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JAAR B 
12de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Job 1,38, 1.8-11 
2 Korintiërs 5, 14-17 

Marcus 4, 35-41 
 

Thema 
Waar was je God? 

Collecte 
 

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

 

 

Extra Actie Kerkbalans 
 

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar 
om blijven zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘Het woord van bemoediging’ bij Omroep Hulst, de livestream in Terneuzen en meerdere 
digitale vormen, die ook extra kosten met zich meebrachten. Financieel heeft dit veel van de kerk gevraagd. Tegelijk kwam er ook bijna 
anderhalf jaar lang minder geld binnen, omdat er niet gecollecteerd kon worden tijdens de vieringen. 
Het blijft dan ook soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten. 
 

Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks mogen we weer! Wat verlangen veel mensen 
ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk 
hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast. 
 

De komende periode wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden. Daar 
is hulp bij nodig. De coronacrisis heeft financieel veel van kerken gevraagd. De parochies vragen voor de Actie Kerkbalans daarom om 
een extra financiële bijdrage. 
 

Samen kunnen we elkaar vasthouden in én na coronatijd. 
U kunt uw bijdrage storten bij de parochie H. Maria Sterre der Zee, IBAN: NL 45 RABO 0103 7351 19 of bij de parochiekern waarmee u 
zich verbonden voelt.  
 

Parochiekern Naam begunstigde bij overschrijving rekeningnummer 
Boschkapelle r.-k. parochiekern Boschkapelle NL34 RABO 0330 4064 69 
Clinge r.-k. parochiekern H. Henricus Clinge NL37 RABO 0330 4032 14 
Graauw r.-k. parochiekern Graauw NL68 RABO 0322 6001 70 
Heikant r.-k. parochiekern Heikant NL49 RABO 0330 4002 82 
Hengstdijk r.-k. parochiekern Hengstdijk NL15 RABO 0332 6040 55 
Hulst r.-k. parochiekern H. Willibrordus NL70 RABO 0150 7279 68 
Kloosterzande r.-k. parochiekern Ter Duinen NL07 RABO 0332 6034 23 
Koewacht r.-k. parochiekern Koewacht NL32 RABO 0330 4083 48 
Lamswaarde r.-k. parochiekern Lamswaarde NL13 RABO 0332 6002 11 
Nieuw-Namen r.-k. parochiekern Nieuw Namen NL30 RABO 0136 6006 38 
St. Jansteen r.-k. parochiekern St Jansteen NL49 RABO 0330 4000 88 
Stoppeldijk r.-k. parochiekern Stoppeldijk NL54 RABO 0332 6094 64 
Terhole r.-k. parochiekern Terhole NL20 RABO 0150 7002 53 

 

Kijk voor meer informatie: www.kerkbalans.nl/houdelkaarvast. 
 

 

Steun het Voedselbankproject 
 

Wij willen graag de mensen die van de Voedselbank gebruik maken, steunen met levensmiddelen die niet vaak 
of nooit in de pakketten zitten. Een voorbeeld daarvan is melk. Voor velen van u is het de gewoonste zaak van 
de wereld dat u dagelijks melk drinkt. Voor de klanten van de Voedselbank is dat niet zo. Daarom vragen wij 
uw steun, want wij – verschillende kerken die het project steunen -willen samen met u pakken melk inzamelen, 
zodat deze in juli aan de pakketten kunnen worden toegevoegd. Momenteel gaan er ruim 600 pakketten per 
week de deur uit. Dus stel je eens voor dat we 1200 literpakken kunnen inzamelen, dan kan er in elk pakket 2 
liter melk. 
Onze vraag aan u is dan ook: wilt u pakken van 1 liter houdbare halfvolle melk meebrengen naar uw lokale 
kerk? Dit kan op 19/20 en 26/27 juni. Deze pakken worden van daaruit bijeengebracht in de Goede Herderkerk 
in Terneuzen en vervolgens naar de Voedselbank gebracht. U kunt ook t/m 24 juni pakken inleveren bij de 
OntmoetKRing, aan de Axelsestraat 86 in Terneuzen op dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur via de achterzijde. Voor meer info 
kunt u contact opnemen met pastor van Waterschoot, tel. 0115-616006 of niekvanwaterschoot@eparochie.nl 
 

Wij danken u voor uw medewerking en hopen dat we veel pakken melk kunnen afleveren bij de Voedselbank. 
Namens het Voedselbankproject 
pastor Van Waterschoot 
 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 18 juni 19.00 uur: stilteviering 
zaterdag 19 juni 19.00 uur: vormselviering met als voorgangers vicaris generaal M. Lindeijer en pastor R. Grossert in besloten kring
zondag 20 juni 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. Mangnus op orgel en J. Klok met zang 

www.kerkbalans.nl/houdelkaarvast


Informatie en intenties vervolg 
 

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Jo Everaert en 
overledenen familie Everaert-Tielemans;Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga; Willy van Mol en Maria 

Roels; Leon de Bleijser; Jo de Bakker; pater Wilfried Brand; Mathilda Blommaert-de Bakker; Edmond 

Pieter Meijers; Paul Joseph Irma Marie Verhagen 
zondag 20 juni 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers kapelaan J. van Velthoven 

en pastor M. Dieleman in besloten kring 
woensdag 23 juni 18.30 uur: rozenkransgebed  
woensdag 23 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; jaargetijde Sophie Verdurmen-Broeckaert 
mededeling: 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 t/m donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. U kunt uw bericht ook inspreken. 
overleden: dhr. Paul Joseph Irma Marie Verhagen, echtgenoot van Elsa Maria Richard Blommaert, 75 jaar 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
vrijdag 25 juni 19.00 uur: vomselviering met als voorgangers em. deken P. de Rooij en pastor R. 

Grossert in besloten kring 
zondag 20 juni 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Theophiel van der Ha en echtgenote Yvonne van der Ha-Bral, overleden ouders en familie  
zondag 20 juni 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor 

K. Van de Wiele in besloten kring 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 19 juni 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

m.m.v. leden van het koor Laudate Dominum 
intenties: Ferdy Bonte, Hilda Bonte-Leuridan en overleden familie; jaargetijde Mariëtte Van Landeghem 

echtgenote van Franҫois Reunis; jaargetijde Aloïs Weemaes echtgenoot van Julia de Kerf; Luciënne 
Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; George van Boven echtgenoot van Paulina d’Hondt; 
Piet van Stappen, echtgenote Marie Mariman en overleden familie; Willy de Wert echtgenoot van 
Lilian van Overmeir; Rose-Marie Seghers echtgenote van Emile Kint; jaargetijde Corry van Loon en 
echtgenoot Piet Bek; Petrus Boënne-van Megroot en overleden kinderen; Maria Verbist met 
gedachtenis aan haar ouders; Marie Verdurmen, echtgenoot Piet Totté en wederzijdse ouders; Jozef 
van de Vijvere, echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Frans, Hypoliet en Maria Buys; Jules 
van den Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 
dinsdag 22 juni 10.00 uur: gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen H. Josephus 
vrijdag 25 juni 19.00 uur: woord en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; Georgette van de Heyden overleden zus 
en ouders; Jeanne van der Heyden, Jozef van der Heyden en ouders Alexander, Francisus van der 
Heyden en echtgenote. Anna Maria Lockefeer 

 

Graauw gemeenschapshuis 

Volgens de laatste berichten mag er in juni nog geen openbare kermisviering in Graauw plaats 
vinden .Ook de parochie blijft in juni voorzichtig en terughoudend met het versoepelen van de regels 
voor het houden van vieringen. Daarom gaat de gebruikelijke woord- en communieviering in Graauw 
op kermismaandag 21 juni a.s. in het gemeenschapshuis  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 worden gezegend. 
maandag 21 juni 2021 om 10.30 uur: samenkomst: op het grasveld vooraan op de begraafplaats. 

U bent van harte welkom. 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 19 juni: geen viering 
intenties: Joke de Valck-Polfliet; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
vrijdag 18 juni 19.00 uur: vormselviering met als voorgangers Mgr. J. Liesen en pastor R. Grossert 

in besloten kring 
zaterdag 19 juni 11.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en 

pastor K. Van de Wiele in besloten kring 
maandag 20 juni 19.00 uur: vormselviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor R. 

Grossert in besloten kring 
 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 21 juni 19.00 uur: woord en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Marja Vervaet echtgenote van Theo Kindt en overleden familie; Marie Bogaart, overleden 
ouders en broers 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
zondag 20 juni 10.30 uur: woord en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
Let op! Deze viering is in de besloten kring van de vrijwilligers.  

We willen eerst kijken hoe de vieringen op zondag verlopen met alle maatregelen die nog nodig zijn. 
Onze bewoners en mensen ‘van buiten' moeten nog even geduld hebben! We rekenen op uw begrip . 
overleden: dhr. E. Meijers,75 jaar; mw. P. Taillie-Blaakman, 95 jaar; dhr. J. Murre, 85 jaar 

Overzicht vieringen 
rond 19-20 juni 

Hulst 
vr 18 juni 19.00 uur:  stilteviering 
za 19 juni 19.00 uur: vormselviering 
zo 20 juni 11.00 uur:  eucharistie 
zo 20 juni 14.00 uur:  ehc-viering 
wo 23 juni 18.30uur:  rozenkrans 
wo 23 juni 19.00 uur: eucharistie 
Koewacht 
zo 20 juni 9.30 uur:  w&c viering 
zo 20 juni 14.00 uur:  ehc-viering 
vr 25 juni 19.00 uur: vormselviering 
Clinge 
za 19 juni 19.00 uur: w&c viering 
di 15 juni 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 25 juni 19 uur:  w&c viering 
Graauw 
ma 21 juni 10.30 uur: herdenking 
Kloosterzande/Ossenisse 
vr 18 juni 19.00 uur: vormselviering 
za 19 juni 11.00 uur:  ehc-viering 
ma 20 juni 19.00 uur: vormselviering 
Lamswaarde  
ma 21 juni 19.00 uur:  w&c viering 
De Blaauwe Hoeve 
zo 20 juni 10.30 uur:   w&c viering 
 

 

Zus of broer 
van Jezus worden, 

diep in mijn hart 
wil ik dat wel, God, 

maar de consequentie 
die dit evangelie 
daaraan verbindt 

valt me soms zwaar. 
En als ik dan nog ervaar 

dat mensen mij omwille van 
mijn geloof uitlachen, 

heb ik vaak veel meer zin 
om ‘buitenstaander’ te blijven 

en niet verder te zoeken 
naar wat Jij van mij wilt. 

Toon me daarom 
jouw droom over mijn leven 

en help me alsjeblieft 
die droom waar te maken. 

 

 

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 
 

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;  
ralf.grossert@zeelandnet.nl  
Kapelaan J. van Velthoven  
tel. 0114-745000, toets 3 
Pastoraal werker N. van 
Waterschoot  
tel. 0115-616006 Pastoraal 
werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 

 

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