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JAAR B 
22ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Deuteronomium 4,1-2.6-8 
Jakobus 1,17-18.21b-22.27 
Marcus 7,1-8.14-15.21-23 

 

Thema 
Zuiver je hart 

Collecte 
 

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

 

 

 

Proficiat Katrien Van de Wiele: 25 jaar pastoraal werkster 
 

25 jaar herder, ook in de rouwgroepen en tijdens de nazorg-/nevenactiviteiten van Rouwzorg Regio 0114! 

Daar passen een staf en een herderstas bij en kleurrijke sokken voor onderweg. Dank om het samen onderweg zijn! 

 

stuurgroep en teamleden Rouwzorg Regio 0114 
 

 

In memoriam mevrouw Lidwien Jansen-Boeding 
 

Op 10 augustus jl. hebben wij afscheid moeten nemen van Lidwien Jansen-Boeding. In haar afscheidsdienst klonken de woorden van 
Jezus uit het Johannesevangelie: ‘In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen...’Het ‘Huis van de Heer’ op Groenendijk was het 
tweede huis van Lidwien. Trouw, altijd beschikbaar heeft zij als kosteres van Kloosterzande ontzettend veel werk verzet. Altijd stond zij 
klaar voor de kerk. Ontelbaar zijn de weekenddiensten, huwelijken, dopen en uitvaarten die zij heeft begeleid. Lidwien heeft misdienaars 
en lectoren opgeleid, en nieuwe voorgangers wegwijs gemaakt. Achter de schermen hield Lidwien het reilen en zeilen van de 
parochiekern Ter Duinen in de gaten. Aan het pastorale team liet zij weten wie graag een bezoekje wilde, wie ziek was of in aanmerking 
kwam voor de maandelijkse bloemengroet. 
In de tijd van de parochieraad gaf zij advies aan het kerkbestuur van Ter Duinen over zaken die betrekking hadden op de kerk en de 
vieringen. Ook voor de Vastenactie en de Actie Kerkbalans heeft Lidwien zich ingezet en was betrokken bij de jaarlijkse 
kledinginzameling. In 2008 heeft Lidwien voor haar inzet een koninklijke onderscheiding ontvangen en werd zij benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. In het krantenartikel gewijd aan dit feestelijke moment stond: ‘Voor Lidwina Jansen-Boeding uit Kloosterzande 
is eigenlijk nooit iets te veel. Helpen is voor haar vanzelfsprekend omdat ze van nature een grote betrokkenheid heeft.’ En soms, ja soms 
zag je haar gewoon stil in de kerk zitten om even bij te komen en van de rust te genieten. “Dat heb ik nodig,” zei ze, “dat doet me goed.” 
In 2020 vierde Lidwien haar 50-jarig jubileum als kosteres. Helaas viel dit feest in coronatijd. Lichamelijk ging het toen al niet zo goed 
met haar. Het was zo moeilijk voor haar aan te geven dat zij haar taken neer moest leggen. Maar ineens ging alles veel sneller dan we 
allen hadden gedacht. Kort na haar opname in het ziekenhuis is Lidwien op 10 augustus overleden, twee dagen na haar 81e verjaardag. 
De parochie, het pastorale team en het parochiebestuur zijn Lidwien dankbaar voor alles wat zij voor ons en vele anderen heeft gedaan 
en betekend. Dankbaar zijn wij voor haar voorbeeld van trouw en geloof. Na haar toegewijde dienst in het ‘Huis van de Heer’, mag zij 
welkom zijn in het ‘Huis van de Vader’, zoals Jezus het zegt, en daar genieten van haar welverdiende rust en vrede  
 

Ralf Grossert p.w.  
 

 

Mededeling van Rouwzorg Regio 0114 
 

Ons 20-jarig bestaan werd uitgesteld naar 2021. We keken er naar uit maar omdat de 1,5 m. afstandsregel nog altijd van kracht is en wij 
iedereen de kans willen geven aanwezig te zijn, hebben we toch besloten om ons samenzijn door te schuiven naar 4 oktober 2022. 
 

Het optreden van Theo van Teijlingen gaat wél door op 5 oktober a.s. om 20 uur in de Truffinozaal van 
De Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2 te Hulst met inachtneming van de geldende coronaregels. 
 

Voorstelling door Theo van Teijlingen 

Theo, geboren in Vlaardingen, maakte deel uit van het folkduo Benedicamus. Hij woonde ruim 5 jaar in 
Denemarken en is nu woonachtig in Goes, waar hij docent is aan het CIOS, maar hij is vooral een troubadour 
met een verhaal. Hij wil met zijn liedjes en verhalen mensen troosten, inspireren en aan het denken zetten. 

Via zijn Stichting de Figurant steunt hij het ontwikkelingswerk voor het opvanghuis Amecet van zijn zus Els in Oeganda.  

Om de voorstelling veilig te laten verlopen, is het nodig om 1,5 meter afstand te bewaren en vóór 12 september in te schrijven bij het rouwzorg-

team: Katrien Van de Wiele, tel. 06-41322776, kvdwiele@zeelandnet.nl; Fien Martinet, tel.0114-36050, fmartinet@zeelandnet.nl; Maggie 

Sandkuyl, tel.0114-315149, msandkuijl@zeelandnet.nl 
 

 

Jeugdkoor De Wal-Noten gaat verder als gelegenheidskoor 
 

Na enkele decennia is er helaas een einde gekomen aan de reguliere optredens van Jeugdkoor ‘De Wal-Noten’  
uit Hulst. Vele jaren was het koor een begrip in de regio. Niet alleen verzorgden 'De Walnootjes' talloze (gezins)vieringen in de basiliek, 
waarvoor de parochie H. Maria Sterre der Zee het koor zeer erkentelijk is, maar er waren ook de zelfgeschreven musicals en bijzondere 
optredens in o.a. De Efteling. Voor veel jeugdige zangertjes en zangeressen begon de muzikale carrière bij Jeugdkoor De Wal-Noten. 
Helaas bleken er na een lange, noodgedwongen pauze door corona nog slechts enkele jeugdleden verder te kunnen en willen met het 
zingen op wekelijkse basis. Een aantal van de oudere leden gaat studeren zonder dat er nieuwe aanwas is van met name (oud-
)communicanten. Dat heeft het bestuur van het Jeugdkoor doen besluiten er een gelegenheidskoor van te maken dat bijvoorbeeld in de 
kerstperiode tijdens de jaarlijkse Nightfever in de basiliek wil optreden. Zo hopen dirigente Sandra den Exter, pianiste Mariëlle 
Vleeshouwers en blokfluitiste Petra de Ruijsscher, die de Wal-Noten meer dan 15 jaar lang met veel passie en inzet begeleid hebben, 
met het koor een nieuwe weg in te slaan. 
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Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 29 augustus 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz, m.m.v. R. 

Wolfensberger op orgel en P. Mangnus met zang 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Aloys Buysrogge, echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob; Jo 
de Bakker; jaargetijde Leon de Bleijser; Jos, Richard en Elza Verdurmen; Piet Rottier, echtgenote 
Maria d’Hooghe en Wilfried Segers; jaargetijde Lidwien Verstraeten-Verver en overleden familie; Jan 
Piket en overleden vader; Johanna Maria Jacoba Lossie-van de Wiel 
woensdag 1 september 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 1 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Leon de Bleijser; Elly Kramers en overleden ouders 
vrijdag 3 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Alphons Blommaert, echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; Fons Cornelis 
mededelingen: 

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

 Zaterdag 28 augustus 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. 

overleden: mw. Johanna Maria Jacoba van de Wiel, echtgenote van Johannes Hendrikus Lossie, 97 

jaar 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 29 augustus 9.30 uur eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Germaine van der Sijpt-van Goethem en echtgenoot Gerard van der Sijpt en overleden 
familie; Paula Geensen-van Gassen 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 28 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele m.m.v. enkele leden van het gemengd koor 
intenties: Rosina Lansu; Maria Smeyers echtgenote van Guido de Letter; Jenny Bonte en echtgenoot 

René Maerman; Petrus Boënne-van Megroot en overleden kinderen; Maria Verbist met gedachtenis 
aan haar ouders; Marie Verdurmen, echtgenoot Piet Totté en wederzijdse ouders; Jozef van de 
Vijvere, echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en echtgenote 
Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 
dinsdag 31 augustus 10.00 uur: gebedsgroep 
 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 27 augustus 19.00 uur eucharistieviering met als voorganger: pastoor W. Wiertz 
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 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 28 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Frans de Clerck; Tillie Wauters-Laffeber; Rosa Herman-Stallaart; Ria Dobbelaar-de Smet; 

Marie-Louise Cornelissens-Poppe; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden 
kinderen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; Franciscus van Campen 
overleden: mw. Tillie Wauters-Laffeber, wed. van Bert Wauters, 84 jaar; dhr. Frans de Clerck, 79 jaar 
 

Hengstdijk H.Catharina 
maandag 30 augustus 19.00 uur: kermisviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: ter gedachtenis aan alle overleden parochianen  
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 29 augustus 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger Katrien Van de 

Wiele 
intenties: Roos Verdurmen-Kerckhaert en familie; Miet Menu-Kerckhaert en overleden familie; Lies 
Mahu-van Assche; overleden ouders Jo en Greta de Waal- de Cock; Lidwien Jansen-Boeding; Piet 
Vermeule 
overleden: Lidwien Boeding, 81 jaar weduwe van Adrie Jansen; Piet Vermeule echtgenoot van 

Pieternella Rijk, 88 jaar 

Overzicht vieringen 
rond 28-29 augustus 

Hulst 
zo 29 aug 11.00 uur:  eucharistie 
wo 1 sep 18,30 uur:  rozenkrans 
wo 1 sep 19,00 uur:  eucharistie 
vr 3 sep 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 29 aug 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 28 aug 19.00 uur: w&c viering 
di 31 aug 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw Namen 
vr 27 aug.19.00 uur:  eucharistie 
Vogelwaarde 
za 28 aug 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 30 aug 19.00 uur: kermisviering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 29 aug 9.30 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 9.00-28.00 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. 0114-329299;  
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 06-42922776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
Dienst geestelijke zorg 
ZorgSaam zorggroep Zeeuws-
Vlaanderen:  
tel.: 0114-382917 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-329604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl   

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

zondag 29 augustus géén viering in de kapel van De Blaauwe Hoeve. 

Aanmelding voor de zondagen 12-19-26 september graag zo spoedig mogelijk, bij voorkeur vóór 4 september a.s.! 
overleden:  
de Baronie: mw. M. Wauters-Laffeber, 84 jaar;  
de Blaauwe Hoeve: mw. P. Geensen-van Gassen, 85 jaar; mw. A. Esseling, 70 jaar; mw. I. Inghels-Wauters, 79 jaar en mw. R. 

Blommaert-Buijsse, 77 jaar 
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