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JAAR B 
17de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

2 Koningen 4, 42-44 
Efeziërs 4, 1-6 

Johannes 6, 1-15 
 

Thema 
Delen = vermenigvuldigen 

 

Collecte 
 

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

 

 

Pastoor Wiel Wiertz 30 jaar priester 
 

Op 20 juli 1991 werd Wiel Wiertz tot priester gewijd. Op 20 juli 2021 om 10.30 uur, vierde onze 
pastoor samen met Marjan Dieleman, Katrien Van de Wiele, Niek van Waterschoot en Frans 
van Geyt (Ralf Grossert was afwezig vanwege vakantie) en met ons allen dit dertigjarige 
jubileum. 
Vele mensen uit heel Zeeuws-Vlaanderen kwamen naar de basiliek in Hulst en ‘naar de 
mogelijkheden van deze tijd’, in elke viering steeds uitgesproken door de pastoor, was de kerk 
goed gevuld. 
In zijn preek gaf de pastoor weer hoe hij ertoe was gekomen priester te worden en welke weg 
hij heeft bewandeld. Uiteindelijk werd hij tot priester gewijd en was Halsteren/Lepelstraat zijn 
eerste standplaats. Na 11 jaar verruilde hij Halsteren met pijn in het hart voor Breda gedurende 
14 jaar en in 2014 kwam hij naar Zeeuws-Vlaanderen, naar drie parochies. Aardig om te zeggen, dat dit heel Zeeuws-Vlaanderen omvat. 
Van een volle kerk zijn we gegaan naar een keuzekerk en nu naar een missionaire kerk. Niets is meer vanzelfsprekend. Met elkaar zijn 
wij de Kerk en het is goed om ook buiten de grenzen van ons land te kijken. Hoe wordt elders het geloof beleefd? Zoals Augustinus al 
zei; hier en nu in deze tijd moeten we het doen. We hoeven het niet alleen te doen. De Kerk moet voortgaan, wees niet hooghartig, maar 
buig je hoofd. Hierbij haalde de pastoor ook de spreuk van bisschop Liesen aan; ‘God zal erin voorzien’. 
Namens de drie parochies mocht ik de pastoor toespreken en een boekenbon en bloemen overhandigen. Er werd nog een foto gemaakt 
van de pastores gezamenlijk en daarna kregen we vanwege het prachtige weer voor de hoofdingang een kopje koffie met gebakje en 
daarna nog een prosecco. Het was een gezellige en gemoedelijke bijeenkomst, waar de pastoor ook met een goed gevoel op kan 
terugkijken. 
 

Namens de drie parochies in Zeeuws Vlaanderen, 
Cecile van Tiggelen 

 

 

Kermismaandag Clinge 2021! 
 

Omdat ook dit jaar het nog niet mogelijk was een drukbezochte viering in de kerk te houden, werd besloten om een bijeenkomst buiten te 
organiseren. Gelukkig was het die ochtend droog zodat zo’n 150 bezoekers richting kerkhof 
kwamen. Op het afscheidsplein en grasveld achter de kerk verzorgde pastor Katrien Van de 
Wiele een ingetogen dienst. Gedichten, een lezing en muziek, verzorgd door de plaatselijke 
fanfare, wisselden mekaar af. Tijdens de voorbede werd voor de overledenen van het afgelopen 
jaar een kaarsje ontstoken en ook gevraagde intenties werden vermeld. Na afloop konden de 
graflichten, die bij aankomst uitgedeeld waren, bij een overledene op het kerkhof geplaatst 
worden. Katrien zegende daarna alle graven, terwijl de fanfare gepaste muziek ten gehore 
bracht. Zo werden ook dit jaar traditiegetrouw op kermismaandag, onze overledenen op 
speciale wijze herdacht. Katrien en leden van de fanfare… heel veel dank voor jullie 
medewerking aan dit samenzijn. 

 

foto Karel Lansu Annemie de Loos Lees meer op de website. 
 

 

Eerstecommunie- en vormselviering 
 

In heel Zeeuws-Vlaanderen hebben in de afgelopen tijd, mei, juni, juli, kinderen hun eerste heilige communie en het heilig vormsel 
mogen ontvangen. Van harte gefeliciteerd! Dat deze eerstecommunieviering of vormselviering een mijlpaal mag zijn en richting en 
houvast mag blijven geven in jullie leven. In de vieringen waren er per keer vier of vijf communicanten/vormelingen, waardoor de 
vieringen intenser werden beleefd en er heel wat talenten tevoorschijn kwamen. 
Pastoor, kapelaan, pastores, mensen voor en achter de schermen zijn wekenlang in de weer geweest om deze vieringen op een mooie, 
inhoudelijke en feestelijke manier, samen met de communicanten en vormelingen, in te vullen. Zoals ook vanmiddag weer duidelijk werd 
in de eerstecommunieviering in Hulst: ‘Groeien als een mosterdzaadje’. 
Communicanten, de ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en familie werden uitgenodigd te gaan staan, om te laten zien dat zij 
inmiddels stevige wuivende takken en stevige wortels in de grond hebben. Vrolijke geluiden en vrolijke liedjes werden ten gehore 
gebracht. De communicanten voorzagen hun familie in de kerk van muziekinstrumentjes en werd er volgens pastor Katrien een groot 
basiliek orkest gevormd, de basiliek zich vulde met het geluid van de instrumentjes en het lied, met de titel: ‘Maak een vrol ijk geluid voor 
de Heer, of je thuis bent of buiten op straat’. En als slotlied: ‘Een duim voor jou, een duim voor mij, een duim voor Jezus er nog bij’. 
 

C.v.d.M. 
 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/8-clusters/1709-kermismaandag-clinge-2021


Matteo Imbruno geeft concert in basiliek Hulst 
 

De bekende Nederlands-Italiaanse organist Matteo Imbruno geeft op vrijdag 30 juli een orgelconcert in de 
basiliek van Hulst. Imbruno, geboren in Pietramontecorvino in Italië, studeerde orgel in Bologna bij Liuwe 
Tamminga, in Rotterdam bij Bernard Winsemius, in Lübeck bij Martin Haselböck en in Haarlem bij Anton Pauw. 
Hij is organist van de Oude Kerk in Amsterdam, dezelfde positie die ook Jan Pieterszoon Sweelinck in de 
zeventiende eeuw bekleedde en is organist van het Museum Hermitage Amsterdam.  
Matteo Imbruno geeft orgelconcerten over de hele wereld en speelde op de meest prestigieuze muziekfestivals 
van Europa, Japan, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. 
In Hulst speelt hij muziek van Paumann, Bruna, Boehm, Cavazzoni, Bruhns en Sweelinck. Van laatstgenoemde 
speelt hij in dit Sweelinck-jaar een viertal composities. Het concert vangt aan om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is 
de kerk open. De toegang bedraagt €10. Meer informatie vindt u op de website http://www.orgelconcertenhulst.nl. 
 

 
 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 25 juli 11 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en P. Mangnus met zang. 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Aloys Buysrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob 

Buysrogge; Gerard van Acker en overleden familie; Paul Joseph Irma Marie Verhagen; Leon de 
Bleijser; voor Jo de Deckere echtgenoot van Marja d’Haens, wederzijdse ouders en familie 
woensdag 28 juli 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 28 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; Anna Leenknecht en echtgenote Petrus Coene; Franciscus Johannes de Schepper; 
Petrus de Kock; Franciscus Vioen en Petra Florijn; Joanna Kloek 
mededelingen:  

 Zaterdag 31 juli 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. 

 U kunt zich aanmelden voor de vieringen op zondag, woensdag en vrijdag op 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. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 25 juli 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine van der Sijpt-van Goethem en overleden familie 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 24 juli 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. enkele 

leden van het gemengd koor  
intenties: Rose-Marie Seghers echtgenote van Emile Kint; Martha Plasschaert en echtgenoot Sjef 
Peeters; George van Boven echtgenoot van Paulina d’Hondt; Maria Smeyers echtgenote van Guido 
de Letter; Maria Verbist, met gedachtenis aan haar ouders; jaargetijde Rosalia de Bilde echtgenote 
van Honoré Verbist; Marie Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en wederzijdse ouders; Jozef van de 
Vijvere en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en echtgenote 
Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 
dinsdag 27 juli 10.00 uur: gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 23 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Waltraud Klann en echtgenoot Jozef Maes; 
Lucienne Joos en echtgenoot Piet de Cock; George Martens en echtgenote Jet Maerman en 
overleden fam.;Mariette Scheerders echtgenote van Joseph de Deckere 
overleden: mw. Mariette Scheerders echtgenote van Joseph de Deckere, 82 jaar 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 24 juli om 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor N. van Waterschoot 
intenties: Marie-Louise Cornelissens-Poppe; Marie Verlinden-Mahu; overleden echtpaar Joos en Juliëtte 

Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
overleden: mw.. Ria Dobbelaar -de Smet, echtgenote van Jan Dobbelaar, 79 jaar 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 26 juli 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie; overleden: Joey Johnny 
Chris Rouw 24 jaar zoon van Erik en Brigitte Rouw-Tieleman 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 25 juli 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger J. van Velthoven 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; overleden ouders Jo en 
Agnes van der Velpen-de Bruin; Leon van Leemput; Agnes de Kort-van der Veeken; Annie Cambeen; 
Tini van Dommelen-Van Damme; Lies Mast-van Kruijssen 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 25 juli 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof voor 
de bewoners uit een gedeelte van het verpleeghuis en mensen ‘van buiten’ die zijn aangemeld 
mededeling: aanmelding vieringen kapel 
Trouwe bezoekers ‘van buiten’ zijn bij voorkeur op de 2de en 4de zondag van de maand welkom in de kapel. 
Zij kunnen zich uiterlijk vrijdagochtend vóór de betreffende zondag  aanmelden via tel. 0114-381317  
of k.vangeloof@zzv.nl Vanwege de coronamaatregelen is  het aantal beschikbare plekken beperkt!

 

Overzicht vieringen 
rond 24-25 juli 

Hulst 
zo 25 juli 11.00 uur:  eucharistie 
wo 28 juli 18.30 uur: rozenkrans 
wo 28 juli 19,00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 25 juli 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 24 juli 19.00 uur: w&c viering 
di 27 juli 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 23 juli 19.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 24 juli 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 26 juli 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 25 juli 9.30 uur:  eucharistie 
De Blaauwe Hoeve 
zo 18 juli 10.30 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 de ziekenzalving:  
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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