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JAAR B 
Pinksteren 

 

 

Lezingen 
 

1 Handelingen 2, 1-11 
Galaten 5, 16-25 

Johannes 15, 26-27; 16,12-15 
 
 

Thema 
Kom o Geest 

Collecte 
 

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

 

 
 

In memoriam pater Wilfried Brand, pater marist 
 

Pater Brand, geboren in Hulst in 1940, is afgelopen woensdag, de dag voor Hemelvaart, toch nog plotseling overleden in het ziekenhuis 
van Terneuzen, waar hij die middag was opgenomen. Pater Wilfried Brand is een begrip in Hulst en naast pater ook erg bekend als 
historicus. Je kon hem niets misvragen, zeker niet als het over Hulst en omstreken ging, maar zeker ook als het over de basiliek en de 
librije ging. 
Pater Wilfried Brand ging naar school bij de maristen in Hulst en is ook bij hen ingetreden. In 
1965 werd hij tot priester gewijd in de basiliek van Hulst. Pater Brand is steeds in het bisdom 
Breda werkzaam gebleven. Bergen op Zoom was in 1968 zijn eerste standplaats om 
vervolgens in 1974 naar Dongen te verhuizen tot 2005. Vandaar ging hij met emeritaat en 
verhuisde naar het klooster van de paters maristen in Hulst. Vanaf 1973 tot 2017 was hij ook 
voor minimaal een halve dag archivaris van het bisdom Breda en voorzitter van de 
Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit archief Nederlandse maristen. In 1981 deed 
pater Brand nog doctoraal examen in de theologie met specialisatie kerkgeschiedenis om op 
die manier nog meer van nut te kunnen zijn als archivaris. 
De plaats Dongen heeft tot op het laatst een bijzondere plaats in zijn hart gehad. In 
gesprekken kwamen de verhalen uit Dongen altijd wel langs. Terug in Hulst deden veel 
mensen een beroep om historische feiten te kunnen achterhalen. Hij deed dit met verve. Zo 
nam hij zitting in een commissie, die de librije in de basiliek weer meer voor het voetlicht 
bracht. Hij zocht het allemaal uit, maar zo was hij in de zomer op zondag ook steeds in de 
basiliek om toeristen te kunnen informeren over de kunstschatten in librije en in de basiliek. 
Hij was ook steeds bezig informatie bijeen te zoeken voor het thema van de 
monumentendagen, specifiek voor de basiliek. Ook aan het ‘Jaar van Barmhartigheid’ heeft 
hij zijn steentje bijgedragen evenals het tentoonstellen van belangwekkende zaken uit 
onlangs in de regio gesloten kerken. 
Naast de basiliek was hij ook verbonden aan de Oudheidkundige Kring de Vier Ambachten, 
Hij schreef over de minderbroeders, hielp mee aan een uitgave, een overzichtswerk in het 
kader van 150 jaar bisdom Breda, schreef over de geschiedenis van de Lambertusparochie 
van Dongen. Op dit moment was hij vanuit de Oudheidkundige Kring de Vier Ambachten 
samen met anderen bezig met een nieuw boek over de basiliek. Tevens ondersteunde hij 

het pastoraal team nog lange tijd in de vieringen in de regio. 
In 2015 vierde hij samen met pater Jo Neve en pater Jan Kouijzer zijn 50-jarig priesterfeest in de basiliek van Hulst 
(zie foto). Langzaamaan werd zijn gezondheid brozer, maar hij bleef actief met zijn historische studies en de 
rondleidingen op zondag in de basiliek van Hulst tot corona in 2020 dit hem belette. 
Wij verliezen in pater Wilfried Brand een man die trots was op zijn Hulst, op de geschiedenis van Hulst, op zijn 

betrokkenheid, zijn geloof en zijn kennis. 
 

Moge hij rusten in vrede. 
 
 

Namens de parochie heilige Maria Sterre der Zee 
 

 

Vormsel 2021 
 

Dit jaar hebben zich in onze parochie 50 jongens en meisjes aangemeld voor het heilig vormsel. Omdat ook voor 
de vormselvoorbereiding de coronamaatregelen van toepassing zijn, heb ik de jongeren ingedeeld in 9 kleine 
groepen. In deze ‘bubbels’ doen zij hun voorbereiding en zullen zij ook het sacrament van het heilig vormsel 
ontvangen. In de maanden juni en juli vieren wij dit mooie en belangrijke moment in de parochiekernen 
Koewacht, Lamswaarde, Kloosterzande en Hulst. 
Bidden wij voor deze kinderen en de vormselgezinnen om de adem van Gods Geest, om moed en ‘vormsel-
kracht’: 

 

‘Geest van God, adem van leven, Geest van God, adem van vuur, Geest van God, troost en kracht, U heiligt 
ons.’ 

 

Ralf Grossert p.w. 



Terugblik op de vastenactie campagne 2021 voor Sibusiso 
 

 
Inzet van de vrijwilligers. 

Op 3 mei kwamen vertegenwoordigers uit de drie parochies samen om terug te kijken op de vastenactie 2021. Als eersten krijgen de 
vrijwilligers van de vastenactie een dikke pluim. Ze hebben een zeer goede pr- campagne opgezet om zoveel mogelijk steun te krijgen 
voor het project. Ze hebben er voor gezorgd dat er via de websites van de parochies, de Nieuwsbrieven, het Regioblad, de sociale media 
zoals Facebook en de lokale media veel aandacht was voor het vastenactieproject. En de vrijwilligers zijn nog steeds gemotiveerd om 
gebruik te maken van de mogelijkheid, die vastenactie eenmalig biedt, om tot 1 oktober van dit jaar gelden in te zamelen. 
 

Opbrengst 2021 = € 5.750 

Vele parochianen hebben de gelegenheid benut om ons Sibusiso project financieel te steunen. In de parochie H. Maria Sterre der Zee 
kwam € 2.436,35 binnen. In de Andreasparochie is € 1.350 ontvangen en zo vergaarde men in de Elisabeth-parochie een bedrag van € 
1.963,70. De teller stond in mei dus op een totaal van € 5.750. Een prachtig bedrag in deze coronatijden, waarin de normale act iviteiten 
niet konden worden georganiseerd en we het hoofdzakelijk moesten hebben van goede publiciteit. 
 

Vastenactie bonus +50% in gevaar! 

Ondanks het enthousiasme van de vele vrijwilligers en parochianen zijn er ook grote zorgen. Het streven was om € 50.000 in te zamelen. 
Van dat bedrag zijn we nog heel ver verwijderd. De verwachte opbrengst uit onze eigen acties was € 33.500. Nu we nog geen 75% van 
onze verwachte opbrengst hebben gerealiseerd, dreigen we ook de bonus van 50% van de landelijke vastenactie mis te lopen. We 
hebben nog ruim € 7.500 nodig om de bonus van ongeveer € 17.000 toegekend te krijgen. De caritassen en de werkgroep vastenactie 
zijn bezig om te zien hoe de bonus van de vastenactie toch binnengehaald kan worden. We hebben nog tot 1 oktober 2021 om deze  
€ 7.500 in te zamelen. 
 

Help mee om de bonus van € 17.000 voor Sibusiso te krijgen 

Tot 1 oktober kunt u dus ook nog steeds geven aan de vastenactie als u mee wilt helpen om de bonus van € 17.000 binnen te halen. 
Help de caritassen en de werkgroepen vastenactie door zelf te doneren.  

 Vanuit de Andreasparochie: NL52 RBRB 0791 2211 13 t.n.v. PCI Oostburg o.v.v. projectnummer: 401387  

 Vanuit de Elisabeth-parochie: NL66 RABO 0159 5271 04 t.n.v. Elisabeth-parochie o.v.v. projectnummer 401387 en mededeling inzake 
vastenactie.  

 Vanuit de parochie H. Maria Sterre der Zee: NL60 RABO 0172 4606 38 t.n.v. RK Caritas HMSdZ o.v.v. projectnummer: 401387. 
 

Verlenging steun Sibusiso 

Vanuit de drie parochies mogen we de komende tijd acties verwachten. Sinds begin mei heeft de werkgroep van Terneuzen al een 
Sibusiso winkel in de Noordstraat in Terneuzen. Daar worden allerlei producten en artikelen verkocht: jam, plantjes, koek, taart, boeken, 
dvd’s, kunst  en religieuze artikelen zoals iconen. En als u de winkel bezoekt dan kunt u ook een kopje koffie gebruiken. De winkel is 
open op woensdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. De werkgroep uit de Andreasparochie gaat bezien in hoeverre er deze zomer in 
Breskens nog mogelijkheden zijn voor activiteiten. De werkgroep uit H. Maria Sterre der Zee hoopt eind augustus / begin september nog 
een grote boekenmarkt te houden in de basiliek in Hulst. 
 

En hoe verder met Sibusiso? 

De campagnes in 2022 en 2023 zullen ook in het teken staan van Sibusiso. De vastenactiegroepen hopen dat ze in 2022 en 2023 weer 
normaal campagne kunnen voeren. De jaren 2020 en 2021 tellen voor de vastenactie als één jaar; daarom kunnen we dus nog twee jaar 
vooruit. De lat blijven ze hoog leggen: € 50.000 per campagne. Ondanks het enthousiasme en de gedrevenheid voor het Sibusiso project 
zijn er grote financiële zorgen.  

 

 

Sibusiso heeft u nodig!! 
 

Gedurende de vastentijd werd u geïnformeerd dat we in de koffiehoek van de 
Emmauskerk in Terneuzen een winkeltje hebben. We hoopten op deze manier geld 

binnen te krijgen in de vastentijd voor het prachtige project Sibusiso in Tanzania van de 

heer en mevrouw Hammer. Door de regels en beperkingen van de pandemie waren 
we heel beperkt in onze activiteiten.  
Misschien zag u een week geleden de aankondiging reeds in het advertentieblad? We 

verplaatsten het winkeltje naar de Noordstraat 47a, tegenover Porgy en Bess. De heer 

en mevrouw Fassaert, van Gastrovino hebben ons het vrij gebruik van een leegstaand 
pand aangeboden. Op zaterdag 1 mei hebben we het feestelijk geopend. Het winkeltje is 

woensdag en zaterdag open van 12.00 tot 16.00 uur. Voorlopig tot eind juni. 

Met dit bericht nodigen we u van harte uit om eens gezellig langs te komen. De koffie 
en wat lekkers ook voor de verkoop, staat klaar!  

Wat hebben we in de aanbieding? Iconen, ceramiek, prachtige wandkleden, lp’s, cd’s, 
tweedehands boeken en o.a. prachtige tuinboeken, curiosa, mooie kleine en grote lappen stof, jam van biologisch fruit en weinig 
toegevoegde suiker. Zaterdag 29 mei is er verkoop van een- en meerjarige tuinplanten, proeverij van Franse notentaart: glutenvrij! Wij 
hopen u te begroeten! Daarom tot ziens!!  
 

Namens alle vrijwilligers van de vastenactie Simone  Rovers 
 

 

 



Maria Ommegang in Bergen op Zoom op een andere manier 
 

Ook de Maria Ommegang in Bergen op Zoom kan dit jaar niet door de straten van Bergen op Zoom gaan. Toch is er iets op gevonden. 
Evenals vorig jaar zullen er in de Sint Gertrudiskerk aan de markt taferelen te zien zijn. In het komende pinksterweekend, mocht u niet 
weten waarheen te gaan, is het thema van de ommegang ‘Verlies en Ontoegankelijkheid’. Dit thema gaat over Adam en Eva en het 
paradijs. Mocht u geen tijd hebben, dan kunt u ook 29 en 30 mei gaan kijken, maar dan is het thema ‘Veiligheid en Bescherming’ en 
wordt Sint Christoffel, de Christusdrager in beeld gebracht. De taferelen zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van de 
zondagsdienst en op zondag van 13.30 tot 14.30 uur. Dit jaar is het thema van de 77ste Ommegang ‘Zij maakt het Verschil’. 

 

 
 

De Oehoe op bezoek in Hulst 
 

Heel de week horen we in de media al spreken over ‘de oehoe in Hulst’. Eerst gespot bij de Bierkaai, 
vervolgens op school en een schuurtje, maar nu ook op de pastorie. Zou kerkbezoek de volgende 
optie zijn? 
Toch kijk je vreemd op. Je bent aan het vergaderen op de pastorie en je hoort ineens geluid. Het lijkt 
wel alsof er een mens op de erker rondstapt en je vraagt je af of hij of zij er niet door zakt, want zo 
sterk is glas natuurlijk niet. En dan . . . zie je een der grootste uilen in Europa. De vergadering werd 
even stil gelegd voor wat snelle foto’s met daarbij een instemmende knik van de oehoe. Uiteindelijk 
hield deze het langer vol dan wij. Wij gingen op huis aan terwijl de oehoe rustig bleef logeren bij de 
pastorie. 

 

 
 

Informatie en intenties  

 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 21 mei 19.00 uur: stilteviering  
zondag 23 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven m.m.v. 

M. Mangnus op orgel en M. Bauwens met zang 
intenties: Karel Verhagen; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; 
Michael Vonck,Rosalia Vonck-van Huffel en Magdalena en Juliëtte Vonck; jaargetijde voor Erna 
Smet-van Deursen en echtgenoot Piet Smet en familie; voor Guust en Trees de Roeck-Fermont; 
Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Leon de Bleijser; Jo 
de Bakker; Achèle Julia Vermeirssen-de Block; familie A. Michielsen-van Acker en overleden 
kinderen; pater Wilfried Brand;  
maandag 24 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en R. Claessens met zang 
intenties: Piet Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried Segers; Leon de Bleijser; voor Joop, 
Jan en Marèl Gremmen;  
woensdag 26 mei 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 26 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs.  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; overleden ouders Rooms en van Laare 
 

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. 

 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 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.  

 

overleden: pater Wilfried Jozef Petronella Brand, 81 jaar 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 23 mei 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; Paul Baert echtgenoot van Gerda Baert-Weemaes en 
overleden familie; jaargetijde voor Bernard van Acker en echtgenote Clara Cerpentier; Jo en Gaby 
David 

 

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus 
donderdag 27 mei 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 22 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ferdy Bonte en Hilda Bonte-Leuridan en overleden familie; jaargetijde Lea d’Haen en 

echtgenoot Petrus van Itegem 
maandag 24 mei 18.30 uur: rozenkransgebed aan het Mariagrotje achter de kerk 
dinsdag 25 mei 9.30 uur: gebedsgroep 
mededeling: Op 18 mei hebben wij de wekelijkse vieringen op dinsdag afgesloten. Vanaf dinsdag 25 

mei zal gebedsgroep De Bron weer elke week bijeenkomen. Dit samenzijn start om 9.30 uur en vindt 
plaats in onze kerk dus niet in het vergaderzaaltje. Iedereen is van harte welkom. 

 

 

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 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl
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
mailto:k.vangeloof@zzv.nl


 

Informatie en intenties vervolg 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 28 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; pastoor Ruyloft; Sjef Lockefeer echtgenoot 
van Gonny van Haelst; Bertha Goossens en echtgenoot Constant van Ecken; ouders de Deckere-
Cornelissen en overleden familie 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 22 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties Bert Wauters; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden 
echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot 
en familie 
zondag 23 mei 14.00 uur: eerste communieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor 

K. Van de Wiele 
 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 24 mei tussen 11.00 uur en 12.00 uur: onze kerk open voor een stil gebed 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 23 mei 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; overleden ouders Fons Neve 

en Elsa Neve-Pieters; overleden echtpaar Jozef en Eliza van Wesemael-de Maat; overleden ouders 
Piet en Anna Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en Roos Maas; Roos Verdurmen-Kerckhaert en 
familie; André van Mieghem en overleden familie van Mieghem-Maas; Robert Vernimmen; Joos van 
Troost; Gretha de Waal-de Cock; zuster Bernadette de Kock; Betty Duerinck; Jo Van der Velpen; 
Erna Vereecken-Buijsse; Ben Kuijpers; Jet Warrens; Rie Heijens-Rijk; Gemma Kint-Kindt 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

In memoriam Godelief de Block-de Kind 

Op 8 mei j.l. is op de leeftijd van 67 jaar Godelief de Block-de Kind overleden. Zij streed al geruime 
tijd tegen een ernstige ziekte. Godelief was een trouwe vrijwilligster in ‘De Lange Akkers’ en nauw 
betrokken bij de vieringen vanuit de dienst geestelijke zorg daar. Ze zette zich er altijd voor in dat 
alles goed geregeld was en had een bijzondere aandacht voor de vieringen rond Kerstmis en Pasen 
en voor de jaarlijkse Mariaviering en herdenkingsdienst. We hebben Godelief leren kennen als een 
lieve, zorgzame vrijwilligster die met hart en ziel meeleefde met het wel en wee van onze bewoners 
en van ons allen. We zullen haar heel erg missen. Oprecht wensen we haar man en haar gezin heel 
veel sterkte toe in deze moeilijke, verdrietige tijd. 
 

overleden: mw. Sevatia de Schepper, 74 jaar 

 

Overzicht vieringen 
rond 22-23 mei 

Hulst 
vr 21 mei 19.00 uur: stilteviering 
zo 23 mei 11.00 uur:  eucharistie 
ma 24 mei 11.00 uur: eucharistie 
wo 26 mei 18.30 uur: rozenkrans 
wo 26 mei 19,00 uur: eucharistie 
Koewacht 
zo 23 mei 9.30 uur:  w&c viering 
Heikant 
do 27 mei 10.30 uur: w&c viering 
Clinge 
za 22 mei 19.00 uur: w&c viering 
ma 24 mei 18.30 uur:rozenkrans 
di 25 mei 9.30 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 28 mei 19.00 uur: eucharistie 
Vogelwaarde 
za 22 mei 19.00 uur: w&c viering 
zo 23 mei 4.00 uur:  ehc viering 
Hengstdijk 
ma 24 mei 11.00-12.00 uur:  
 open voor stil gebed 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 23 mei 9.30 uur:  w&c viering 

 


