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15 augustus 1996 – 15 augustus 2021: Een ongelofelijk avontuur… 
 

Het begon – nu echt niet meer voor te stellen - met een algemene vacaturetekst aan het mededelingenbord van de faculteit Theologie 
aan de KULeuven. ‘Bisdom Breda zoekt pastorale werk(st)ers’. Het werd het begin van een jarenlang avontuur… 
Het bisdom had andere plannen, maar het werd een aanstelling in het samenwerkingsverband van de twee parochies in Terneuzen (met 
Hoek als bijkerk) en de parochie van Sluiskil. Een sollicitatiegesprek in de Opstap. De priestervacature, die ontstond na het vertrek van 
Jan Voeten, werd een pastorale werker-vacature. Ineens waren drie pastorale werk(st)ers (Koen Jordens, Leen Rubbrecht en Katrien 
Van de Wiele) het pastorale team voor de drie parochies, Piet Theeuwes werd waarnemend pastoor. Wat een begin…. De datum van 
mijn eerste benoemingsbrief 15 augustus 1996, een benoemingsbrief van bisschop Muskens. Een brief die nog helemaal de geest 
ademt van bisschop Ernst. Het werd meteen een regionale aanstelling voor een regio, die nog niet bestond. Pas een half jaar later, 
januari 1997, was de Interparochiële Vereniging Midden Zeeuwsch Vlaanderen een feit. De parochies van Terneuzen, Sluiskil, 
Westdorpe, Philippine en Sas van Gent gingen samenwerken en de eerste tijd verbonden de parochies Axel en Zuiddorpe zich met een 
convenant, later werden ook zij volledig lid van de IPV. In 2003 vormde zich de nieuwe Elisabeth-parochie. Miel Erpelinck en Willy 
Vervaet zorgden voor de pastoorsverantwoordelijkheid. Doorheen de voorafgaande jaren keerden Leen Rubbrecht en Carine Dochy 
terug naar België. Koen Jordens werd dekenaal coördinator en ging later werken in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Niek van 
Waterschoot, Ad van Loveren en Marjan Dieleman-Fopma kwamen het pastorale team versterken. Het werd een verhaal met ups en 
downs, Kerk kan Anders, het sluiten van kerkgebouwen, het gevecht met de inkomsten en uitgaven balans. 
In februari 2012 werd de parochie H. Maria Sterre der Zee mijn nieuwe standplaats en opnieuw, een verhaal met ups en downs, het 
gevecht met de uitgaven en inkomstenbalans, het sluiten van kerkgebouwen, het snel wisselen van de samenstelling van het pastorale 
team, nooit méér mensen, steeds minder beroepskrachten, minder vrijwillig(st)ers ook. Joop Reurs, Walter Poppe, Chantal van de 
Walle, Ralf Grossert; Paul Verbeek, Sebastian Chazhoor, Alain Holvoet, Wiel Wiertz. 
En dan 2020, het ene pastorale team voor heel Zeeuws-Vlaanderen… 2 priesters in actieve dienst en 5 pastorale werkenden… het 
huidige pastorale team. En ondertussen ook nog een ontzettend leerrijk uitstapje naar ‘Den Overkant’…. 
Wat is er al die jaren veel veranderd en nee, niet alles, zeker niet alles, ten goede. 
Maar zoveel is ook gelijk gebleven en het zijn de dingen die gelijk gebleven zijn, die maken dat ik nog steeds met ontzettend veel 
voldoening, maar ook met plezier, in het parochiepastoraat werkzaam ben. En ja, het is de afgelopen jaren vaak ook spannend geweest: 
Wil ik dit nog wel? Kan ik dit nog wel? Geloof ik nog in wat we doen…? 
Het is zo geweldig om met kinderen en gezinnen mee op pad te gaan naar de eerste communie. Het is ontzettend fijn kinderen te dopen 
en de verwondering, de blijdschap te zien bij ouders en peters en meters. Het is een ervaring met mensen, volwassenen en kinderen, de 
verhalen uit de bijbel te ontdekken, samen te vieren, maar ook te leren. Het is zo waardevol, samen de schouders te zetten onder het 
proberen een stukje van de wereld beter te maken, voor mensen dichtbij, maar ook mensen ver weg. Daar toch een steentje te kunnen, 
te mogen verleggen of dat toch tenminste te proberen. 
En dan het hetgeen mij nog steeds het meeste fascineert…. het ontzettend grote, diepe 
vertrouwen van mensen op de momenten van ontzettend grote blijdschap, maar vooral, 
het allermeeste nog, op de momenten van totale ontreddering. Het mee op weg mogen 
gaan, samen een paar stapjes zetten, daar getuige mogen van zijn…. 
Het zijn die contacten die – hoe moeilijk het soms ook kan zijn - het iedere keer weer laten 
gebeuren: geloof, hoop en liefde die werkelijk worden. Die de mooiste zinnen uit één van 
mijn favoriete kinderbijbels steeds weer waarmaken …. “Dat we moeten blijven breken en 
delen, net zo lang tot er niemand meer honger heeft. Tot iedereen gelukkig is.” 
En daaraan kunnen en mogen meewerken is het mooiste wat bestaat. Ik ben heel veel 
mensen in al die jaren ontzettend veel dank verschuldigd, collega’s, bestuurders, vrijwillig(st)ers, 
parochianen en mensen allerlei, die zomaar op mijn pad kwamen. Een aantal professionals 

ook die er waren op de momenten dat het nodig was… Allemaal mensen die me hebben 
uitgedaagd, hebben gedragen, hebben vertrouwen gegeven en nog zoveel meer… 
zonder al die mensen die iets van God hebben laten zien, had ik het nooit gered. 
Er is veel om dankbaar voor te zijn. En ja, ik had het heel graag ook echt samen gevierd; 
maar deze tijd, laat dat helaas niet toe. Ik kan binnen de coronaregels niet vieren zoals ik 
graag zou willen vieren. De gezondheid van ieder van ons is te belangrijk. En wie weet; 
misschien doet zich ooit een kans voor om toch feest te vieren… 
 

Sas van Gent, 15 augustus 2021 
Katrien Van de Wiele 

Een woordje uitleg bij de foto…..  
Nee, geen foto van de ‘pastor in actie’, wel 
een foto van een geluksmomentje van 
Katrien. Want hoe je het ook draait of keert, 
zonder Katrien, geen pastorale werkster…  
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Jubileum voor Katrien Van de Wiele: 25 jaar pastoraal werkster 
 

Katrien, het is al weer 25 jaar geleden, dat je werd benoemd als pastoraal werkende. De tijd gaat snel en 
nu past het om jou te feliciteren. We weten, dat je niet graag in beeld bent, maar we mogen er toch wel 
van uit gaan, dat je diep in je hart geniet van het stukje aandacht, dat we je nu willen geven. Van harte 
gefeliciteerd.  
De opsomming wat en waar je van alles hebt gedaan, gaan we hier niet uiteen zetten, maar we hoorden 
je vaak spreken over begrafenissen, waarvoor je was gevraagd en de communieprojecten, die je hebt 
opgezet. Hier was je de stimulator in. En ook nog zo veel meer. 
Wat is dan dat speciale dat je hebt? Voor de parochianen ben je steeds bereikbaar en aanspreekbaar. Je 
maakt tijd voor individuele gesprekken. Je luistert naar de zorgen van de mensen, naar hun 
teleurstellingen en angsten, maar ook blijde momenten. Je gaat in gesprek over hun leven, waarin alle 
verhalen een plaats krijgen. Geloven begint bij dit leven. 

Katrien, in al die 25 boeiende jaren pastoraal werkster had je onschatbare ontmoetingen met velerlei en uiteenlopende soorten mensen, 
ontelbare vieringen, bijeenkomsten, allerhande woordjes en overwegingen. Het geeft je nu hopelijk een tevreden gevoel en kun je ook 
achterom kijken met vooral veel dankbaarheid en ongekende vreugde! 
Katrien, we hopen nog lange tijd te mogen genieten van je inzet en enthousiasme. 
 

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

 

 

# Jerusalem Dance Challenge laat de wereld dansen op gospelteksten 
 

Een storm met de naam Jerusalema raast over het internet: Tik Tok, You Tube en andere sociale media worden overspoelt door deze 
‘nieuwe Macarena’. Wie de hype in de eerste week van augustus nog niet opmerkte, kan er sinds halfweg augustus niet meer langs. 

 

De # Jerusalema Dance Challenge zorgt voor een golf van positiviteit over de hele wereld. 
 

De dans wordt zelfs ‘de nieuwe Macarena’ genoemd. Maar wat weten we over dit lied met een Bijbels klinkende naam? 
Het lijkt een perfecte timing dat zo’n zomers nummer op dit moment uitkomt. Nochtans werd het al in november 2019 gereleased . 
Geleidelijk aan kreeg het steeds meer luisteraars en kijkers op muziekkanalen. Intussen werd de officiële videoclip al meer dan 72 
miljoen keer bekeken. 
Wie het lied nog niet hoorde, zette waarschijnlijk zijn radio niet aan in augustus. Begin augustus kwam het op plaats 31 in de Vlaamse 
Ultratop binnen en overspoelde zo ook een stevig house-gevoel. Maar er is meer. Gospelliederen met een hoge dansbaarheidsfactor. 
 

De tekst van het lied is geworteld in de Christelijke traditie. En die is niet alleen geïnspireerd, maar komt zelfs letterlijk uit verschillende 
gospelliederen. Vertaalde tekst in het Nederlands: Mijn plaats is niet hier. Jeruzalem is mijn thuis. Mijn Koninkrijk is niet hier. Waak over 
mij. Waak over mij. Ga met mij op pad. Ga met mij op pad. Laat me hier niet achter. (2x) 
 

De dans die de hele wereld doet bewegen, is niet te zien in de videoclip, maar heeft een heel andere oorsprong. Een toevallig 
opgenomen filmpje toont enkele mannen in Angola, die tijdens het eten spontaan in dansen uitbarsten. Sindsdien gaan hun danspassen 
de wereld rond. Daar waar het lied de hitlijsten haalt, beginnen mensen erop te dansen. Ga kijken op Internet, YouTube en andere 
sociale media. En laat je inspireren door de diep gewortelde tekst. 
 

Bron Kerknet 
 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 13 augustus 15.00 uur: kruisweg  
zondag 15 augustus 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. B. Luijcks-Hemelsoet  
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; overleden ouders Jan Francken en Lenny Francken-

Lockefeer; Gerard van Acker en overleden familie; familie Michielsen-van Acker en overleden kinderen; Theo de Koning; Leon de 
Bleijser; jaargetijde voor Jo de Deckere echtgenoot van Marja d’Haens, wederzijdse ouders en familie; Jos Richard Elza Verdurmen; 
Lidwien Daalman-Hamelincks, ter ere van OLV Altijd Durende Bijstand, jgt Wlisa Vink, echtg van Jacobus Leenknegt en overleden 
familie, jaargetijde Wieske Leenknegt en overleden familie, Ben de Rechter en Jo de Smit en overleden familie 
woensdag 18 augustus 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 18 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; deken van Hecke; Cornelis 
Sandijck en echtgenote; Carolus van Waterschoot; overleden weldoeners van de basiliek 
vrijdag 20 augustus 19.00 uur: stilteviering 
zondag 22 augustus 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. R. Wolfensberger op 

orgel en M. Bauwens met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde voor Piet d’Haens met gedachtenis van 

echtgenote Marie Corneissens, overleden dochter, zoons, schoonzoons en kleindochter; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van 
Mol en echtgenote Maria Roels; Leon de Bleijser; Theo en Maria Mangnus-van de Vijver; Jos Richard Elza Verdurmen; overleden ouders 
Piet Gering en Anny Gering Crombeen 
woensdag 25 augustus 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 25 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; Franciscus Vioen en Petra 
Florijn; Leander Blemel en overleden familie 
mededelingen: 

 U kunt zich aanmelden voor de vieringen op mailadres pkhulst@hmsdz.nl of per telefoon 0114-745000 (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. 

 Zaterdag 28 augustus 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. 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 27 augustus 19.00 uur: eucharistie met als voorganger: R. Grossert 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Sjef Lockefeer echtgenoot van Gonny van Haelst; pater Paulus van Winden; 
Leon en Agnes Weemaes-Hiel en zonen Robert, Miel, Edy en Georges 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl


Informatie en intenties vervolg 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 15 augustus 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: mis uit dankbaarheid; Bernard van Acker en echtgenote Clara Cerpentier; Emiel Martinet en 
echtgenote Yvonne Schelfout en schoonzoon Fons 
zondag 22 augustus 9.30 uur: woord- communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
gedoopt 8 augustus: Daan en Wout Martens, zoontjes van Ruben Martens en Veerle Van Raemdonck 
huwelijksviering 21 augustus: voor Kristov Stasiakowski en Daniela Zeghers 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 14 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele m.m.v. enkele leden van het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Mariëtte Scheerders echtgenote van Joseph de Deckere; Maria Smeyers echtgenote van 
Guido de Letter; Jenny Bonte en echtgenoot René Maerman 
dinsdag 17 augustus 10.00 uur: gebedsgroep 
zaterdag 21 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor N. van 

Waterschoot m.m.v. Rigo en Eefje Claessens 
intenties: jaargetijde pater Paulus van Winden; jaargetijde Jimmy de Kraker echtgenoot van An van 
de Wege; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Maria Smeyers echtgenote van 
Guido de Letter; jaargetijde Bennie Hoefnagels echtgenoot van Annelies Swinne; Jenny Bonte en 
echtgenoot René Maerman 
dinsdag 24 augustus 10.00 uur: gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
zondag 15 augustus 15.00 uur: viering Maria-Tenhemelopneming met als voorganger is pastoor W. 

Wiertz 
Op de feestdag van de H. Maria-Tenhemelopneming organiseert de parochie een speciale 
bijeenkomst in het gemeenschapshuis Graauw via de deur in de zijgevel. Het betreft een viering met 
verering van het H. Sacrament, een lezing over Maria, gebeden, muziek met solozang en korte 
momenten voor persoonlijk gebed. 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 

zaterdag 14 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ria Dobbelaar-de Smet; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper 
en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
overleden: mw. Rosa Herman-Stallaart, weduwe van René Herman, 85 jaar 
zaterdag 21 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: jaargetijde Marleen van Vlieberghe-de Jonghe en overleden familie; Rosa Herman-Stallaart; 
Ria Dobbelaar-de Smet; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens 

en overleden familie; Apollonia van Hove; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 

De viering van maandag 23 augustus komt te vervallen. 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 15 augustus 9.30 uur: Maria-Tenhemelopneming, woord- en communieviering verzorgd 

door de werkgroep 
intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; Eduard Wullems echtgenoot van Ada 
Wullems-Asjes en overleden familie; overleden ouders Jo en Paula van Jole-Rottier; overleden 
ouders Jo en Agnes van der Velpen-de Bruin; Theo de Bakker en Annie de Bakker-Gelderland en 
overleden familie; Lies Mast-van Kruijssen; Lies Mahu-van Assche 
zondag 22 augustus 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: overleden ouders Jo en Agnes van der Velpen-de Bruin; Lies Mahu-van Assche; Eugene en 

Tilly de Kever-Kerckhaert 
 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 16 augustus19.00 uur: woord en communieviering met als voorganger: R. Grossert 
intenties: Emma de Booij echtgenote van Theo Leenknegt en overleden familie; Marja Vervaet 
echtgenote van Theo Kindt en overleden familie; Marieke Pauwels echtgenote van Gerard Vioen en 
overleden familie; jaargetijde voor Willy van Esbroek en echtgenote Rosa Josepha Wentzler en hun 
overleden ouders; voor mw. Maria Nachtegael, weduwe van dhr. Fred de Kock, dat zij beiden mogen 
rusten in vrede. 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost Zeeuws-Vlaanderen 
Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 15 augustus 10.30 uur: Maria-Tenhemelopneming, woord- en communieviering met als 

voorganger diaken K van Geloof voor de bewoners uit een gedeelte van het verpleeghuis en voor 
bewoners van de zorgappartementen Zij moeten zich aanmelden! 
intenties:jaargetijde Achiel Schalkens, echtgenoot van Juliëtte Herrewegh; Nico Gijsel 
zondag 22 augustus 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van 

Geloof voor de bewoners uit een gedeelte van het verpleeghuis en voor vrijwilligers en 
kapelbezoekers ‘van buiten’ Zij moeten zich aanmelden! 
intenties: uit dankbaarheid b.g.v. een 50-jarig huwelijk; familie Seij-Schuren en familie de Bock-de 
Caluwé; Gerard de Feijter; Arnold Heijens en overleden familie 
overleden wzc De Lange Akkers: mw. M.L. de Groene-Danckaert, 90 jaar 

Overzicht vieringen 
rond 14-27 augustus 
 

Hulst 
vr 13 aug 15.00 uur: kruisweg 
zo 15 aug 11.00 uur:  eucharistie 
wo 18 aug 18,30 uur:  rozenkrans 
wo 18 aug 19,00 uur:  eucharistie 
vr 20 aug 19.00 uur:  stilteviering 
zo 22 aug 11.00 uur:  w&c viering 
wo 25 aug 18,30 uur:  rozenkrans 
wo 25 aug 19,00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 15 aug 9.20 uur: eucharistie 
zo 22 aug 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 14 aug 19.00 uur: w&c viering 
di 17 aug 10.00 uur: gebedsgroep 
za 19 aug 19.00 uur: w&c viering 
di 26 aug 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 27 aug 19.00 uur: eucharistie 
Graauw 
zo 15 aug 15.00 uur: viering 
Vogelwaarde 
za 14 aug 19.00 uur:  w&c viering 
za 21 aug 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 15 aug 9.30 uur:  w&c viering 
zo 22 aug 9.30 uur:  w&c viering 
De Blaauwe Hoeve 
zo 15 aug 10.30 uur:  w&c viering 
zo 22 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 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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