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JAAR – B 
7de zondag van Pasen 

 
 

 

Lezingen 
 

Handelingen 1, 15-17.20a.20c-26 
1 Johannes 4, 11-16 
Johannes 17, 11b-19 

  
 

 

Thema 
Tot eenheid geroepen 

 

Collecte 
 

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

 

 

Vieringen met Pinksteren 
 

We hebben Pasen in alle kerken kunnen vieren zoals we, alweer lang geleden, buiten 
coronatijd deden. Ook met Pinksteren zullen er op de gebruikelijke tijden vieringen zijn in 
Boschkapelle, Clinge, Koewacht, Kloosterzande en Hulst. 
Het blijft wél zo dat er 30 plaatsen beschikbaar zijn in de kerk, dat u zich moet aanmelden, 
dat de anderhalve meter nog steeds van kracht is en dat de aanwijzingen van de 
toezichthouders moeten worden opgevolgd. Ook het ontsmetten blijft van toepassing. 
 
U kunt zich van maandag tot en met donderdagochtend opgeven bij de bekende adressen. 
Voor de volledigheid voegen we ze hieronder toe. 
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 door: 

 te bellen op maandag t/m donderdag tussen 9.30 tot 11.30 uur naar 0114-745000, keuzetoets 2 of 

 te mailen naar: pkhulst@hmsdz.nl 

 
Voor het aanmelden voor overige vieringen dient u zich bij uw eigen parochiekern of de kerk van uw keuze aan te melden. Het kan zi jn 
dat de lijst al vol is of dat u wordt gevraagd een viering over te slaan. Dit zijn de adressen en telefoonnummers om u aan te melden voor 
een viering: 

 Voor Boschkapelle: Mevrouw De Schepper, 0114-671357, sca@zeelandnet.nl 

 Voor Clinge: Mevrouw De Loos, 0114-311332, parochieclinge@zeelandnet.nl 

 Voor Koewacht: Mevrouw Van Remoortele, 0114-361980, emmyvanremoortele@gmail.com 

 Voor Kloosterzande: Mevrouw Van Kerckhoven, 0114-682468, frankvank@zeelandnet.nl 
 
Kunt u uiteindelijk toch niet naar de viering komen, meld u dan af zodat we iemand anders blij kunnen maken met uw gereserveerde 
plaats. 
 

 

Brim in de basiliek van Hulst 
 

De afgelopen vijf jaar zijn er in de basiliek onderhoudsplanwerkzaamheden uitgevoerd, 
waarbij gebruik kon worden gemaakt van de BRIM-regeling, het Besluit Rijkssubsidiëring 
Instandhouding Monumenten. Hans van der Zijden heeft al deze werkzaamheden 
begeleid. Een enorme klus. U hebt eerder over dit project in het Tintinnabulum en op de 
website kunnen lezen. 
Met het overhandigen van de sleutels aan de parochiekern Hulst is er voor Hans een 
einde aan deze periode gekomen. Hans, heel hartelijk dank voor al het werk dat je 
hiervoor hebt verricht en de tijd die je erin gestoken hebt! Het waren heel wat uurtjes. 
Hans, nogmaals dank. 

 

Namens de parochiekerncommissie Hulst 
 

 

Woorden van bemoediging 
 

Zoals steeds in deze coronatijd, is er ook deze week weer een nieuwe editie van de rubriek 
'Woorden van bemoediging'. We hebben gemerkt dat deze woorden goed worden beluisterd 
via Omroep Hulst, op de website van de parochie of Kerkbelang Koewacht. 
 
De 'Woorden van bemoediging' zijn deze week opgenomen in de kerk van Heikant en worden 
gepresenteerd door pastor Katrien Van de Wiele. 
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Informatie en intenties 
 
Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 14 mei 15.00 uur: kruisweg  
zondag 16 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en M. van den Boomen met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Jo Everaert en 
overleden familie Everaert-Tielemans; Leon de Bleijser; Joseph Alphonsus Petrus de Bakker; Jo de 
Poorter en echtgenote Ireen van Waterschoot; Gerard Bruggeman en echtgenote Marja van 
Waterschoot, zoon Eric en dochter Thérèse; Achèle Julia Vermeirssen-de Block 
woensdag 19 mei 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 19 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Walter van Overmeir echtgenoot van Trix van Overmeir-Penneman 
vrijdag 21 mei 19.00 uur: stilteviering 
mededelingen: Zaterdag 29 mei 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 15 mei: geen viering 
maandag 17 mei 18.30 uur: rozenkransgebed aan het Mariagrotje achter de kerk 
dinsdag 18 mei 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: 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 
 
Graauw gemeenschapshuis 
mededeling: Wegens het huidige beleid om besmetting met coronavirussen te voorkomen is er in 

het gemeenschapshuis Graauw in mei 2021 geen woord- en communieviering. 
 
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 15 mei: geen viering  
intenties: Ria van Damme-de Rijk; Bert Wauters; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda 
Lauret-de Schepper; Apollonia van Campen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 
De Blaauwe Hoeve - De Lange Akkers - WZC Antonius 
Zorgsaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 
Als een dierbare ons verlaat...  
 

Dag in dag uit krijgen mensen er mee te maken: het overlijden van een naaste, een dierbare. We 
weten hoe ingrijpend het is en het klopt wat er regelmatig gezegd wordt: “Je moet het zelf meemaken 
om echt te weten hoe het is…”  Het leven verandert ingrijpend als je man of vrouw, je partner 
wegvalt. De glans is voor een groot stuk verdwenen, je kunt elkaar eigenlijk niet missen. Toch staat 
een mens dan voor de opgave om van het leven nog iets te maken. Bij de ene mens lukt dat beter 
dan bij de andere, met vallen en opstaan. 
Met Hemelvaart overkomt dit ook de leerlingen van Jezus. Na zijn dood en wonderlijke verrijzenis 
verblijft Hij nog enige tijd bij hen. Maar met Hemelvaart gaat Hij weg, terug naar zijn Vader in de 
hemel. En zijn leerlingen blijven achter... in verdriet... eigenlijk niet wetend wat te doen. Hoe kunnen 
zij de draad weer oppakken? 
Het is wachten op Pinksteren. Dan zal de H. Geest hen de kracht geven om te doen wat er van hen 
verwacht wordt. Dan pakken zij de draad op, rapen ze alle moed bij elkaar en getuigen van hun 
geloof. 
Er zijn zoveel momenten in ons leven waarop ook wij die kracht van de H. Geest hard nodig hebben. 
Bij het overlijden van een dierbare, bij tegenslag, bij verdriet. Dan hopen we dat Gods Geest ons de 
kracht en de moed mag geven om de draad toch weer op te pakken, hoe moeilijk dat misschien ook 
lijkt te zijn. 
 
overleden: 

mw. Gemma Kint-Kindt, 89 jaar 
mw. Elisabeth Paulusse-Scheele, 84 jaar 
 
 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 15-16 mei 

 
Hulst 
vr 14 mei 15.00 uur:     kruisweg 
zo 16 mei 11.00 uur:  eucharistie 
wo 19 mei 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 19 mei 19.00 uur:  eucharistie 
vr 21 mei 19.00 uur:  stilteviering 
Clinge 
zo 18 mei 10.00 uur: eucharistie 
 
 

 
  

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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