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JAAR B 
11de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Ezechiël 17, 22-24 
2 Korintiërs 5, 6-10 

Marcus 4, 26-34 
 

Thema 
Kiemkracht 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en in 
Kloosterzande en Vogelwaarde een 
extra caritascollecte. 

 

 

Sacramentsdag 2021 
 

De laatste jaren vierden we in de parochie heilige Maria Sterre der Zee weer Sacramentsdag. Sacramentsdag 
zult u zeggen. Hebben we dat ooit gevierd? Jazeker! De ouderen onder ons zullen het zich zeker herinneren. 
De geschiedenis wordt steeds weer verteld. De sacramentsprocessie, die door de straten trok of alleen maar 
rond de kerk. Voorop de fanfare, vaak gevolgd door bruidjes, vaandeldragers, zangers en dragers van het 
processiekruis. Wat een feest was het om in deze processie mee te mogen lopen. Dit was vooral het verhaal 
van de toenmalige jeugd en de oudere van nu. 
Wat een feest. Als kind vergat je waar het eigenlijk om ging. Centraal van de processie was daar de baldakijn 
met de priester en het heilig sacrament. Er werden bloemen gestrooid, de fanfare liep mee. Ook liepen er 
misdienaars mee met het wierookvat. Bij het voorbijgaan van het Allerheiligste knielden mensen. 
Op een gegeven moment is de processie verdwenen en werd dit vooral een herinnering. Nu proberen we in de 
drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen Sacramentsdag weer te vieren. Enkele jaren wordt Sacramentsdag in 
Oost Zeeuws-Vlaanderen gevierd. Dit jaar in Clinge en ook in Terneuzen. 
Wat is Sacramentsdag en wanneer is de eigenlijke dag. Om met het laatste te beginnen: 10 dagen na 
Pinksteren, maar vaak wordt het de zondag erna gevierd. Sacramentsdag is het hoogfeest waarop gevierd 
wordt dat Jezus zich in de gedaante van brood en wijn aan ons wil geven als teken van zijn blijvende 
aanwezigheid onder ons, als teken ook van het nieuwe Verbond tussen God en de mensen. Jezus: het teken 
dat God voor eeuwig met ons is verbonden. Hoe fijn was het, dat op deze dag een aantal kinderen ook de 
eerste heilige communie mochten doen. Ook deze kinderen zijn nu blijvend uitgenodigd aan de tafel van de Heer. Proficiat aan hen allen. 

 

 

Zegening van de graven in St. Jansteen 
 

Maandag 28 juni is er op het kerkhof van St. Jansteen aan de voet van de Calvarieberg een viering met de zegening van de graven. 
Deze viering begint om 10.30 uur en wordt voorgegaan door pastoraal werkster Katrien Van de Wiele. Het duurt ongeveer een half uur. 
Intenties kunnen via het secretariaat op Hoofdstraat 4A worden opgegeven. Iedereen is welkom. Er is hoop op geschikt weer. 
 

Omer Calle 
 

 

Herdenkingsplechtigheid voor de overledenen in Graauw 
 

De gebruikelijke woord- en communieviering in Graauw op kermismaandag 21 juni a.s. gaat niet door. Wel is toestemming verkregen een 
korte herdenkingsplechtigheid te organiseren voor de overledenen op de begraafplaats in Graauw. 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. 

 

 

Reserveren voor vieringen noodzakelijk 
 

Voor het aanmelden van vieringen dient u zich bij uw eigen parochiekern of de kerk van uw keuze aan te melden. Vooraf aanmelden is 
gewenst vanwege de mogelijke opstopping aan de deur, want naam en telefoonnummer blijft nog gewoon vereist. Met de zomer in het 
vooruitzicht is het niet erg om even buiten te moeten wachten, maar bij regen willen we allemaal zo snel mogelijk de kerk in kunnen 
komen. Hierna volgen de adressen: 

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

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

 Voor Hulst bellen op maandag tot en met donderdag tussen 9.30 tot 11.30 uur op 0114 745000, keuzetoets 2 of mailen naar: 
pkhulst@hmsdz.nl 

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

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

 

 

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. 
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Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 11 juni 15.00 uur: kruisweg 
zaterdag 12 juni 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers kapelaan J. van Velthoven 

en pastor K. Van de Wiele in besloten kring 
zondag 13 juni 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en M. Stockman met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Anna Maria Buysrogge 

en echtgenoot Leonardus Pauwels en overleden familie; Franciscus Blommaert en echtgenote Maria 
Wittock en overleden ouders; Jacobus de Smit, broers, zusters en verdere familie Heijens; Leon de Bleijser; 
pater Wilfried Brand; Mathilda Blommaert-de Bakker; Edmond Pieter Meijers; Theo en Alice Van Schoorisse 
woensdag 16 juni 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 16 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  
vrijdag 18 juni 19.00 uur: stilteviering 
 

mededelingen: 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 minder open 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. 
 

overleden: mw. Mathilda Blommaert-de Bakker, weduwe van Leon Blommaert, 90 jaar; dhr. Edmond 

Pieter Meijers, echtgenoot van Rosalia Kas, 75 jaar 
 

Sint Jansteen 
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 

Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en 
overleden familie; Seraphine Pieters en echtgenote Angela Verbist; Theo Beughels en echtgenote 
Rosa van Dorsselaer; Marie, Eugenie en Louis Borm en overleden familie 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 12 juni: geen viering 
zondag 13 juni 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor 

K. Van de Wiele in besloten kring 
dinsdag 15 juni 10.00 uur: gebedsgroep 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 12 juni om 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger: pastor R. Grossert 
intenties: Bert Wauters;Joke de Valck-Polfliet; zuster Lucia Verbist; Ivon en Louisa Dankaart; 
overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden 
echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 14 juni 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Benny Tieleman met gedachtenis van Wies en Marie Roctus-de Bakker zoon Guust en 

familie; Piet Mel met gedachtenis van overleden ouders schoonouders en familie; jaargetijde Prudant 
Kerckhaert met gedachtenis van overleden echtgenote Paulina Cornelissens overleden kinderen en 
kleinkinderen; Ward en Wies Collet-de Maagt; jaargetijde Alphonsius de Maat met gedachtenis van 
overleden echtgenote Elisabeth van Buijten en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zaterdag 12 juni 11.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pater J. Reurs en pastor K. 

Van de Wiele in besloten kring 
zondag 13 juni: 9.30 uur woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 

Intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Jgt. Anna Maria Maas-
Picavet, overleden echtgenoot, zoon, dochters en familie; Joos van Troost echtgenoot van Irma Mahu 
en overleden familie; overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; Overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; Tilly Maas-Lauret, Julien en Mieken Maas-Buijsrogge, Emiel en Irma de Waal-de 
Bakker en overleden kinderen; Tilly Menu-van Waterschoot en echtgenoot Jan Menu; 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; Eugène de Kever; Eduard Wullems; Leon van Leemput 
 

overleden: Leon van leemput echtgenoot van Ria de Bruin, 79 jaar 
 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

Groen licht voor de kapel! 

Overzicht vieringen 
rond 12-13 juni 

Hulst 

vr 11 juni 15.00 uur: kruisweg 
za 12 juni 14.00 uur:  ehc-viering 
zo 13 juni 11.00 uur:  eucharistie 
wo 16 juni 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 16 juni 19,00 uur:  eucharistie 
vr 18 juni 19.00 uur:  stilteviering 
Clinge 
zo 13 sep 14.00 uur: ehc-viering 
di  15 juni 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 12 juni 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 14 juni 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
za 12 juni 11.00 uur:  ehc-viering 
zo 13 juni 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  
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   

 

 

Inmiddels is in wzc Antonius te Kloosterzande en in wzc De Lange Akkers te Koewacht een begin gemaakt met de kerkelijke vieringen. 
Wat waren de mensen blij om weer bij elkaar te kunnen komen om hun geloof te vieren! Ook voor de kapel van De Blaauwe Hoeve te 
Hulst hebben we nu ‘groen licht’ gekregen. We kunnen weer vieringen houden in de kapel, uiteraard wel met in achtneming van de 
bekende maatregelen. De ‘anderhalve meter’ beperkt het aantal mensen dat we een plekje kunnen geven heel drastisch. Elke week  een 
volle kapel is er niet bij!  We zijn met de organisatie bezig en bekijken o.a. hoe we een schema kunnen maken, zodat zoveel mogelijk 
mensen met enige regelmaat op zondag naar de kapel kunnen komen. Voorop staat immers veiligheid en zorgvuldigheid. Het is nog een 
hele puzzel: bewoners, vrijwilligers, trouwe mensen uit de buurt en de omliggende dorpen, we willen ze graag allemaal weer 
verwelkomen. Maar dat zal niet ineens kunnen…. 
We houden u op de hoogte en we zijn heel blij dat we nu zo ver zijn! 
 

overleden: mw. A. Leys-Coone, 92 jaar; dhr. A. de Vries, 77 jaar; mw. M. Vroome-van Dorsselaer, 78 jaar; mw. M. D’hondt-Vink, 68 jaar; 

mw. A. Gering-Crombeen, 86 jaar; dhr. E. Reunis, 72 jaar 
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