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JAAR C 
6de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Jeremia 17, 5-8 
1 Korintiërs, 15, 12.16-20 

Lucas 6, 17.20-26 
 

Thema 
Gezegend 

Collecte 
 

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

 

 

In memoriam Johan Vernimmen (1930-2022) 

 

Op 29 januari jongstleden overleed parochiemusicus Johan Vernimmen. Hij werd geboren in 
Lamswaarde in 1930 en kwam daar als misdienaar voor het eerst in aanraking met kerkmuziek. Al 
vroeg kreeg hij zijn eerste pianolessen en kroop hij steeds vaker achter het orgel. Ook op de kostschool 
(in oorlogstijd) werd hij gestimuleerd zijn muzikaliteit te ontwikkelen. Al op zijn 17e werd Johan organist 
te Rapenburg. Al snel werd hij daar koster, organist, dirigent en conciërge. Hij speelde door de week 
twee diensten per dag en in het weekend en op hoogtijdagen een veelvoud daarvan.  
 

Van 1978 tot 2003 was Johan organist en dirigent van het Dameskoor in Hulst, waar hij veel 
samenwerkte met Jo Ivens. Daarnaast heeft hij nog gewerkt in de kerk van Terhole en sinds 1995 als 
organist-dirigent in de kerk van Kloosterzande. 
Naast zijn werk voor de parochie was Johan werkzaam als rijinstructeur en administrateur. 
 

Tijdens zijn vijftigjarig jubileum als kerkmusicus ontving hij uit handen van burgemeester Steenkamp 
(Hontenisse) een koninklijke onderscheiding, die hem tot Lid maakte in de Orde van Oranje-Nassau.  
 

In 1990 ontving hij de pauselijke erkenning Pro Ecclesia et Pontifice voor zijn kerkelijke verdiensten en 
in 2008 de Gouden Speld van Verdienste van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. 
 

In een interview met BN DeStem in 1990 zei Johan: “Ik ben het liefst bezig met muziek. Dan zit ik 
lekker in mijn vel. Als ze me dat afpakken, kunnen ze net zo goed die zes planken klaarleggen."  
In zijn werkzame leven heeft Johan maar liefst 30.000 diensten gespeeld en zo’n 2000 repetities geleid. 
De parochie is Johan zeer dankbaar en erkentelijk voor zijn decennialange inzet.  
 

Marcel Mangnus 
 

 

Uitnodiging gezinsdag 

 

Een gezinsleven in balans is niet altijd even eenvoudig. Zeker in coronatijd! Het viel al niet mee om alle ballen in de lucht te houden en 
met alle maatregelen is het leven er niet gemakkelijker op geworden. Neem kinderen die online school hebben, gecombineerd met 
thuiswerken. Tijdens deze gezinsdag spreekt een echtpaar over wat een leven in balans inhoudt. Wat is echte innerlijke vrijheid? Welke 
plaats geven wij aan ons geloof? Een inspirerende en ontspannende dag voor het hele gezin. 
 

Praktisch 

Datum: zaterdag 12 maart 2022 van 10.00 tot 18.00 uur. 
Locatie: De Sint Paulusabdij (Chemin Neuf), Hoogstraat 80 in Oosterhout 
Deelname kost € 10 per volwassene, voor kinderen is het gratis.  
Dit is inclusief een lunch en avondeten (Chinees).  
Er is een crèche, kinder- en tienerprogramma.  
Info en opgave: gezinengeloof.nl/gezinsdag.  
 

Deze gezinsdag is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum en de Catharinaparochie in Oosterhout. 
 

 

Huispaaskaars 

 

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Mocht u interesse hebben, dan moet u uw 
bestelling vóór 5 maart hebben gedaan. Dit kan alleen schriftelijk per briefje in de brievenbus van het 
parochiecentrum, Steenstraat 9 of per mail: pkhulst@hmsdz.nl 

 

Vermeld alstublieft uw naam en adres, telefoonnummer of mailadres en de uitvoering van de kaars die u wenst.  

 

A. De eucharistie, hoogte 25 cm  
B. Nieuw begin, hoogte 25 cm 
C. Chi-Rho kruis, hoogte 25 cm  
D. Vredesduif, hoogte 25 cm 

 

De prijs van de kaars is € 22,35 per stuk.  
Indien u dezelfde kaars wenst als de parochiekern Hulst, dan is dat A: De eucharistie.  

Als u het op prijs stelt, kunt u de huispaaskaars laten zegenen tijdens de paasviering. Nadere informatie is op 
dit moment nog niet bekend. 
 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl


Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 11 februari 15.00 uur: kruisweg  
zondag 13 februari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

m.m.v. het Dameskoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Aloijs Buijsrogge en 
echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buijsrogge; jaargetijde Johanna Baert; Franciscus 
Blommaert en echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; Jos Verdurmen; overleden ouders 
Gilbert en Angéle Vermeirssens-de Block; Leon de Bleijser; Adriaan Elisabeth Lauwereijs echtgenoot 
van Thea van Gassen-Lauwereijs; Richard de Beule echtgenoot van Clementine Verbist 
woensdag 16 februari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 16 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 

kinderen 
vrijdag 18 februari 19.00 uur: stilteviering 
mededelingen: U kunt zich aanmelden voor de viering op zondag 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. 
overleden: dhr. Richard Francies de Beule echtgenoot van Maria Clementine Verbist, 95 jaar 

 
Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 13 februari 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Jacobus Praet 
 
Clinge H. Henricus 
zaterdag 12 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Martha Plasschaert en echtgenoot Sjef Peeters; Jenny Bonte en echtgenoot René Maerman 
en dochter Carla; Annie Acke echtgenote van Dees van den Berghen; Annie Burm en echtgenoot Fiel 
Merckx 
 
Graauw gemeenschapshuis 
mededeling: De geplande woord- en communieviering in gemeenschapshuis Graauw op 17 februari is 

uitgesteld naar donderdag 17 maart a.s. om 10.00 uur. Wegens de huidige besmettingscijfers van het 
omicronvirus is tot dit uitstel besloten. Er zit nog voldoende tijd tussen de twee vieringen in maart en 
april 2022. Hopelijk kunnen we dan met minder risico op besmetting bij elkaar komen voor een viering. 

 
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 12 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero  

intenties: overleden ouders George en Annie Mangnus-Lambert; Margriet Rouwendaal-d’Hont; 
jaargetijde overleden ouders Piet van der Meijden en Celina van der Meijden-Mel en overleden familie; 
Jan de Bruijn; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; Theresia Engels 

 
Hengstdijk H. Catharina 
maandag 14 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  
intenties: jaargetijde Maria Kuijpers; Joey Rouw, Benny Tieleman met gedachtenis van Wies en Marie 

Roctus-de Bakker, zoon Guust en familie; Jenny van Leemput-Naessens met gedachtenis van 
overleden familie 

 
Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 13 februari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 

intenties: Josephus van de Velpen en Rozalia Morcus; Jo de Smit-Drijdijk; overleden echtpaar Paul en 
Germania Wullems-Heijens; Benny van Waterschoot; Trees de Waal-Bun 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 12-13 februari 

 

Hulst 
vr 11 feb 15.00 uur:           kruisweg 
zo 13 feb 11.00 uur:       eucharistie 
wo 16 feb 18.30 uur:     rozenkrans 
wo 16 feb 19.00 uur:      eucharistie 
vr 18 feb 19.00 uur:       stilteviering 
Koewacht 
zo 13 feb 9.30 uur:         eucharistie 
Clinge 
za 12 feb 19.00 uur:      w&c viering 
Vogelwaarde 
za 12 feb 19.00 uur:       eucharistie 
Hengstdijk 
ma 14 feb 19.00 uur:     w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 13 feb 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 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000 
Voor het maken van 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 R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@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 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl   
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