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Lezingen 
 

Handelingen 14, 21-27 
Openbaring 21, 1-5A 

Johannes 13, 31-33a.34-35 
 

Thema 
Liefhebben 

Collecte 
 

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

 

 

                              Felicitatie 100 jarig bestaan kerk Koewacht 
 

Onze felicitatie gaat uit naar de parochianen van de kerk van Koewacht. 100 Jaar bestaan van de kerk is groots 
gevierd. Koewacht heeft hard gewerkt om er een mooi feest van te maken. Voor de viering werd er een nieuwe 
vlag gehesen met tromgeroffel van de harmonie ‘eendracht maakt macht’. 
Pastoor Wiertz, pastoor Voeten en pastor Ralf Grossert gingen in de viering voor. Medewerking werd verleend 
door harmonie, het koor St. Cecilia en het gregoriaans koor uit St Jansteen. 
De kerk was prachtig versierd met de banieren van de basiliek, breiwerk van de bejaarden van Koewacht en 
tekeningen van de scholieren. Het zag er erg feestelijk uit. De sfeer was geweldig. Dit komt zeker door alle 
aanwezigen maar ook vanwege alle harde werkers achter de schermen, die dit allemaal mogelijk hebben 
gemaakt. 
Een uitgebreider verslag volgt nog vanuit Koewacht. 
 

Pastoraal team en bestuur H. Maria Sterre der Zee. 
 

 

Kerkelijke onderscheiding voor mevrouw Els de Caluwé 
 

Mevrouw De Caluwé werd op Koningsdag koninklijk onderscheiden, waarvoor we haar in het vorige Tintinnabulum feliciteerden naast de 
andere parochianen, die een koninklijke onderscheiding kregen. 
Het was dan ook heel bijzonder, dat mevrouw De Caluwé uit handen van pastoor Wiertz op het 100 jarige bestaan van de kerk in 
Koewacht een kerkelijke onderscheiding mocht ontvangen. 
Van harte gefeliciteerd namens alle parochianen, maar ook namens het pastoraal team en het bestuur van de parochie H. Maria Sterre 
der Zee. 

 

 

Stilteviering 
 

Beste parochianen, binnen het pastorale team hebben we onlangs gesproken over het vieringenaanbod in de basiliek en afgesproken 
dat wij met ingang van de derde vrijdag in mei de stilteviering in het gewone schema schrappen. 
Dat betekent dat we naast de viering van de zondag en de viering op de woensdagavond ook op de eerste vrijdag van de maand 
samenkomen om te vieren in de basiliek. 
Wij hopen op uw begrip, 
 

namens het pastorale team,  
pastoor Wiel Wiertz 

 

 

Pastorie Hulst zo goed als verkocht 
 

Al lange tijd wordt er gespeculeerd over de verkoop van de pastorie in Hulst, maar helaas niets is waar zolang er geen handtekening is 
gezet bij de notaris. Op dit moment ziet het er zeker positief uit en we wachten op het zetten van de handtekening. 
Praktisch betekent dit, dat het vanaf nu niet meer mogelijk is kleding in de tuin van de pastorie neer te zetten. Mochten we een andere 
plaats vinden dan laten we u dit weten. Dank voor het jarenlang brengen van de kleding voor ‘Sams kleding’. Hartelijk dank voor uw 
kledingsteun. 

 

 

Mijn broer 
 

Beste mensen, 
in de Libelle, waarin ik las wanneer ik even bij mijn moeder op bezoek was, las ik altijd weer mooie stukjes tekst. Laatst las ik een stukje 
van een lezeres, met als titel ‘In gedachten’. Een ontroerend stukje tekst, een origineel aangepakt thema ook. Ik wil het u niet onthouden. 
Daarom ‘In gedachten’. 
 

Doordat je hier vlakbij woont, zien we elkaar regelmatig. Je bent lid van de tennisclub, daar ben je in de zomermaanden druk mee. In de 
winter ben je te vinden bij de carnavalsclub voor hand- en spandiensten. De laatste jaren was alles anders, door corona. Je hebt onze 
zoon geholpen met zijn verhuizing naar Breda. Soms kwam je langs voor een praatje en een kop koffie. Dan hadden we het over 
vroeger, hoeveel we elkaar gemist hebben. Maar ook over nu. Want we kennen elkaar pas sinds dit verhaal, gebaseerd op mijn fantasie. 
Wie had kunnen denken dat ik je zou verliezen op driejarige leeftijd? Ik ben zo benieuwd wie jij zou zijn geworden. Had je een vrouw en 
kinderen gekregen of was je alleen gebleven? Met dit verhaaltje houd ik je toch een beetje bij me. 
 

Liefs, je zus Anja 
 



Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 15 mei 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 

het Dameskoor 
intenties: uit dankbaarheid voor veertig + 2 vreugdevolle huwelijksjaren; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Adri Lauwereijs; Leon de Bleijser; Annie Meijs-Weemaes; 
Wies de Bakker; Marie-Louisa-Blondina Planken-Lambert en echtgenote Gerard Planken; Edie 
Verschueren; Jacobus Leenknegt en echtgenote Elisa Vink en overleden familie; Ben de Rechter en Jo 
de Smit en overleden familie; Dion van Vlierberghe 
woensdag 18 mei 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 18 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 

kinderen 
donderdag 19 mei 15.00 uur: jubileumviering met als voorganger pastor R. Grossert 
overleden: dhr. Dion van Vlierberghe, 18 jaar  

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 15 mei 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 17 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 14 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor F. van Geyt m.m.v. 

het gemengd koor 
intenties: Jenny Bonte en echtgenoot René Maerman en dochter Carla; Irma Claus, overleden ouders 
en zus Anita; Louisa Sloot en echtgenoot Petrus Acke; Celine Lansu en overleden familie 
maandag 16 mei 19.00 uur: rozenkransgebed  
dinsdag 17 mei 10.00 uur: gebedsgroep 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 14 mei om 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de 
Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; Apollonia van Campen 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 15 mei 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 
intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; overleden echtpaar Paul en Germania 
Wullems-Heijens; Theresia Commissaris-Kuijpers 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 16 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 
intenties: ter nagedachtenis van Roos Mariman; jaargetijde voor Rosa Josepha Wentzler en 
echtgenoot Willy Joseph van Esbroek en hun overleden ouders; Emma de Booij echtgenote van Theo 
Leenknegt , overleden ouders, schoonouders en Wieske; jaargetijde voor Andre Remorie echtgenoot 
van Mariëtte van Leemput en overleden familie; Leo d'Hont echtgenoot van Irena Seij, zoon Mark en 
voor overleden familie; jaargetijde voor Louisa Platjouw, echtgenoot Joos van Waterschoot en 
overleden dochters Lucien en Marie-Jeanne; Petrus de Nijs; Alphonsus Stallaert en echtgenote 
Barbara Oomen en overleden familie 
 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 15 mei 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. het 

Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Petrus de Schrijver en Marie de Schrijver-van Driessche; Jan Hamelinck, echtgenoot van Lea 
Ferket en voor het welzijn van het gezin; Tilly Rombaut-Baart, echtgenote van Rob Rombaut en 
overleden familie; echtpaar Cyriel en Agnes Koole-Leeraert; Arnold Heijens en overleden familie; 
Conchita Oostdijk; Johan Baart, echtgenoot van Sodsai Tongatang, Jo en Margaretha Baart-van Waes 
overleden: dhr. A. Rombaut, 87 jaar; mw. A.Dierick-Neve, 55 jaar; mw. P. de Maat-van Denderen, 94 

jaar 

Overzicht vieringen 
rond 14-15 mei 

Hulst 
zo 15 mei 11.00 uur:  w&c viering 
wo 18 mei 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 18 mei 19.00 uur:  eucharistie 
do 19 mei 15.00 uur: jubileumviering 
Koewacht 
zo 15 mei 9.30 uur:  w&c viering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 17 mei 19.00 uur: eucharistie 
Clinge 
za 14 mei 19.00 uur: w&c viering 
ma 16 mei 19.00 uur: rozenkrans 
di 17 mei 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 14 mei 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 15 mei 9.30 uur: w&c viering 
Lamswaarde 
ma 16 mei 19.00 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 15 mei 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 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   

 

mailto:info@hmsdz.nl
mailto:marjandieleman@eparochie.nl
https://rk-kerk-ozvl.us18.list-manage.com/track/click?u=73781c1c4f6fbfea7a3b3e559&id=b7e13a4172&e=117501cd44
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:kapelaan22@gmail.com
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

