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JAAR B 
18de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Exodus 16, 2-4.12-15 
Efeziërs 4, 17.20-24 
Johannes 6, 24-35 

 

Thema 
De tekenen vertrouwen 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
caritascollecte bestemd voor 
Vluchtelingenwerk Nederland. 

 

 

Woord van dank 
 

Beste mensen, voor mij is het niet anders dan voor ieder van u: wanneer we iets te vieren hebben, staan we daar graag even bij stil. Op 
20 juli was het dertig jaar geleden dat ik door bisschop Ernst tot priester werd gewijd. Dertig jaar is geen officieel jubileum, maar 
tegelijkertijd al wel zo’n aantal jaren dat erbij stilstaan wel even mag. En zo geschiedde.  
Een eucharistieviering van dankbaarheid werd opgedragen in de basiliek. Met prachtige zang en orgelspel. Alles heel goed voorbereid en 

verzorgd. In aanwezigheid van zo’n honderd gelovigen en met deelname van alle teamleden die op dat moment in Zeeuws-Vlaanderen 
aanwezig waren. Kortom, dit alles bij elkaar maakt dat het een prachtig geheel mocht zijn. Een prachtige viering in ontspannen sfeer.  
Vervolgens, na nog even samen op het plein voor de basiliek koffie te hebben gedronken, ben ik naar Kerkrade gereden om ook met 
mijn moeder bij dit jubileum stil te staan. Ze was deze keer door persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid naar Hulst te 
komen. Gelukkig gaat het met haar alweer een heel stuk beter.  
Wat me verrast heeft, is de enorme hoeveelheid kaarten die ik mocht ontvangen. Er waren veel felicitaties. Ook bloemen en mails mocht 
ik ontvangen. En via de social media was er hartelijke betrokkenheid op dit jubileum vanuit vele kanten. 
Even stilstaan bij toch een belangrijk moment in je leven is belangrijk. Dat heb ik weer gemerkt. Priester zijn met alles wat daarbij komt 
kijken, met alle verantwoordelijkheden die daarmee verbonden zijn, het is beslist niet altijd gemakkelijk. En meer dan eens vraag ook ik 
me af: doe ik de juiste dingen, doe ik het goed? Natuurlijk hoef ik het niet alleen te doen. Natuurlijk doen we de dingen die gedaan 
moeten worden met elkaar. En boven alles is het allemaal ook Gods Kerk en mag ik alles in zijn hand leggen, maar toch voel ik  dat het 
soms niet meevalt. Op zo’n jubileumdag lezen en beleven dat er zo velen zijn die blij en biddend om je heen staan, die je dragen in je 
ambt, dragen als mens, dat doet goed. Dat geeft kracht. Dat geeft moed. 
Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik mijn leven mag leven op de manier zoals dit mijn weg is geworden. Al dertig jaren dienstbaar aan God, 
aan mensen en aan de Kerk. Al dertig jaar -zoals iemand het formuleerde- in dienst van dezelfde Werkgever. Hoewel altijd weer anders… 
Van harte hoop ik dat ik dit dienstwerk nog heel wat jaren kan en mag voortzetten. Nogmaals u allen hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid, voor uw medeleven, voor uw gebed. Samen zijn wij Kerk, in deze, in onze tijd! Met geloof en met plezier! 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Feestelijke Gezinsdag aan Zee was een succes! 
 

In totaal kwamen 84 ouders, kinderen, tieners en vrijwilligers op zaterdag 24 juli samen in de 
strandkerk in Cadzand-Bad voor de 'Gezinsdag aan Zee'. Een bijzondere dag met een getuigenis van 
een jong echtpaar, deelgroepen, het bouwen van de Ark van Noah en een gezellige barbecue. Deze 
dag was georganiseerd door de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met het Sint 
Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda.  
Wonder 

Het thema was 'Welkom Thuis'. Dat gaat over het eigen gezin waar je thuiskomt, maar ook over thuis-
komen bij de Heer en thuiskomen in de Kerk. Een echtpaar dat vaker bij dit soort bijeenkomsten aanwezig 

is, deelde zijn ontroerende getuigenis hierover. Vroeger baden ze wel eens, maar gingen niet naar de kerk. 
Ze leerden elkaar kennen bij de Hema waar ze een bijbaantje hadden. Zij was nog maar 16 jaar oud en hij 20. Hun 'thuis' was niet echt een 

veilige haven, en al snel deelden ze het leven samen en werd zij zwanger. Volgens meerdere artsen was hun kindje er niet goed aan toe en 

moest het direct na de bevalling worden geopereerd. Het was maar de vraag was of hij het zou redden. In hun machteloosheid en worden 

eenzaamheid baden en smeekten ze tot God, zo jong als ze waren. En Hij kwám hun te hulp: bij de geboorte werd hun zoontje meteen naar 
de operatiekamer gebracht. Maar na een uurtje kwam een verpleegkundige terug met het kind: er viel niets te opereren, hij was kerngezond! 
Wie is God voor jou?  

Dat was hun keerpunt: vanaf nu besloten ze op zoek te gaan naar Jezus in gebed en in de Kerk. Ze lieten hun zoontje dopen, trouwden 
en kregen nog vier kinderen met wie ze de vreugde van het geloof tot op de dag van vandaag delen. Een verhaal dat hielp om samen 
eerlijk te delen in de deelgroepen over de vraag: 'Wie is God voor jou?' Het beste antwoord was een eerlijk antwoord en iedereen wás 
eerlijk. De een vertelde dat hij veel bidt en Jezus ervaart als een vertrouwenspersoon. Een ander gelooft wel in iets, maar komt vooral 
mee voor de wederhelft.  
Tijdens de dag kon je ook letterlijk even thuiskomen bij de Heer: het Allerheiligste was uitgesteld in een afgezonderd deel van de 
strandkerk. 
Allemaal in de ark 

In de middag gingen de gezinnen op het strand opdrachten doen over Noah en de ark. Gelukkig pasten uiteindelijk alle gezinnen in de 
ark van zand! Bij terugkomst in de strandkerk stond een verrassing op de gezinnen te wachten: de ijscoboer. Dat was aangenaam 
bijkomen van de activiteiten op het strand.  
De dag werd afgesloten met een gezinszegen en een gezellige barbecue. Een enkeling was zo enthousiast dat hij zei: "Ik schrijf me vast 
in voor de gezinsdag van volgend jaar!" 

 



 

Organist Notre Dame Parijs concerteert in basiliek Hulst 

 

Johann Vexo, organist van de Notre-Dame te Parijs en de kathedraal van Nancy, verzorgt op 
donderdagavond 5 augustus het slotconcert van de serie orgelconcerten 2021 in de basiliek van Hulst. Hij 
behoort tot de mondiale orgeltop en wordt gezien als een van de meest vooraanstaande organisten van zijn 
generatie. Vexo geeft concerten in alle werelddelen en treedt op in de grootste kathedralen en concertzalen. 
De Stichting Orgelconcerten Hulst is zeer verheugd dat hij naar Hulst komt, temeer omdat hij zelden in 
Nederland speelt. 
 

Tijdens het slotconcert in de basiliek van Hulst zal Johann Vexo werken spelen van Titelouze, Cornet, 
Rameau, De Arauxo en J.S. Bach. Het concert wordt afgesloten met de indrukwekkende Toccata in E (BWV 566) van Bach. 
 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor dit concert. U kunt reserveren per mail via orgelconcertenhulst@gmail.com of uw kaartje ter 
plaatse aan de kassa kopen (indien nog niet uitverkocht). Het concert vangt aan om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 10. Vanaf 
19.30 uur is de kerk open. Lees meer op de website 

 

 

Aankondiging caritascollecte 31 juli / 1 augustus 2021 voor Vluchtelingenwerk Nederland 
 

De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR geeft aan dat er in 2020 op de hele wereld meer dan 82 miljoen mensen 
van huis en haard zijn verdreven door oorlog, geweld, politieke crises of gebrek aan mensenrechten en ook door 
natuurgeweld als gevolg van de klimaatopwarming. Met duizenden vrijwilligers komt Vluchtelingenwerk Nederland op 
voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in onze opvangcentra, die een nieuw bestaan opbouwen in onze 
maatschappij. Caritas steunt het werk van Vluchtelingenwerk Nederland en beveelt deze collecte van harte bij u aan.  

 

 

Informatie en intenties 
Hulst H. Willibrordus 
zondag 1 augustus 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. R 

Wolfensberger en P. van Gorsel 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Christiaan de Bruijn; 
Alin Helmich; Leon de Bleijser 
woensdag 4 augustus 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 4 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; overleden 

weldoeners van de basiliek; familie Verdurmen;Petrus Gellinck en overleden familie; Begga Laman; 
Petrus van de Voorde en overleden familie; Petrus Crombeen en overleden familie; familie van de Perre 
vrijdag 6 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Alphons Blommaert, echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 

Brand-Wauters; Fons Cornelis 
mededelingen: 

 Zaterdag 31 juli is het 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 tel. 
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. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 1 augustus 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Jacobus Baert en Melanie Tack; pastoor Verstraeten; Jacobus IJsebaert 
mededeling: Zaterdag 24 juli j.l. zijn Anniek Otto en Hugo Kamps in het huwelijk getreden. 

 

Sint Jansteen  
intenties: Ed Borm, echtgenote en overleden ouders; Alftred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Theo Beughels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
Johan de Burger, echtgenote Angela Weemaes en overleden familie; Marie, Eugenie en Louis Borm 
en overleden familie; Seraphine Pieters en echtgenote Angela Verbist 

 

 

Overzicht vieringen 
week 1- 7 augustus 

Hulst 
zo 1 aug 11.00 uur:  eucharistie 
wo 4 aug 18,30 uur:  rozenkrans 
wo 4 aug 19,00 uur:  eucharistie 
vr 6 aug 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 1 aug 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 31 juli 19.00 uur: w&c viering 
di 3 aug 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 31 aug 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 1 aug 9.30 uur:  eucharistie 
De Blaauwe Hoeve 
zo 1 aug 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 
 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 31 juli 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. enkele leden van het koor ‘Laudate Dominum’ 

intenties: Adelien d’Haen, echtgenoot Georges Van den Bergen en overleden families Van den Bergen en d’Haen; Martha Plasschaert 
en echtgenoot Sjef Peeters; Mariëtte Scheerders echtgenote van Joseph de Deckere; Maria Smeyers echtgenote van Guido de Letter; 
jaargetijde Jan Brijs en echtgenote Anna Maes en overleden familie 
dinsdag 3 augustus 10.00 uur: gebedsgroep 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 31 juli 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor N. van Waterschoot 
intenties: Ria Dobbelaar-de Smet; Marie-Louise Cornelissens-Poppe; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 

overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; overleden ouders Liet en Emma Erpelinck-Wullems 
met gedachtenis van overleden dochter Ria en familie  

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 1 augustus 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor Wiertz 

intenties: overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; Rie Maas, overleden ouders, broer Jo, zus Rie en familie; overleden 
ouders Jo Rijk en Maria Hiel; overleden ouders Jo en Agnes van der Velpen-de Bruin; Tini van Dommelen-van Damme; Lies Mast-van Kruijssen 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 1augustus 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof voor de bewoners uit een gedeelte 
van het verpleeghuis en de bewoners van de zorgappartementen aan de Truffinoweg en Blaauwe Hofke (zij moeten zich aanmelden) 
intenties: Charel d’Haens en overleden familie; Guust Burm en dochter Patricia; Wies Nicolaas en zoon Ronald 
overleden: dhr. H. Blommaert 77 jaar.; mw. R. de Smit-Cornelis 94 jaar; mw. L. Verduijn-Bouwens 96 jaar 
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