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JAAR B 
Feest van de H. Drie-eenheid 

 

 

Lezingen 
 

Deuteronomium 4, 32-34.39-40 
Romeinen 8, 14-17 
Matteüs 28, 16-20 

 

Thema 
Vader, Zoon, Geest 

Collecte 
 

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

 

 

Parochiecentrum weer open 
 

Nadat het parochiecentrum geopend maar ook weer gesloten werd vanwege de welbekende reden, 
corona, gaan we nu weer open. Het parochiecentrum, aan de Steenstraat 9, waar de administratie wordt 
gedaan voor de parochie, waar alle parochiekernen van de parochie Heilige Maria Sterre der Zee onder 
vallen, heeft ook een winkel. Naast kaarsen, beeldjes en boeken zijn er ook rozenkransen, magneetjes 
en kerstartikelen te koop. Loopt u gewoon eens binnen en kijk rond. Er zijn een aantal dames die u bij 
vragen graag willen helpen. De meeste ochtenden en middagen, en op zaterdag- en zondagmiddag zijn 
we er. Als de deur openstaat, zijn wij aanwezig. 

 

 

‘In vertrouwen verder’ 
 

 
 
 
 
 

 
Beste parochianen, 
 

Afgelopen weekend hebben we het hoogfeest van Pinksteren gevierd. Het feest van de heilige Geest, het begin van de kerk. “In kracht 
van Gods Geest kunnen wij de navolging van Christus gestalte geven. Als Jezus bij de Vader is aangekomen is de tijd van concreet 
christelijk leven aangebroken. Dat gold voor de eerste christenen, maar dat geldt evenzeer voor ons. In kracht van de Geest worden wij 
geroepen tot een christelijk bestaan…… Wij zijn bij God in goede handen.” Zo spreekt bisschop de Kort van ’s-Hertogenbosch tot ons in 
het gebedenboek ‘van Maria-Lichtmis tot Pinksteren’.  
 

Het afgelopen jaar hebben we veel meegemaakt door de pandemie. Het was voor velen moeilijk om op zondagmorgen dat christelijk 
bestaan op de normale wijze in te vullen, omdat er beperkingen waren bij het aantal mensen dat in de kerk mocht samenkomen. Maar 
we gingen, ondanks de beperkingen, toch door, want stilstaan kan niet in ons geloof, maar ook niet in ons leven. In de maatschappij om 
ons heen komen steeds meer versoepelingen, want het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nemen af. Aangezien wij als 
parochies ook midden in de samenleving staan gaan we de komende tijd ook over tot versoepelingen. 
 

We hebben het hoogfeest van Pinksteren in meerdere kerken gevierd en vanaf juni gaan we in meerdere kerken ‘de zondag vieren’. We 
gaan dat om en om doen. Dus naast de kerken waar we de laatste maanden hebben gevierd, komen daar de andere kerken bij. In die 
kerken vieren we voorlopig om de veertien dagen, dus om en om. Het aantal aanwezigen dat we toe laten brengen we naar het aantal 
dat we toelaten bij uitvaarten. Door daar één lijn in te trekken, voorkomen we onduidelijkheden.  
 

Vanaf de eerste zondag van juli willen we weer gaan vieren volgens het liturgierooster, dus op de plaatsen waar we voor de pandemie 
gewoon waren om te vieren. Registratie van de aanwezigen is nog steeds een verplichting. Om opstoppingen te voorkomen bij de entree 
van de kerken blijven we werken met reserveren. De basisregels blijven van kracht: handen ontsmetten bij binnenkomst, mondkapje 
dragen bij bewegingen door de kerk, anderhalve meter afstand houden, verplichte looproutes, geen samenzang, geen hand geven bij de 
vredewens, communie-uitreiking van achter het kuchscherm…  
We hebben er vertrouwen in dat de versoepelingen van de rijksoverheid verder gezet worden, zodat wij in onze parochies onze 
versoepelingen vanaf begin juli kunnen doorzetten. En niet vergeten: Laten we letten op én zorgen voor elkaar!  
 

Namens het pastoraal team en parochiebesturen, 
pastoor W. Wiertz 
 

Maximaal aantal aanwezigen bij onze vieringen: 
 

 H. Maria Sterre der Zee Parochie H. Andreas Elisabeth-parochie  

Boschkapelle 40 Kloosterzande 55 Aardenburg 60 Philippine 75 
Clinge 45 Koewacht 55 Oostburg 54 Terneuzen 70 
Hengstdijk 45 Lamswaarde 33 IJzendijke 26 Zuiddorpe 40 
Heikant  45 Nieuw Namen 48 Breskens 30 
Hulst 100   Schoondijke 30 
 



Versoepelingen kerken 
 

Om ons heen komen er langzaamaan versoepelingen en het aantal besmettingen heeft ook een dalende lijn ingezet. We hebben Pinksteren 

in alle kerken kunnen vieren, zoals eerder ook Pasen. We kunnen nu melden dat er vanaf de zondag na Pinksteren een uitbreiding blijft 
met de vieringen in de drie Zeeuws-Vlaamse parochies: vanaf 30 mei blijft de zondagsviering om 11.00 uur in Hulst, maar om 9.30 uur 
zullen Kloosterzande en Koewacht om en om een viering hebben en op zaterdag is deze afwisseling er tussen Boschkapelle en Clinge. 
Ook zullen we vanaf het weekend van 6 juni het aantal aanwezige mensen in de vieringen aanpassen naar het aantal zoals we hanteren bij 
uitvaarten in onze kerken. De drie parochies hebben afgesproken dat we blijven werken met het reserveren om de druk bij de registratie 
aan de deur zoveel mogelijk te voorkomen. De anderhalvemeterregel zou dan bij grotere aantallen moeilijker te handhaven zijn. 
 

Uitnodiging gezinsdag aan zee     Welkom thuis 
 

Thuis is waar we helemaal onszelf kunnen zijn. Thuis zijn we ook bij God, bij Hem mogen we onszelf zijn met onze vreugde en verdriet.  
Op deze dag aan het begin van de zomervakantie, vertelt een echtpaar hoe God een plek heeft gekregen bij hen thuis. In de middag 
gaan we met alle ouders en kinderen naar het strand voor een spelmiddag.  
Elk gezin wordt gezegend en we sluiten af met een gezellige barbecue.  
 

datum: zaterdag 24 juli 2021 van 10.00-18.00 locatie: Strandkerk, Noorddijk 2, 4506 JE Cadzand-Bad 
kost € 10 per volwassene, kinderen gratis. Dit is inclusief een lunch en barbecue.  Info en opgave: gezinengeloof.nl/gezinsdag. 
Deze gezinsdag is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum en de parochies van Zeeuws-Vlaanderen. 

 
 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zaterdag 29 mei 14.00 uur: eerste communieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en 
pastor K. Van de Wiele 
zondag 30 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven m.m.v. 
M. Mangnus op orgel en P. van Gorsel met zang 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Aloys Buysrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob 
Buysrogge; Leon de Bleijser; Achèle Julia Vermeirssen-de Block; pater Wilfried Brand; Julienne Baart 
en echtgenote Johanna Fassaert  
woensdag 2 juni 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 2 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 
vrijdag 4 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert, echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; Fons Cornelis 
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. 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 29 mei 19.00 uur: geen viering 
maandag 31 mei 18.30 uur: rozenkransgebed bij het Mariagrotje achter de kerk; bij minder goed 

weer komen we samen achter in de kerk. 
dinsdag 1 juni 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

De viering is tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep De Bron, aansluitend is er mogelijkheid tot 
aanbidding. 
donderdag 3 juni van 5.00 uur tot 8.00 uur: aanbidding in onze kerk i.v.m. Sacramentsdag 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 29 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger W. Wiertz. 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 29 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ria van Damme-de Rijk en overleden familie; Bert Wauters; overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
overleden: mw. Joke de Valck-Polfliet, 96 jaar 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zaterdag 29 mei 11.00 uur: eerste communieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en 

pastor K. Van de Wiele 
zondag 30 mei 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

H. Drie-Eenheid 
Wat zouden we graag zekerheid willen hebben over het bestaan van God. Hoe sterk ons geloof en 
ons vertrouwen ook is, ergens blijft er altijd een stukje twijfel en onzekerheid. Zou God echt bestaan? 
Zolang er mensen leven op aarde heeft men zich met die vraag bezig gehouden. Maar zelfs de 
grootste denkers in de geschiedenis en de meest geleerde mensen hebben geen overtuigend 
antwoord kunnen vinden of geven, op de vraag naar het bestaan van God.  
Het feest van de H. Drie-eenheid reikt ons een mooi beeld van God aan. God laat zich aan ons 
kennen als een goede, liefdevolle, zorgzame ouder (vader of moeder). We hebben God beter leren 
kennen door het leven van Jezus. En als we daar voor open willen staan, dan kunnen we de kracht 
van God in ons leven voelen door de H. Geest.  
 

overleden: dhr. Alouisius Neve, 91 jaar; mw. Jannetje de Valck-Polfliet, 96 jaar 

 

Overzicht vieringen 
rond 29-30 mei 

 

Hulst 
za 29 mei 14.00 uur: ehc viering 
zo 30 mei 11.00 uur:  eucharistie 
wo 2 juni 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 2 juni 19.00 uur:  eucharistie 
vr 4 juni 19.00 uur:  eucharistie 
Clinge 
ma 31 mei 18.30 uur: rozenkrans 
di 1 juni 10.00 uur:  w&c viering 
do 3 juni 5.00uur - 800 uur: 
 aanbidding 
Nieuw-Namen 
vr 28 mei 19.00 uur:  eucharistie 
Vogelwaarde 
za 29 mei 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
za 29 mei 11.00 uur: ehc viering 
zo 30 mei 9.30 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  
ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op 
tel. 0114-745000 
ziekenzalving: tel. 06-42506424. 
 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz  
tel. 06-42506424 
Pastoraal werkster  
M. Dieleman-Fopma  
tel. 0115-694958;  
Pastoraal werker F. van Geyt  
tel. 0117-453374 
Pastoraal werker R. Grossert  
tel. 0114-313299 / 06-13705137  
Kapelaan J. van Velthoven  
tel. 0114-745000, toets 3; 
Pastoraal werker N. van 
Waterschoot  
tel. 0115-616006 e-mail: Pastoraal 
werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
Dienst geestelijke zorg 
ZorgSaam zorggroep Zeeuws-
Vlaanderen:  
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313 

 

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

