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JAAR B 
14de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Ezechiël 2, 2-5 
2 Korintiërs 12, 7-10 

Marcus 6, 1-6 
 

Thema 
Weerbarstige boodschap 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
caritascollecte bestemd voor de 
Artsen zonder grenzen. 

 

 

 

Almanak 

 

In de afgelopen periode is er gewerkt aan de uitgave van de tweede parochiealmanak. Hierin worden allerlei 
onderdelen van het afgelopen coronajaar beschreven. We hebben geprobeerd dit bijzondere jaar in verhalen en foto’s 
vast te leggen. Zo is er een mooi document ontstaan, dat hopelijk de moeite van het lezen en bekijken waard is en dat 
ook bewaard kan worden als een herinnering aan dit bijzondere jaar. De almanak zal op zondag 11 juli worden 
gepresenteerd en daarna huis aan huis worden verspreid. Alvast een hartelijk woord van dank aan iedereen, die op 
welke wijze dan ook, een bijdrage aan inhoud en totstandkoming van de almanak heeft geleverd! 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Opstarten 
 

Langzaam maar zeker zien we om ons heen alles weer ‘tot een vorm van leven komen’. Heel veel heeft om bekende en begrijpelijke 
redenen stilgelegen, heel veel gebeurde heel beperkt. Uiteraard ook in de parochie. Nu kunnen er weer meer mensen deelnemen aan de 
vieringen. Dat is een mooi bericht. Ook anderszins zal langzaam maar zeker het parochieleven weer van start gaan.   
Mocht u, juist nu, denken: ik voel mij in geloof verbonden, ik heb talenten en ik heb nog wat tijd en ik wil best dienstbaar zijn aan parochie 
en geloof, schroom niet en laat het weten. In een parochie is er altijd veel te doen en misschien is juist úw inzet, úw talent dat wat nu 
nodig is. Samen de toekomst tegemoet! 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Zomervakantie 
 

Deze week is het dan zo ver. Er komen meer vrijheden, de pandemie lijkt op het eind te lopen. Op dit moment worden er weinig besmettingen 

met Covid-19 gemeld. Dat betekent dat we ons nog wel aan de anderhalvemeterregel moeten houden, maar de mondkapjes niet meer 
verplicht zijn. Ook in de kerken komen er wat meer vrijheden, al willen wij nog heel graag hebben, dat u reserveert om naar de kerk te 
komen. Immers, wij moeten uw naam en telefoonnummer wel opschrijven. En, op dit moment is het mooi weer en vindt u het niet erg 
buiten te moeten wachten. Dat wordt wat anders als het regent of koud is. Helpt u ons alstublieft door toch nog te reserveren. 
Graag willen we ook alle mensen die op een of andere manier examen hebben gedaan van harte feliciteren. Het is weer een volgende 
fase in het leven. Eerst op vakantie en keuze maken voor het verdere leven; misschien gaan werken, misschien verder studeren. Geniet 
eerst van deze vakantie en begin dan met frisse moed aan de volgende stap. 
Maar ook: let goed op elkaar en zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Voor iedereen een goede vakantie. 
 

Namens bestuur parochie heilige Maria Sterre der Zee,  
Cecile van Tiggelen 

 

 

Filmweek in de zomervakantie 
 

Maak een te gekke korte film, of je eigen videoclip! 
Old-School Zeeland organiseert deze zomer gratis filmweken voor jongeren van 12 tot 27 jaar. In 5 dagen 
werken we per groep toe naar een eindfilm. Wij verzorgen het programma en leveren alle benodigde 
materialen plus eten en drinken (lunch/tussendoortjes). We regelen een locatie bij jullie in de buurt, waar we 
kunnen samenkomen en waar we het eindresultaat kunnen presenteren aan geïnteresseerden. 

 

Wanneer vindt de week plaats? 
Dat mogen jullie zelf bepalen. De voorwaarde is dat jullie minstens met 10 jongeren van 12 tot 27 jaar uit Zeeland deelnemen. De 5 
dagen mogen jullie zelf kiezen, zolang het maar 2 tot 5 dagen achter elkaar zijn. Starten of eindigen in het weekend kan ook. Als er 
meerdere groepen dat willen doen, kan de eindpresentatie ook gecombineerd worden en kunnen jullie elkaars film zien. 
 

Meedoen? Of heb je vragen? 
Bel naar de projectleider: Jerry Rijstenbil, 06-24899448 of stuur een e-mail, info@oldschoolzeeland.nl. Lees meer 

 

 

Caritascollecte voor Artsen zonder Grenzen op 3/4 juli 2021 
 

Artsen zonder Grenzen biedt medische hulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën. Hun teams 
komen in actie bij natuurrampen, noodsituaties in conflictgebieden en bij de uitbraak van ziekten. Dat gebeurt 
wereldwijd én waar hulp het hardst nodig is. Met 100-en uitgezondenen en 1000-en hulpverleners uit de landen zelf, 
wordt directe hulp geboden, zoals medische basiszorg, oorlogschirurgie, voedingshulp en schoon water. Artsen zonder grenzen vecht zo 
tegen ziekten, die voor onnodige doden zorgen, zoals -zeer actueel- ebola en corona. Niet alleen patiënten worden geholpen, men 
maakt zich ook sterk voor betere behandelingen en toegang tot betaalbare medicijnen. Uw steun is zeer welkom!  

 

mailto:info@oldschool.nl
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/images/downloads/nieuws/210628_Jongerenflyer_filmweek_OSZ.pdf


Afscheid van Leny Maat 
 

Op 25 juni j.l. is Leny overleden. Zij is 20 jaar lang stuurgroeplid van Rouwzorg Regio 0114 geweest. Lees meer op de website. 
 

 

Pieter Dirksen geeft openingsconcert in basiliek 
 

Organist Pieter Dirksen verzorgt op 3 juli het openingsconcert in de basiliek van Hulst. Het belooft een bijzondere avond te worden, omdat er 

vanwege corona bijna twee jaar geen orgelconcerten hebben kunnen plaatsvinden. Het concert vangt aan om 20.00 uur, de kerk is vanaf 
19.30 uur open, toegangsprijs bedraagt € 10,00 en u kunt reserveren via orgelconcertenhulst@gmail.com. Lees meer op de website. 

 

 

Reserveren voor vieringen 
 

Voor het aanmelden van vieringen dient u zich bij uw eigen parochiekern of de kerk van uw keuze aan te melden: 

 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 t/m 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 
 

Maximaal aantal aanwezigen bij onze vieringen: 
Boschkapelle 40 Heikant  45 Hulst 100 Koewacht 55 Nieuw-Namen 64 
Clinge 45 Hengstdijk 45 Kloosterzande 55 Lamswaarde 33 

 

 
 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
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; Eddy Bauwens en familie 
zaterdag 3 juli 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers kapelaan J. van Velthoven 
en pastor K. Van de Wiele in besloten kring 
zondag 4 juli 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en M. van den Boomen met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Franciscus 
Blommaert en echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; jaargetijde voor Camiel d’Haens met 
gedachtenis van overleden ouders, zuster, broers en schoonbroers; jaargetijde voor Guust en Trees 
de Roeck-Fermont; Alin Helmich; Mathilda Blommaert-de Bakker; Edmond Pieter Meijers; Paul 
Joseph Irma Marie Verhagen; Leon de Bleijser  
maandag 5 juli 19.00 uur: vormselviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor R. 
Grossert in besloten kring 
woensdag 7 juli 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 7 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor Ralf Grossert 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; Joanna Kloek; 
overleden weldoeners van de basiliek; Christiaan Rutten; familie van de Perre; Petrus Menu 
vrijdag 9 juli 15.00 uur: kruisweg 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 3 juli 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor S. Klim 
zondag 4 juli 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven  

Overzicht vieringen 
rond 3-4 juli 

Hulst 
vr 2 juli 19.00 uur:  vormselviering 
za 3 juli 14.00 uur:  ehc-viering 
zo 4 juli 11.00 uur:  eucharistie 
ma 5 juli 19.00 uur: vormselviering 
wo 7 juli 18.30 uur: rozenkrans 
wo 7 juli 19.00 uur:  w&c viering 
vr 9 juli 15.00 uur:  kruisweg 
Koewacht 
za 3 juli 19.00 uur: Poolse euch 
zo 4 juli 9.30 uur:  eucharistie 
do 8 juli 19.00 uur: vormselviering 
Clinge 
za 3 juli 19.00 uur: w&c viering 
di 6 juli 10.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 3 juli 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 14 sep 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 4 juli 9.30 uur:  w&c viering 
De Blaauwe Hoeve 
zo 4 juli 10.30 uur:  w&c viering 
 

intenties: Sylvia van Damme en overleden familie 
donderdag 8 juli 19.00: vormselviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor R. Grossert in besloten kring 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 3 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor N. van Waterschoot m.m.v. leden van het koor 

Laudate Dominum 
intenties: George van Boven echtgenoot van Paulina d’Hondt; Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en 
familie; jaargetijde Frans van den Branden echtgenoot van Agnes van den Brande en overleden familie; Rose-Marie Seghers echtgenote 
van Emile Kint; Martha Plasschaert en echtgenoot Sjef Peeters; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; jaargetijde 
Anna Maes en echtgenoot Jan Brijs; Antoinette Maenhout en overleden ouders 
dinsdag 6 juli 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep 
de Bron; aansluitend is er mogelijkheid tot aanbidding 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 3 juli om 19.00 uur: feest van de HH. apostelen Petrus en Paulus, patroonheiligen van onze parochiekern , woord- en 

communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  
intenties: Marie-Louise Cornelissens-Poppe; Joke de Valck-Polfliet; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 4 juli 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; overleden echtpaar Kees 
en Madeleine Rijk van de Lavoir; Pieter van Kampen-Willems en overleden kinderen; zuster Bernadette de Kock; 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; Agnes de Kort-van der Veeken; Annie Cambeen; Tini van Dommelen-van Damme 

overleden: Tini van Damme weduwe van Petrus van Dommelen, 88 jaar 
 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 4 juli 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof voor de bewoners van de appartementen 
aan de Truffinoweg en het Blaauwe Hofke (extra-muraal) 
overleden: wzc Antonius: mw. Cornelissens-Poppe,90 jaar, mw. van Dommelen-van Damme,88 jaar 
De Blaauwe Hoeve: mw. van Meijel-Meuleman, 85 jaar; mw. de Deckere-Scheerders, 82 jaar 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1704-afscheid-van-leny-maat
mailto:orgelconcertenhulst@gmail.com
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1703-pieter-dirksen-geeft-openingsconcert-in-basiliek-hulst
mailto:sca@zeelandnet.nl
mailto:parochieclinge@zeelandnet.nl
mailto:pkhulst@hmsdz.nl
mailto:emmyvanremoortele@gmail.com
mailto:frankvank@zeelandnet.nl

