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JAAR B 
15de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Amos 7, 38, 12-15 
Efeziërs 1, 3-14 
Marcus 6, 7-13 

 

Thema 
Op weg gezet 

Collecte 
 

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

 

 
 

Pastoor Wiel Wiertz 30 jaar priester 

 

Op dinsdag 20 juli is het 30 jaar geleden dat pastoor Wiertz tot priester werd gewijd. Natuurlijk willen we hier 
aandacht aan besteden. Om 10.30 uur is er in de basiliek een eucharistieviering met onze pastoor als 
voorganger. 

 

Ook op deze dag zullen de regels gelden zoals in een gewone viering: reserveren op de gebruikelijke manier 
met maximaal 100 personen. U bent van harte welkom. 

 

Namens pastores en bestuur parochie H. Maria Sterre der Zee, 
Cecile van Tiggelen 
 

 

Geloof, hoop en liefde 

 

Onder die titel zond Omroep Hulst zo’n 60 keer wekelijks de 'Woorden van bemoediging' uit die vanuit het 
pastorale team verzorgd werden. Uitgangspunt was steeds de lezing van de zondag. Altijd weer werd 
gezocht naar een wat andere omgeving en insteek. Het contact met Omroep Hulst kwam tot stand vanuit 
de zoektocht naar mogelijkheden om in de coronatijd toch verbinding te kunnen leggen met al die velen die 
normaliter de vieringen bezochten en ook om verdieping te bieden aan hen die in de moeilijke tijd waarin 
we ons met elkaar bevonden daarnaar op zoek waren. De opnames werden steeds verzorgd door George 
van der Sijpt. Met grote toewijding en met grondige kennis van zaken heeft hij alle filmpjes bij Omroep 
Hulst aangeleverd. We zijn hem veel dank verschuldigd! En nu de tijd weer wat verandert, hebben we de 

wekelijkse frequentie losgelaten en het programma in gezamenlijk overleg een maandelijks ritme gegeven. Voortaan zal steeds vanaf de 
eerste dinsdag van de maand een nieuw filmpje een week lang door Omroep Hulst worden uitgezonden. George van der Sijpt blijft de 
filmpjes maken. 
Van harte hopen we dat we er u een plezier mee doen en dat u aan de maandelijkse bijdragen vanuit het pastorale team uw aandacht 
blijft geven. 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Zuster Marie Adolphine 

 

Ook in het bisdom Breda kennen we een heilige: zuster Marie Adolphine. Ze werd geboren in Ossendrecht als Kaatje Dirks (ook 
genoemd als Dierkx) op 3 maart 1866 en overleed in Taiyuan (China) op 9 juli 1900 na een schijnproces tijdens de Bokseropstand. Als 
kind ging Kaatje op de Berghoeve naar school, een buurtschap bij Ossendrecht, bij de zusters Franciscanessen. Na deze periode ging 
zij werken bij de peekoffiefabriek, vervolgens op het land in de polder en weer bij de fabriek. Toen zij de mogelijkheid kreeg te gaan 
werken bij een welgestelde familie in Antwerpen, greep ze die aan. Hier kwam zij opnieuw in aanraking met de zusters Franciscanessen 
en trad in 1893 bij hen in. Enkele jaren later werd zij uitverkoren om mee te gaan naar de missie in China. De zusters zorgden er vooral 
voor pasgeborenen en wezen. Het was wel een gevaarlijke missie, want China was niet-westers gezind en zocht zondebokken. Eind 
1899 brak de nationalistische Bokseropstand uit en op 9 juli 1900 werden de zusters koelbloedig vermoord. 
In ons bisdom is er steeds aandacht geweest voor deze zusters. Zo werd zr. Marie Adolphine in 1946 zalig verklaard en in 2000 heilig 
verklaard. In Ossendrecht is er op de plaats van haar geboortehuis nog altijd een kapel, waar vele mensen op hun tocht een kaarsje 
gaan opsteken. Door de jaren heen was er met regelmaat een openluchtspel en elk jaar wordt haar feestdag gevierd. Dit jaar is dit 
aanstaande zondag 11 juli. Om 9.00 uur is er een rondgang vanaf haar geboortehuis naar de Berghoeve (vroeger was dit om 6.00 uur in 
de ochtend), gevolgd door de eucharistieviering om 10.30 uur in de Sint-Gertrudiskerk in Ossendrecht.I edereen is van harte welkom. 
 

 

Orgelconcert 
 

Op zaterdag 17 juli geeft organist Wouter van der Wilt een orgelconcert op het Isoré-orgel in de basiliek van 
Hulst. Van der Wilt is cantor-organist van de Hoflaankerk in Rotterdam en docent improvisatie aan het 
conservatorium te Tilburg. 
In Hulst speelt hij een gevarieerd programma met eigen werk, improvisatie en literatuur van Bach, Boyvin, 
Sweelinck, Mendelssohn en Bram Beekman (zijn leermeester).  
Het concert begint om 20.00 uur. Bezoekers ontvangen een programmaboekje met toelichtingen. U kunt vooraf 
een kaartje reserveren via orgelconcertenhulst@gmail.com of er een ter plekke kopen aan de kassa. 
De toegangsprijs bedraagt € 10. Vanaf 19.30 uur is de kerk open. Meer informatie vindt u op de website 
www.orgelconcertenhulst.nl. 
 

mailto:orgelconcertenhulst@gmail.com
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Informatie en intenties 

 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 9 juli 15.00 uur: kruisweg 
zaterdag 10 juli:11.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers kapelaan J. van Velthoven 

en pastor K. Van de Wielen in besloten kring 
zondag 11 juli 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. 

Mangnus en M. Bauwens  
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; George Elegeert en 

echtgenote Yvon Elegeert-Reijns; Mathilda Blommaert-de Bakker; Edmond Pieter Meijers; Paul 
Joseph Irma Marie Verhagen; Leon de Bleijser 
zondag 11 juli 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor 

M. Dieleman in besloten kring 
woensdag 14 juli 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 14 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Clara Brughemans; Isabella de Croock; Petrus Menu; Petrus Crombeen en overleden 
familie; Andreas Fruytier; levende weldoeners van de basiliek 
vrijdag 18 juli 19.00 uur: stilteviering 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 10 juli 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor 

K. Van de Wiele in besloten kring 
zondag 11 juli 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Roger van Daele echtgenoot van Ria de Deckere 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 10 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

m.m.v. enkele leden van het koor 
intenties: Rosina Lansu; Mariëtte Van Landeghem echtgenote van Franҫois Reunis; jaargetijde 
Florentine Seghers-Hiel, echtgenoot Petrus Seghers en overleden dochter Rose-Marie; Martha 
Plasschaert en echtgenoot Sjef Peeters; jaargetijde Maria de Wit en echtgenoot Eduard Hiel 
dinsdag 13 juli 10.00 uur: gebedsgroep 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 10 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Marie-Louise Cornelissens-Poppe; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden 

kinderen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 12 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Piet Mel met gedachtenis van overleden ouders, schoonouders en familie; Benny Tieleman 
met gedachtenis van Wies en Marie Roctus-de Bakker, zoon Guust en familie; jaargetijde Marie van 
Dijk-de Kort met gedachtenis van overleden echtgenoot Piet van Dijk zoon Wilfried en schoonzoons 
Huub en Wim 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 11 juli 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; jaargetijde Jo Maas, 
overleden ouders, zussen Rie en Roos en familie; overleden familie E. de Nijs-Kerckhaert en 
kleinzoon Erik; Joos van Troost echtgenoot van Irma Mahu en overleden familie; Eduard Wullems 
echtgenoot van Ada Wullems-Asjes en overleden familie; Zuster Bernadette de Kock; Betty Duerinck; 
Jo Van der Velpen; Erna Vereecken-Buijsse; Ben Kuijpers; Jet Warrens; Rie Heijens-Rijk; Gemma 
Kint-Kindt; Leon van Leemput; Agnes de Kort-van der Veeken; Annie Cambeen; Tini van Dommelen-
van Damme 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
zondag 11 juli 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof voor 

de bewoners van het verpleeghuis 
Aanmelden vieringen kapel: 

Door de jaren heen hebben we in onze kapel op zondagmorgen ‘mensen van buiten’ die trouw de 
vieringen bezoeken. Vanwege de maatregelen hebben we momenteel slechts 40 plaatsen per 
viering. Over het algemeen hebben we elke zondag nog enkele plaatsen beschikbaar. Daarom willen 
we de trouwe bezoekers ‘van buiten’ in de gelegenheid stellen om zich voor de zondagviering aan te 
melden. Dat kan via tel. 0114-381317 of k.vangeloof@zzv.nl.  Laat tijdig weten op welke zondag u 
wilt komen, dan kunnen we u aangeven of dat wel of niet mogelijk is! 
overleden: mw. E. Mast-van Kruijssen, 90 jaar; dhr. P. Frankevijle, 84 jaar; mw. B. Verbraeken-

Magnus, 80 jaar; mw. M. Kindt-Martens, 93 jaar 

 

Overzicht vieringen 
rond 10-11 juli 

Hulst 
vr 9 juli 15.00 uur:  kruisweg 
za 10 juli 11.00 uur:  ehc-viering 
zo 11 juli 11.00 uur:  eucharistie 
zo 11 juli 14.00 uur:  ehc-viering 
wo 14 juli 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 14 juli 19.00 uur:  eucharistie 
vr 18  juli 19.00 uur: stilteviering 
Koewacht 
za 10 juli 14.00 uur:  ehc-viering 
zo 11 juli 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 10 juli 19.00 uur: w&c viering 
di 13 juli 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 10 juli 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 12 juli 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 11 juli 9.30 uur:  eucharistie 

 

 

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   
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