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JAAR C 
6de zondag van Pasen 

 

 

Lezingen 
 

Handelingen 15, 1-2.22-29 
Openbaring 21, 10-14.22-23 

Johannes 14, 23-29 
 

Thema 
Het Woord onderhouden 

Hemelvaart van de Heer 
 

 

Lezingen 
 

Handelingen 1, 1-11 
Hebreeën 9, 24-28; 10, 19-23 

Lucas 24, 46-53 
 

Thema 
Al zegenend 

 

 

Heiligverklaring Titus Brandsma 
 

Titus Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren en was de vierde van zes kinderen in een katholiek gezin. 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij op de boerderij zou komen, maar blijkbaar was zijn gezondheid broos en 
zagen zijn ouders wel in, dat Anno Sjoerd Brandsma, zoals hij heette, niet op de boerderij zou komen. Via de 
franciscanen trad hij uiteindelijk toe tot de kloosterorde van de karmelieten, waar hij werd opgeleid tot priester. 
Titus Brandsma was ook maatschappelijk actief. Vooral het opkomend nazisme baarde hem grote zorgen. Hij 
schreef dan ook een protestbrochure tegen de anti-joodse rassenwetten en drong er bij de katholieke dagbladen 
op aan om geen nazi- of NSB-propaganda af te drukken. Nog diezelfde maand werd hij opgepakt en in de 
gevangenis gezet. Aan de muur hing een tekst die hem troost gaf: ‘Neem de dagen zoals ze komen, de goede met 
een dankbaar hart; en de kwade ter wille van die volgen, want het ongeluk is maar een voorbijganger.’ 
Na de oorlog zien veel gelovigen in Titus' leven en sterven een reden voor zalig- of heiligverklaring. Bij 
heiligverklaring gaat de kerk echter niet over één nacht ijs. Eerst verzamelt een bisschoppelijke rechtbank 
getuigenissen van gelovigen over de beoogde kandidaat-heilige. 
Op 3 november 1985 gaat de paus over tot zaligverklaring van Titus Brandsma op basis van diens ‘martelaarschap voor het geloof’. Het 
aantonen van een of twee bewezen wonderen is dan niet nodig. Heiligverklaring vraagt wél een bewezen wonder. 
Wat is dan dit wonder bij Titus Brandsma? In 2007 werd bij de Amerikaanse karmelietenpater Driscoll een agressief, kwaadaardig 
melanoom geconstateerd met uitzaaiingen in het lymfestelsel. Hij werd geopereerd, er werden veel lymfeklieren verwijderd en hij kreeg 
zware bestralingen. Zijn bisdom startte intensieve gebedsacties voor zijn genezing, waarbij voorspraak werd gevraagd bij de door 
Driscoll geliefde zalige Titus Brandsma. De kanker verdween en kwam niet terug. Medici hebben hier geen verklaring voor. Pater Driscoll 
(74) is gezond en werkt in zijn parochie. Artsen hebben hem volledig genezen verklaard. 
Driscoll koestert grote devotie voor Titus Brandsma. Zijn bidden om genezing ondersteunde hij met een relikwie van Titus Brandsma, 
een stukje van diens pij. De medische onderzoekingen en verklaringen rond zijn genezing, alsook de uitgevoerde gebedsacties zijn 
schriftelijk vastgelegd en als potentieel wonder voorgelegd aan het Vaticaan. 
Op 26 november 2020 erkende een commissie van medische adviseurs, aangesteld door de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen, 
dat de genezing toegeschreven aan voorspraak door zalige Titus Brandsma inderdaad wetenschappelijk onverklaarbaar is.  
Dit is voor paus Franciscus aanleiding geweest om op 15 mei 2022 de heiligverklaring van Titus Brandsma in Rome aan te kondigen.  

 

Gedeeltes uit een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse bisdommen en de Nederlandse karmelprovincie 
 

 

Hemelvaart 2022 

 

Op Hemelvaartsdag wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel, 
negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als 
de veertigste paasdag. 
 

Afscheidswoorden 
Jezus heeft in de afgelopen weken veel met zijn vrienden gesproken over het Koninkrijk van God. Helemaal begrijpen doen ze het niet. 
Ze denken en hopen misschien ook wel, dat Jezus hen zal bevrijden van de Romeinse onderdrukking.  
Hij spreekt hen moed in en spoort hen aan om de hele wereld te vertellen wat ze van Hem hebben gezien en gehoord. 
Hemelvaart is een dag van verwondering en afwachten. Een afscheid en tegelijkertijd een nieuw begin. Een wonderlijke gebeurtenis, 
maar ook een dag met vraagtekens. Wat nu? Zoals de vrienden van Jezus moeten wachten, heb jij misschien ook wel eens het gevoel 
dat je moet wachten. Of heb je afscheid moeten nemen van iets of iemand en vraag je je af: wat nu? Bij Jezus is het nooit einde verhaal. 
Zelfs niet als hij afscheid neemt. Het verhaal gaat verder met Pinksteren. 

 

 

Plechtige her-inzegening Mariakapel op Het Zand te Koewacht 

 

Op zondag 1 mei 2022 was het dan zover. De Mariakapel, die weer netjes is opgeknapt en er weer jaren 
tegen zou moeten kunnen, is klaar en wordt her-ingezegend door pastoor Wiertz. Meer dan 60 mensen 
waren daarbij aanwezig. Het was een heel mooie plechtigheid die werd opgeluisterd door het Sint 
Ceciliakoor uit Koewacht dat 'Te Lourdes op de bergen' en het parochielied ‘Maria Sterre der Zee’ ten 
gehore bracht. De gemeente Terneuzen had een prachtig bord ter beschikking gesteld waarop het logo 
van de parochie staat afgebeeld en de historie van het kapelletje wordt beschreven. Regelmatig zitten op 
de bankjes voor het kapelletje mensen om tot rust te komen en wellicht een weesgegroetje te bidden. Ze 
kunnen dan ook lezen waarom het daar staat. 

Het kapelletje is gebouwd in 1948 uit dankbaarheid aan Maria dat de buurtschap Het Zand gespaard was gebleven van oorlogsgeweld. 
Dank aan iedereen die heeft meegewerkt om dit te realiseren en ook aan iedereen die het kapelletje en het rozenkransgebed nu en in de 
toekomst in stand houden. In de maand mei wordt er elke dinsdagavond om 19.00 uur de rozenkrans gebeden en een liedje gezongen. 
Iedereen is daarbij van harte welkom. 

 

George van der Sijpt 
 

 

http://jezus.nl/wat-is-pinksteren


Adreswijziging van de pastoor 
 

Pastoor W. Wiertz is verhuisd naar: 
 

Bierkaai 20 
4561 BC Hulst 

 

Zijn telefoonnummer, 06-42506424 en e-mailadres, 
wwiertz@live.nl, blijven onveranderd. 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 

zondag 22 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. 

Cantorij der Basiliek 

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Otto Vosveld 

echtgenoot van Johanna van Doorn; Leon de Bleijser; Marie-Louisa Blondina Planken-Lambert en 

echtgenoot Gerard Planken; Piet Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried Segers; Dion van 

Vlierberghe; voor overleden zoon Auk de Maat 

woensdag 25 mei 18.30 uur: rozenkransgebed 

woensdag 25 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 26 mei 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

Dameskoor 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 

zondag 22 mei 9.30 uur: woord- en communieviering door pastor K. Van de Wiele 

intenties: Sylvia van Damme; Roger Wijnacker echtgenoot van Josette Drubbel en overleden familie 

Wijnacker-Drubbel 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 

dinsdag 24 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

intenties: pastor Claessens; Marie Éugenie en Louis Borm en overleden familie; Seraphine Pieters en 

echtgenote Angela Verbist; René Bauwens en echtgenote 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone 
collecte voor bisdom, vicariaat 
en eigen geloofsgemeenschap. 
In Hulst is er op 
Hemelvaartsdag een extra 
collecte voor het onderhoud 
van de basiliek. 

 

Overzicht vieringen 
rond 21-22 mei 

Hulst 
zo 22 mei 11.00 uur:  eucharistie 
wo 25 mei 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 25 mei 19.00 uur:  eucharistie 
do 26 mei 11.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 22 mei 9.30 uur:      w&c viering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 24 mei 19.00 uur:     w&c viering 
Clinge 
za 21 mei 19.00 uur:  eucharistie 
ma 23 mei 19.00 uur:    rozenkrans 
di 24 mei 10.00 uur:   gebedsgroep 
do 26 mei 11.00 uur:    w&c viering 
Nieuw-Namen 
vr 27 mei 19.00 uur: eucharistie 
Vogelwaarde 
za 21 mei 19.00 uur:  w&c viering 
do 26 mei 11.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 23 mei 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 22 mei 9.30 uur:  eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 22 mei 10.30 uur:  w&c viering 
do 26 mei 10.30 uur:  w&c viering 

 

 

Clinge H. Henricus  
zaterdag 21 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: jaargetijde Lea d’Haen en echtgenoot Petrus van Itegem; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Irma Claus, 
overleden ouders en zus Anita; Louisa Sloot en echtgenoot Petrus Acke; Celine Lansu en overleden familie; Maria Verbist met 
gedachtenis aan haar ouders; Jozef van de Vijvere en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 
maandag 23 mei 19.00 uur: rozenkransgebed  
dinsdag 24 mei 10.00 uur: gebedsgroep 
donderdag 26 mei 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. het koor ‘Laudate 

Dominum’ 
 
Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 27 mei 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; pastoor Ruyloft; Eddy Leenknecht echtgenoot van Greta De Blanger 

 
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 21 mei 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Jo Strobbe met gedachtenis van overleden familie; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en 
overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden 
echtgenoot en familie 
donderdag 26 mei 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: jaargetijde Joke de Valck-Polfliet, overleden echtgenoot Piet, zoon Peter en dochter Anneke 
 
Hengstdijk H. Catharina 
maandag 23 mei 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep  

intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 22 mei 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: overleden ouders Fons Neve en Elsa Neve-Pieters; Jo van Damme; Theresia Commissaris-Kuijpers 
 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 22 mei 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Charel d’Haens en overleden familie d’Haens-van Campen; jaargetijde José Vermeirssen en echtgenoot René Burm; Dolf en 
Riet van der Zanden-Serrarens, overleden schoondochter Marije van der Zanden-de Clerck en broer Marc de Clerck 
donderdag 26 mei 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. Cantallegria 
overleden: mw. M. Inniss-Sabinarz, 84 jaar 


