij te komen. 
Het is te begrijpen dat er vanuit ZorgSaam heel zorgvuldig omgegaan wordt met de versoepelingen. 
ZorgSaam volgt de landelijke ontwikkelingen en bekijkt per locatie heel goed wat wel of niet 
verantwoord is.  
Bij het heropenen van de kapel gaat het ook zo. Er komen nogal wat vragen op ons af. We willen 
zorgvuldig afwegen hoe we eventueel weer met vieringen kunnen beginnen, voor wie dat kan, wat we 
aan maatregelen moeten treffen. Het is dus nog niet voor vandaag of morgen! Maar dat we nu over 
deze vragen kunnen nadenken is zeker een goed teken! 
 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 24-25 april 

 
Hulst 
zo 25 apr 11.00 uur:  eucharistie 
wo 28 apr 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 28 apr 19.00 uur:  eucharistie  
Clinge 
di 27 apr 10.00 uur:  eucharistie 
Nieuw-Namen 
vr 23 apr 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 26 apr 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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