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JAAR - B 
23ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 35, 4-7a 
Jakobus 2, 1-5 

Marcus 7, 31-37 
 

 

Thema 
Ga open! 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst en 
Clinge is er een extra caritascollecte. 

 

 

Weer terug naar school en werk 
 

Zomaar een zinnetje dat je kunt tegenkomen: weer terug naar school en werk. Maar met een wel heel bijzondere betekenis, vandaag 
aan de dag. En wat is er in de vakantieperiode veel gebeurd! 
Daarvóór waren we vooral bezig met corona, met welke vrijheden we zouden terugkrijgen en hoe het na de vakantie zou gaan. Zouden 
er dan nog vrijheidsbeperkende maatregelen zijn?  
Inmiddels doen we vaak al alsof het ‘normale’ leven is teruggekeerd. Wat is eigenlijk het ‘normale’ leven? Die vraag kunnen we ons 
zeker stellen na anderhalf jaar van corona-ellende. 
Vóór de vakantie dachten we onze tijd zelf te kunnen gaan inrichten, onze zinnen verzetten en ons te herbronnen. Maar, ingehaald door 
de actualiteit, gingen onze gedachten misschien meer uit naar de slachtoffers van de overstromingen in Limburg, België en Duitsland. 
Deze ramp laat de inwoners van deze gebieden verweesd en dakloos achter. Er is veel menselijke en materiële schade. 
En het leven ging door, want in augustus werd Haïti getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.2, met vele doden, gewonden 
en vermisten als gevolg. En deze week kunnen we onze ogen niet sluiten voor het humanitaire leed in Afghanistan. 
En nu, gaan we nu naar ‘normaal’? In ieder geval starten we komende week met de scholen, de bouwvak is voorbij, de andere vakanties 
zijn praktisch voorbij. We wensen iedereen komend jaar een ‘normaal’ school- en werkleven, maar ook het weer oppakken van het 
vrijwilligerswerk en alle hobby’s in groepsverband. 
 

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

 

Goed nieuws – hervatting kerkelijke vieringen in St. Jansteen 
 

Er is positief gereageerd op het verzoek vanuit de parochie aan de pastores om opnieuw met vieringen in St. Jansteen 
te mogen beginnen. Ook de Warande is akkoord. Dat is goed nieuws, want: “Wie nooit vraagt naar de Heer, verliest 
Hem uit het oog.” 
In plaats van de kleine zaal achter in de Warande wordt gebruik gemaakt van een halve grote zaal. Daar is plaats voor 
een altaar, een kring van gelovigen en ruimte om naderhand koffie of thee te drinken. Het maximum aantal personen is 
volgens de huidige richtlijnen 18 personen. De vieringen beginnen om 10.30 uur en zijn op de donderdagen: 9 
september met voorganger Katrien Van de Wiele, 14 oktober, 11 november en 9 december. 
Dinsdag 26 oktober Allerheiligen/Allerzielen vieren we met maximaal 34 personen in de grote zaal. Na afloop is er een 
bezoek aan het kerkhof.  
 

Graag tot ziens, Omer Calle 
 

 

Laat juichen heel het koor 
 

‘Ave Maria’, ‘Wees gegroet Maria’, sprak de engel op het moment dat het allereerste leven van 
Jezus in Maria's schoot begon te groeien. Het moment van de nieuwe schepping. God wordt 
mens. 
De Maria-banier van de basiliek in Hulst is een eigentijds icoon met een rijke symboliek, die 
uitnodigt er even bij stil te staan. 
De icoon kan als titel hebben: De hemel op aarde. Ze verbindt Kerstmis met Pasen op een 

verrassende manier. 
Helderblauw staat voor de schepping, het leven op aarde dat vrij is en toekomst heeft. De kleuren 
wit en geel staan voor het licht van de hemel. Licht dat door geen oog gezien kan worden, maar 
ieder hart verlicht. Naar boven toe verandert de kleur van het aardse leven in de kleur van de 
eeuwigheid. De lotus, van oudsher symbool voor de goddelijke geboorte, draagt twee blaadjes en 
vijf bloemblaadjes. Twee staat voor 'genoeg', twee ogen, oren, handen en voeten. Vijf als getal van koning David 

verbindt het Oude en het Nieuwe Testament. Er zijn drie lotusbloemen, elk met drie vruchtbeginsels. Drie staat voor de Heer, die is: 
Vader, Zoon en Geest. Overvloedige vrucht biedt Zijn schepping. Het scheppingsverhaal noemt dat ‘Goed, Heel Goed’. 
De letters van het Weesgegroet staan boven de aardse schepping en gaan deels op in de hemelse kleur. Zij verbeelden het gezang dat 
geen aards oor kan horen, maar ieder hart doet meetrillen, het gezang van de engelen, dat heel het koor van Gods gemeenschap mag 
meezingen. 
“Alleluia - Ave, ave Maria - Mens wees gezegend - Vrede voor allen van goede wil - Amen – Heilig, heilig, heilig is de Heer” 
 

Omer Calle 
 

 



Open Monumentendag 
 

Elk jaar in september vinden in Europa een of meerdere Open Monumentendagen plaats, waarop monumenten (gratis) voor het publiek 
worden opengesteld. Ook Hulst doet dit jaar weer mee. De basiliek zal, zoals altijd, ook open zijn. Bijzonder is, dat u deze dagen ook 
terecht kunt in de koorkerk en een blik kunt werpen op de Librije. Er is dit jaar geen bijzondere tentoonstelling. Wél zullen er op zaterdag 
11 en zondag 12 september van 12.00 tot 17.00 uur gidsen aanwezig zijn. 
 

 

KRO-viering op 26 september 
 

Net als de afgelopen jaren is er ook dit jaar weer een televisieviering vanuit de basiliek. Deze viering wordt uitgezonden door de KRO op 
zondag 26 september om 10.00 uur met pastoor Wiel Wiertz als voorganger en met medewerking van 12 leden van de Cantorij der 
Basiliek. Ook zingt Veronique van Rie, begeleid op de gitaar. Natuurlijk hopen we op uw aller komst. U kunt zich opgeven voor de viering 
van 10.00 uur op het parochiecentrum, per mail of per telefoon, 0114 745000, optie 2. We houden wel aan de 100 personen. Let op: de 
aanvangstijd is 10.00 uur! 
 

 

Informatie en intenties 
 
Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 3 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Alphons Blomaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; Fons Cornelis 
zondag 5 september 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 

m.m.v. M. Mangnus op orgel en P. van Gorsel met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Alin Helmich; Jos 
Verdurmen; Leon de Bleijser; Margriet de Vliegere-d’Hooghe en echtgenoot Theo de Vliegere; 
Johanna Maria Jacoba Lossie-van de Wiel; Paula Geensen-van Gassen weduwe van Alouis 
Geensen; Elly Kramers en overleden ouders en familie; Maria Jeanette Francisca Blommaert-Buijsse  
woensdag 8 september 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 8 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen 
vrijdag 10 september 15.00 uur: kruisweg 
overleden: mw. Maria Jeanette Francisca Blommaert-Buijsse, 77 jaar, weduwe van Reginald Buijsse 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 4-5 september 

 

Hulst 
vr 3 sep 19.00 uur:  eucharistie 
zo 5 sep 11.00 uur:  eucharistie 
wo 8 sep 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 8 sep 19.00 uur:  w&c viering 
vr 10 sep 15.00 uur:  kruisweg 
Koewacht 
za 4 sep 19.00 uur:  Poolse euch 
zo 5 sep 9.30 uur:  w&c viering 
ma 6 sep 9.30 uur:  kermisviering 
Clinge 
za 4 sep 19.00 uur:  eucharistie 
di 7 sep 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 4 sep 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 5 sep 9.30 uur:  eucharistie 
De Blaauwe Hoeve 
zo 5 sep 10.30 uur:  w&c viering 

 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 4 september 19.00 uur: Poolse eucharistieviering door pastoor Klim 
zondag 5 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Sylvia van Damme en overleden familie; Paula Geensen-van Gassen; Anna van Daele en echtgenoot Alphons Bonte en dochter Hanny 
maandag 6 september 9.30 uur: kermisviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 4 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. enkele leden van het gemengd koor 
intenties: Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; 

Jenny Bonte en echtgenoot René Maerman 
dinsdag 7 september 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep De Bron, 

aansluitend is er mogelijkheid tot aanbidding. 
 

Graauw gemeenschapshuis 
mededeling: Na lange tijd mogen de woord- en communievieringen op de derde donderdag van de maand in gemeenschapshuis Graauw worden 

hervat. De eerstvolgende viering wordt gehouden op 16 september 2021 en begint om 10.00 u. Voorganger is pastor Ralf Grossert. U bent van 
harte welkom. 
 

Nieuw-Namen H. Joseph 
mededeling: Op 12 september wordt om 10.30 uur een eucharistieviering gehouden met als voorganger pastoor W. Wiertz. I.v.m. de nog 

geldende coronaregels mogen in de kerk 60 mensen aanwezig zijn op 1,5m afstand en dient u zich vooraf aan te melden op tel.nr. 0114-311231. 
Op maandag 13 september herdenken we om 10.00 uur onze overledenen. Omdat het dit jaar nog niet mogelijk is een drukbezochte viering in de 
kerk te houden, is er besloten om een bijeenkomst buiten te organiseren op het vernieuwde plein achter de kerk. 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 4 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

intenties: Frans de Clerck; Tillie Wauters-Laffeber; Rosa Herman-Stallaart; Ria Dobbelaar-de Smet; jaargetijde Emiel van Poorten, overleden 
echtgenote en schoondochters Betsie en Monique; jaargetijde Rooger van der Veeken; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 5 september 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 
intenties: overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; Lies Mast-van Kruijssen; Freddy Kint, 

overleden familie van Kruijssen en familie Kint; Lies Mahu-van Assche; Lidwien Jansen-Boeding; Piet Vermeule 
 

Zorgsaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 5 september 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. leden Blaauwe Hoevekoor 
intenties: jaargetijde Fiel Merckx en overleden familie; Gerarda van Driessche echtgenote van Jo van der Poel 
overleden: mw. M. Franckaert-Baert, 91 jaar

 


