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JAAR – B 
Feest van het H. Sacrament 

 

 

 

Lezingen 
 

Exodus 24, 3-8 
Hebreeën 9, 11-15 

Marcus 14, 12-16.22-26 
 
 

Thema 
Mijn lichaam 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst, 
Koewacht en Clinge is er een extra 
caritascollecte. 

 

 

Ik vier met Jezus 
 

Op Valentijnsdag (14 februari) werd de eerste stap gezet op de weg van de digitale voorbereiding op de eerste heilige communie. Waar 
liefde mensen samenbrengt daar is God! Katrien heeft samen met Marjan en ondergetekende het communieproject ‘Ik vier met Jezus’, 
geheel gedigitaliseerd. Het is onvoorstelbaar hoe Katrien haar theologische, pedagogische, organisatorische en informatica vaardigheden 
hiervoor heeft ingezet. Marjan en ik waren allang blij, dat we via WhatsApp de Bijbelteksten konden inspreken voor bij de afbeeldingen.  
De reacties van de communicanten en hun ouders waren geweldig. Doordat de voorbereiding op afstand moest gebeuren, waren nu ook de 

ouders veel intensiever betrokken in de voorbereiding. Heel mooi was het om te zien hoe het geloof thuis werd doorgegeven, geleerd en gevierd. 
De communicanten konden filmpjes opnemen en ‘appen’ van als ze aan het kleuren waren, liedjes zingen, het kruisteken maken of het 
Onzevader bidden. De vreugde en soms ook de (in)spanning waren af te lezen van de gezichten van de kinderen.  
Alle filmpjes zijn gedeeld op ons eigen YouTubekanaal ‘feestindekerk’. We zouden het allemaal 
graag met u delen, maar vanwege de wet op de privacy is dit helaas een voor u besloten 
platform. 
Inmiddels zijn we begonnen aan de vieringen van de eerste heilige communie, de eerste viering 
was op Hemelvaart in Terneuzen en op 18 juli sluiten we af in Hulst. In 33 vieringen hebben dan 
136 kinderen voor het eerst Jezus ontvangen in de heilige communie, wat een feest! 
We steken een duim op voor alle mensen die op welke wijze ook hebben meegewerkt aan de 
voorbereidingen en nog volop meewerken aan de vieringen. Heel veel dank voor jullie inzet, 
flexibiliteit en geloof! Een duim voor jou, een duim voor mij, een duim voor Jezus er ook bij. Hij 
is nu heel diep in mijn hart. Bedankt voor deze nieuwe start!  
 

Namens de bond van jonge gezinnen, kapelaan Jochem van Velthoven foto J. Klok 
 

 

Pastor Van Waterschoot hervat werk 
 

Beste mensen, ik ben blij dat ik jullie kan melden, dat ik per 1 juni 2021 weer volledig aan de slag zal gaan. De afgelopen maanden 
waren pittige maanden. Mijn revalidatie kostte veel energie en aandacht. Hoewel mijn revalideren nog wel een hele tijd door zal gaan, 
voel ik me al sterk genoeg om het werk weer op te kunnen pakken. Ik hoop u dan ook spoedig weer te kunnen ontmoeten bij een viering 
of een samenkomst. En ik dank u voor alle tekens van steun, die ik heb mogen ontvangen. 
 

pastor Niek van Waterschoot 
 

 

Gebedsgroep de Bron 
 

Iedere dinsdagochtend om 10 uur komen we in de kerk van Clinge met deze groep bijeen om een uurtje 
te bidden en te zingen. Om u een idee te geven hoe dit uur wordt ingevuld, een kort overzicht: aansteken 
roepingenkaars; kruisteken; bidden om de heilige Geest met gebed en zang; lied tot Maria; lof en dank 
tot God met gebed en zang; lezen evangelie van de dag gevolgd door een korte stilte; voorbeden; ieder 
die wil brengt zijn/haar voorbede naar voor. Ook denken we aan de gebeden die de mensen ons 
toevertrouwen in de gebedenbus (achter in de kerk); bidden van het Onzevader en Weesgegroet; vast 
slotlied: “Houd ons tesamen Heer”. 

Elke eerste dinsdag van de maand wijken we even van dit programma af. Pastor Ralf Grossert gaat die ochtend voor in een 
woordviering gevolgd door aanbidding van het Allerheiligste (voor hen die dat willen). 
Na het bidden drinken we samen koffie (helaas is dat nu nog niet mogelijk door de coronamaatregelen). Iedereen is van harte welkom! 

Bernadette Luijcks-Hemelsoet           Lees meer op de website van onze parochie.  
 

 

Stoppeldijk op tv 
 

Afgelopen woensdag was Jos de Jager van de EO hier, bij mij in de achtertuin, met een cameravrouw. Ze filmden het kerkbankje, 
gekocht voor € 25,- uit de inventaris van de kerk van Stoppeldijk. Ronnie Haerens was er ook bij. Na drie pogingen was de opname goed 
genoeg. Daarna gingen we naar de kerk. Te voet vanaf het Karrewiel naar de kerk, de grote deur open en de lege kerk in. Vragen van 
Jos over hoe dat nu voelt na zoveel jaren leegstand. Was men destijds teleurgesteld of boos? Waren er acties voor het behoud? 
Waarom is de kerk nog niet verkocht? Wat zou er allemaal in kunnen gebeuren: danszaal, biljarten, fitnesscentrum, antiekzaak? De 
lekkage aan het dak trekt de aandacht. Een minpuntje. Wel een goede akoestiek. Op het oksaal proberen we het orgel. Doet het niet. Ik 
zing daar het Ave Maria. Vanaf het priesterkoor leest Ronnie uit eigen werk: “Het oude gaat voorbij, zodat het nieuwe komen kan”. Dat 
alles vele malen opnieuw, tot Jos het goedkeurt. Begonnen om 11.30 uur, tot 13.30 uur. Wat blijft er van over op tv? 
De uitzending is te zien op zaterdag 5 juni om 19.20 uur op NPO2 en in de herhaling op maandag 7 juni om 16.30, ook op NPO2. Kijken 
dus. Zegt het voort!  
 

Arie Sponselee 
 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1693-gebedsgroep-de-bron


Walter Lockefeer, doctor in de vrijevormarchitectuur 
 

Ons medecommissielid, tevens voorzitter van de parochiekerncommissie Hulst, Walter Lockefeer 
verdedigde op 28 mei in Delft zijn proefschrift met de titel: ‘Vrijevormarchitectuur; ontwerpen, tekenen, 
maken en betekenen’. 
Naast zijn werk als architect werkte hij aan dit proefschrift, maar hij is ook actief bij de parochiekern H. 
Willibrordus Hulst. U raadt het al: zijn interesse ligt vooral bij de basiliek met al zijn onderdelen en 
misschien nog wel onontdekte plekjes. Als hobby heeft Walter heel de basiliek in 3D uitgewerkt, 
voorwaar een enorme klus. 
En zoals gezegd was hij al geruime tijd bezig met zijn proefschrift. Ook hierbij heeft hij samen met zijn vrouw heel wat noten gekraakt en 
na vele jaren onderzoek is het gelukt. Zijn promotor professor Eekhout herinnerde Walter aan een telefoontje, waarbij zijn 
promotieonderwerp al ter sprake kwam. Hoe bouw je in een bloemenzaak een dak van glas? Hoe meet je dit, hoe kijk je buiten de 
gewone lijnen naar dit object? Het gaat te ver om hier dieper op in te gaan, maar de rector magnificus gaf Walter de suggestie voor een 
nieuwe titel: freefall architecture. Freefall architecture slaat ook op een stelling bij het proefschrift. Daarin geeft Walter aan, dat iedere 
architect eenmaal per jaar een vrije val zou moeten maken. 
Walter en Hanneke, vanuit de parochiekern H. Willibrordus van harte gefeliciteerd. Het was prettig er online bij te kunnen zijn.  
 

 

Aankondiging caritascollecte op de zondag voor de diaconie in het weekend van 5/6 of 12/13 juni 2021 
 

Caritas werkt nauw samen met lokale partijen en draagt bij aan meer coördinatie. Zo zoekt caritas samen met Stichting De Melkkan, de 
diaconie van de PKN Oosthoek, de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Hulst, burgeradviseurs, de 9 Zonnebloem afdelingen, 
Vluchtelingenwerk en anderen naar samenwerking bij de broodnodige steun aan kwetsbare medelanders in onze naaste omgeving. Met 
uw bijdrage in de collecte steunt u onze caritas hierbij. 
 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 4 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; Fons Cornelis 
zaterdag 5 juni 14.00 uur: eerstecommunieviering, dit betreft een besloten viering 
zondag 6 juni 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en P. Mangnus met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Gerard van Acker en 
overleden familie; Leon de Bleijser; Alin Helmich; Achèle Julia Vermeirssen-de Block; pater Wilfried 
Brand; George Elegeert en echtgenote Yvon Elegeert-Reijns; Jo Everaert en overleden familie 
Everaert-Tielemans 
zo 6 juni 14.00 uur: eerstecommunieviering, dit betreft een besloten viering 
woensdag 9 juni 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 9 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs  

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Bernard de Smet en Tilly de Smet-van Cleemputte 
vrijdag 11 juni 15.00 uur: kruisweg 

 

Overzicht vieringen 
rond 5-6 juni 

 

Hulst 
vr 4 juni 19.00 uur:  eucharistie 
za 5 juni 14.00 uur:  communie 
zo 6 juni 11.00 uur:  eucharistie 
zo 6 juni 14.00 uur:  communie 
wo 9 juni 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 9 juni 19.00 uur:  eucharistie 
vr 11 juni 15.00 uur:  kruisweg 
Koewacht 
za 5 juni 11.00 uur:  communie 
zo 6 juni 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 5 juni 19.00 uur:  eucharistie 
di 8 juni 10.00 uur:  gebedsgroep 
 
 

 

  

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 5 juni 11.00 uur: eerstecommunieviering, dit betreft een besloten viering 
zondag 6 juni 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Sylvia van Damme 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 5 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. Marlene Bauwens en Marcel Mangnus 

intenties: jaargetijde Silvia Smet en echtgenoot Harie Brabers en overleden familie; Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, 
overleden ouders en familie 
dinsdag 8 juni 10.00 uur: gebedsgroep 
 

Graauw gemeenschapshuis 
mededeling: De gebruikelijke woord- en communieviering in Graauw op kermismaandag 21 juni a.s. gaat niet door. Wel is toestemming 

verkregen een korte herdenkingsplechtigheid voor de overledenen op de begraafplaats in Graauw te organiseren. Naast een gebed en 
een lezing door een pastor zullen de graven symbolisch gezegend worden. Aanvang: 21 juni om 10.30 uur. Samenkomst op het 
grasveld vooraan op de begraafplaats. U bent van harte welkom. 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 5 juni: geen viering  
intenties: Bert Wauters; Joke de Valck-Polfliet; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden echtpaar 
Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper; 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 
 

Sacramentsdag 

Eigenlijk hebben we in ons land en in onze kerk al veel mooie tradities afgeschaft. Zo zijn er landen waar Sacramentsdag nog echt 
wordt gevierd en waar rond die dag de processie door de straten trekt. Overigens gebeurt dat op enkele plekken in Limburg en Oost-
Brabant nog wel. Het heeft toch iets en het brengt het geloof letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen. We zijn dankbaar voor die 
bijzondere tekenen van brood en wijn die Jezus ons heeft nagelaten om aan Hem terug te blijven denken. Vanwege alle maatregelen 
rond corona is het voor onze bewoners al ruim een jaar niet mogelijk om de communie te ontvangen. En verschillenden van hen missen 
dat echt. Voorzichtig zijn we ook wat dat betreft de mogelijkheden aan het verkennen en hopen we hen binnenkort weer in de 
gelegenheid te stellen om het heilig brood te ontvangen. Ook hier geldt: wat altijd zo vanzelfsprekend en gewoon leek te zijn werd door 
corona ineens heel bijzonder.  
 

overleden: mw. Ingrid de Ridder, 62 jr. 


