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JAAR - B 
13de zondag door het jaar 

 
 

 

Lezingen 
 

Wijsheid 1, 38, 1, 13-15; 2, 23-24 
2 Korintiërs 8, 7.9.13-15 

Marcus 5, 21-43 
 

 

Thema 
Geloof doet leven 

 

Collecte 
 

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

 

 

Parochiedag 2021 gaat ook dit jaar niet door l 
 

Vorig jaar moesten we u melden dat de parochiedag 2020 niet kon doorgaan vanwege corona. Hoewel er steeds meer versoepelingen 
komen, is het toch nog oppassen. 
We hadden u goed nieuws willen geven, namelijk dat de parochiedag zou doorgaan, maar helaas durven we het nog niet aan. U begrijpt 
dat we veel mensen zouden verwachten en tot op heden was er nog zo weinig speelruimte om een groot aantal mensen te ontvangen, 
dat we het te riskant vonden de parochiedag door te laten gaan. 
Maar het goede nieuws is: volgend jaar kunnen we het nog een keer overdoen bij de familie Jack en Anneke Kerckhaert aan de Dijk 

van de Klein Hengstdijkpolder 6 in Hengstdijk. Heel hartelijk dank hiervoor.  
In ieder geval wensen we u voor dit jaar een mooie zomer toe. Pas goed op uzelf, geniet van de herkregen vrijheden en nu hopelijk wél 
tot volgend jaar. Zet u 3 juli 2022 alvast in uw agenda! 

 

 

Veilig samenkomen, nu en in de toekomst 
 

 
 
 
 
 

 
Beste parochianen, 
 

Om ons heen komen steeds minder beperkingen, nu de maatregelen, die door de overheid getroffen zijn om de coronapandemie in te 
dammen, in het stappenplan geleidelijk aan worden opgeheven. We krijgen weer wat meer vrijheid in ons dagelijks leven. Een leven 
zonder beperkingen kunnen we alleen volhouden wanneer we ons aan de basisregels blijven houden en daar heel alert op zijn. De 
Nederlandse bisschoppen hebben woensdag 23 juni een update gemaakt van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De 
aanpassingen worden in deze brief beschreven. 
 

Vanaf begin juni vieren we in meerdere kerken ‘de zondag’. In onze vorige brief ‘In vertrouwen verder’ hebben we het stappenp lan voor 
onze parochies omschreven. De volgende stap gaat in vanaf het weekend (zaterdag 3 en zondag 4 juli). We gaan dan weer vieren 
volgens het liturgierooster, dus op de plaatsen waar we voor de pandemie gewoon waren om te vieren. Dit met uitzondering van de 
geloofsgemeenschap Hoofdplaat, omdat we daar met de toepassing van de anderhalvemeterregel niet adequaat kunnen samen komen 
en vieren. 
 

Zoals eerder al aangegeven blijven de basisregels van kracht: 

 Registratie van de aanwezigen is nog steeds een verplichting. Om opstoppingen te voorkomen bij de entree van de kerken blijven we 
werken met reserveren.  

 Maximum aantal gelovigen in alle vieringen (zie tabel onderaan de brief) 

 Handen ontsmetten bij binnenkomst en bij de communie-uitreiking.  

 Anderhalve meter afstand houden. 

 Verplichte looproutes 

 Geen hand geven bij de vredewens. 

 Communie-uitreiking met pincet van achter het kuchscherm 

 Geen samenzang 

 Koorzang met anderhalve meterafstand en in zigzag-formatie met maximum 12 zangers. 
 

We hebben er vertrouwen in, dat de versoepelingen geen problemen opleveren en dat iedereen zich er aan gaat houden. Want dat is 
natuurlijk de basis voor een veilig samenkomen, nu en in de toekomst. 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 64 Breskens 30 
Hulst 100   Schoondijke 30 

 



Model voor missionaire parochie 

 

In een wat kleinere groep, en dan met name nog in de Elisabeth-parochie, hebben we in de laatste maanden veel gehoord van en zelfs 
stapjes gezet naar het model dat kapelaan Jochem van Velthoven heeft ontwikkeld in het kader van zijn studie in Rome. Onder de t itel: 
‘From maintenance into mission - sanctity chain and missionary budget’ verdedigde kapelaan Jochem zijn werkstuk in Rome. Hij werd 
door de docenten daar geprezen om zijn heldere inzichten, de mogelijkheden daarvan en om zijn gelovig enthousiasme. Kapelaan 
Jochem zal in de Elisabeth-parochie alsook binnen het bisdom in Breda en Oosterhout aan de hand van dit gepresenteerde model het 
proces op weg naar de missionaire parochie begeleiden vanuit het financieel instrumentarium. Een nieuwe insteek met nieuwe kansen! 
Collega Jochem, van harte proficiat! 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Orgelconcerten in de basiliek van Hulst 
 

De orgelconcerten in de basiliek van Hulst gaan komende zomer door. Op zaterdag 3 juli opent Pieter Dirksen de orgelcyclus. Op 
zaterdag 17 juli speelt Wouter van der Wilt en de Nederlands-Italiaanse organist Matteo Imbruno speelt op vrijdag 30 juli in de basiliek. 
Het slotconcert wordt op donderdag 5 augustus gegeven door niemand minder dan Johann Vexo, organist van de Notre-Dame te Parijs. 
Per concert mogen (voorlopig) 50 bezoekers worden toegelaten. Lees meer op de website www.rk-kerk-ozvl.nl. 

 

 
 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 27 juni 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; Paula de Bruijn en Ries van Kampen en overleden familie; Leon de Bleijser; Theo de 
Koning; Mathilda Blommaert-de Bakker; Edmond Pieter Meijers; Paul Joseph Irma Marie Verhagen; 
jaargetijde Gilbertus De Beleir en echtgenote Elonora De Beleir-van der Veen  
woensdag 30 juni 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 30 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 2 juli 19.00 uur: vormselviering met als voorganger pastoor W. Wiertz in besloten kring 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; ouders Brand-

Wauters en overleden familie  
mededelingen: Zaterdag 26 juni 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. 
 

Clinge H. Henricus 
overleden: Martha Plasschaert weduwe van Sjef Peeters, 97 jaar  

 

Overzicht vieringen 
rond 26-27 juni 

Hulst 
zo 27 juni 11.00 uur:  eucharistie 
wo 30 juni 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 30 juni 19.00 uur:  eucharistie 
vr 2 juli 19.00 uur:  vormselviering 
Clinge 
za 26 juni 11.00 uur:  ehc-viering 
di 29 juni 10.00 uur:  gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 25 juni 19.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 26 juni 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 28 juni 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 27 juni 9.30 uur:  w&c viering 
De Blaauwe Hoeve 
zo 27 juni 10.30 uur:  w&c viering 
WZC Antonius 
do 1 juli 10.30 uur:  w&c viering 
 

 

zaterdag 26 juni 11.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pater J. Reurs en pastor K. Van de Wiele in besloten kring 
zaterdag 26 juni 19.00 uur: geen viering  
dinsdag 29 juni 10.00 uur: gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
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 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 26 juni 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Marleen van Vlieberghe-de Jonge en overleden familie; Bert Wauters; Joke de Valck-Polfliet; Ivon en Louisa Dankaart; zuster 
Lucia Verbist; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
overleden: mw. Marie-Louise Cornelissens-Poppe, 90 jaar 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 28 juni 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie; Christina Lemsen 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 27 juni 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Elisabeth Kint; Lisa de Waal, broer, zussen en ouders; Maria Menu- 

Hiel weduwe van Hypolitus Menu; Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; jaargetijde Miet Menu-Kerckhaert; overleden familie 
E. de Nijs-Kerckhaert en kleinzoon Erik; overleden ouders Josephus de Waal en Margaretha de Waal-de Cock; Robert Vernimmen; Joos 
van Troost; zuster Bernadette de Kock; Betty Duerinck; Jo Van der Velpen; Erna Vereecken-Buijsse; Ben Kuijpers; Jet Warrens; Gemma 

Kint-Kindt; Rie Heijens-Rijk; Eugène de Kever; Eduard Wullems; Leon van Leemput; Agnes de Kort-van der Veeken; Annie Cambeen 
overleden: Agnes van der Veeken weduwe van Theo de Kort, 87 jaar; Annie Cambeen, 95 jaar 
gedoopt: Kiano Aguilar zoon van Mark Aguilar en Floriwel Caasalan 

 

Zorgsaam Ouderenzorg Oost Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 27 juni 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof. Let op! Deze viering op 27 juni is in de 

besloten kring van de vrijwilligers. Op zondag 4 juli a.s. worden de bewoners uit de appartementen aan de Truffinoweg en het Blaauwe 
Hofke uitgenodigd voor de viering in de kapel. Zij ontvangen een uitnodiging in hun brievenbus en kunnen zich tot en met uiterlijk 1 juli 
aanmelden via tel. 381317 of k.vangeloof@zzv.nl 
overleden: dhr. D. Nice, 81 jaar 

 

WZC Antonius 
donderdag 1 juli 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof. Let op! Deze viering op 1 juli is in de 

besloten kring van de bewoners. 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/

