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JAAR C 
Pinksteren 

 

 

Lezingen 
 

Handelingen 2, 1-11 
Romeinen 8, 8-17 

Johannes 14, 15-16.23b-26 
 
 

Thema 
De Helper 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Koewacht, 
Clinge en Vogelwaarde is er een 
extra caritascollecte bestemd voor 
Artsen zonder Grenzen. 

 

 

Pinksteren 2022 
 

Pasen en Hemelvaart liggen eigenlijk nog maar pas achter ons en we komen alweer bij Pinksteren. Door het mooie 
weer denken we al veel verder in het jaar te zijn, maar het is nog maar net juni. 
Wat betekent Pinksteren eigenlijk? 
Pinksteren is een christelijk feest waarbij de gelovigen vieren dat ze de heilige Geest ontvangen. Het wordt 50 dagen 
na Pasen gevierd en daarmee heb je ook meteen de betekenis van Pinksteren: het woord is afgeleid van het 
Griekse pentekostè, dat 50 betekent. 
Het ontvangen van de heilige Geest: het moment waarop de apostelen van Jezus werden verlicht door de heilige 
Geest in de vorm van vlammende tongen. Na dit moment wisten de apostelen dat het hun taak was om andere 
mensen te bekeren en gingen daar direct mee aan de slag. 
Dat klinkt als een soort waterval en volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat ook wel het gevoel. De eerste 
christenen hadden de ervaring dat ze plotseling ‘volgegoten’ werden met God. 
Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat God ook in hun binnenste is en hun eigen geest inspireert. Dat vieren 
ze met Pinksteren: God komt zelfs zo dichtbij dat Hij rechtstreeks in contact treedt met je eigen brein. 

 

 

Verkeersmaatregelen op Pinksteren vanwege Vestrock 
 

Op zondag 5 juni vanaf 11.30 tot 00.30 uur wordt éénrichtingsverkeer ingesteld op de Stationsweg én het gedeelte van de Gentsestraat 
gelegen tussen de Frans van Waesberghestraat en de Traverse. Dan kan de binnenstad van Hulst via deze weg enkel worden 
ingereden. De binnenstad kan niet worden verlaten via deze kant. 
Het park aan het Havenfort, het Michelstadtpad is zondag afgesloten tot 17.00 uur. 

 

 

Maria Ommegang Bergen op Zoom, zondag 26 juni 

 

Onlangs hebben we een en ander geschreven over de Maria Ommegang in Bergen op Zoom. 
Hieronder geven we nog wat praktische informatie: 
Voor bezoekers: de eucharistieviering in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom is op zondagmorgen 26 
juni om 10.00 uur. Om 15.00 uur begint de processie door de stad vanuit het Markiezenhof. Van 
daaruit trekt de stoet door de Steenbergsestraat, de Fortuinstraat, de Grote Markt, de Hoogstraat, de 
Kerkstraat, de Huijbergsestraat, de Burg. Van Hasseltstraat, de Van Dedemstraat, de 
Antwerpsestraat, de Korte Bosstraat, de Bosstraat, de Potterstraat, de Lievevrouwestraat en de 
Gevangenpoort en keert daarna terug naar de Gertrudiskerk, waarna nog een afsluitend gebed volgt. 
U hebt overal prachtig zicht op de processie. 
Voor de dragers van de beelden (en we hopen natuurlijk nog op aanmeldingen): het beeld wordt 
ongeveer om 13.45 uur door u opgehaald in de Gertrudiskerk, waarna u met het Mariabeeld over de Markt naar het Markiezenhof loopt. 
Daar krijgt u nadere instructie. 
Indien er voldoende aanmeldingen zijn om het Mariabeeld te dragen, komen we van tevoren nog even samen in het parochiecentrum 
voor wat meer uitleg. U kunt u opgeven als drager via pkhulst@hmsdz.nl. 
 

 

Zuster Marie Adolphine 
 

In het bisdom Breda kennen we ook een heilige: zuster Marie Adolphine. Ze werd geboren in Ossendrecht als 
Kaatje Dierickx op 3 maart 1866 en overleed in China op 9 juli 1900 ten gevolge van de Bokseropstand. 
Het was destijds wel een gevaarlijke missie voor de zusters franciscanessen, waartoe Kaatje behoorde, want 
China was niet-westersgezind en zocht schuldigen. De Bokseropstand brak uit en de zusters werden koelbloedig 
vermoord op 9 juli 1900. 
In ons bisdom is er steeds aandacht geweest voor deze zusters. Zo werd zuster Marie Adolphine in 1846 zalig 
verklaard en in 2000 heilig verklaard. 
Ook dit jaar wordt weer aandacht aan haar besteed en wel op 10 juli 2022, haar feestdag: 
om 9.00 uur is er stille gebedstocht vanaf de Adolphinekapel 
om 10.00 uur is de processie door het dorp Ossendrecht 
om 10.30 uur vindt de plechtige eucharistieviering plaats in de Gertrudiskerk in Ossendrecht. 

 

 

https://visie.eo.nl/artikel/2018/03/alles-wat-je-moet-weten-over-pasen/
https://bijbel.eo.nl/bijbel/handelingen/2


Aankondiging Caritas collecte 4/5 juni 2022 (Artsen zonder Grenzen) 
 

Artsen zonder Grenzen biedt medische hulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën. 
Hun teams komen in actie bij natuurrampen, noodsituaties in conflictgebieden en bij de uitbraak van 
ziekten. Dat gebeurt wereldwijd én waar hulp het hardst nodig is. 100-en uitgezondenen en 1000-en 
hulpverleners uit de landen zelf bieden directe hulp, zoals medische basiszorg, oorlogschirurgie, 
voedingshulp en schoon water. Artsen zonder grenzen vecht zo tegen ziekten, die voor onnodige 
doden zorgen, zoals -zeer actueel- ebola en corona. Niet alleen patiënten worden geholpen, men 
maakt zich ook sterk voor betere behandelingen en toegang tot betaalbare medicijnen. Uw steun is zeer welkom!  
 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 3 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie 
zondag 5 juni 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; Michael Vonck, 
Rosalia Vonck-van Huffel Magdalena en Juliette Vonck; Fons Hofman; George Elegeert en echtgenote 
Ivon Elegeert-Reijns; Agnes Goossens de Koning en echtgenoot Joos Goossens; overleden ouders 
Guust en Trees de Roeck-Fermont; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga; Willy van Mol en echtgenote 
Maria Roels; Leon de Bleijser; August de Kort, Anna Polspoel en dochter Imke; Dion van Vlierberghe; 
jaargetijde Paul Verhagen; Piet Gering en zijn echtgenote Anny Gering-Crombeen; Margaretha, 
Paulina, Gerarda, Maria Vroome-van Dorsselaer; Jo Everaert en gezin 
maandag 6 juni 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
basiliekkoor 
woensdag 8 juni 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 8 juni 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 
mededelingen: Op 10 juni zullen Patrick de Smit en Kimberley de Coninck om 14.00 uur hun kerkelijk 
huwelijk vieren. Op 10 juni zullen Jolien Derycke en Mashel Sintjacoba om 16.30 uur hun kerkelijk 
huwelijk vieren. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 4 juni 11.00 uur: eersteheiligecommunieviering met als voorgangers kapelaan R. Rojas 
Romero en pastor K. Van de Wiele 
zaterdag 4 juni 19.00 uur: Poolse viering met als voorganger pastoor Klim 
zondag 5 juni 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

 

Overzicht vieringen 
rond 4-5 juni 

Hulst 
vr 3 jun 19.00 uur:  eucharistie 
zo 5 jun 11.00 uur:  eucharistie 
ma 6 jun 11.00 uur:  eucharistie 
wo 8 jun 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 8 jun 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
za 4 jun 11.00 uur:  ehc viering 
za 4 jun 19.00 uur:  Poolse viering  
zo 5 jun 9.30 uur:  eucharistie 
St. Jansteen 
do 9 jun 10.30 uur:  w&c viering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 7 jun 19.00 uur:         eucharistie 
Clinge 
za 4 jun 19.00 uur:  eucharistie 
zo 5 jun 14.00 uur:  ehc viering 
di 7 jun 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 4 jun 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
do 9 jun 19.30 uur:  Taizéviering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 5 jun 9.30 uur:  w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 5 jun 10.30 uur:  w&c viering 
 

 

 

Sint Jansteen De Warande 
donderdag 9 juni 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; René Bauwens en 
echtgenote; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie 
 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 7 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
  

Clinge H. Henricus 
zaterdag 4 juni 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: jaargetijde Silvia Smet en echtgenoot Harie Brabers en overleden familie; Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, 
overleden ouders en familie; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele 
zondag 5 juni 14.00 uur: eerstecommunieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor K. Van de Wiele 
dinsdag 7 juni 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert met aansluitend mogelijkheid tot 
aanbidding tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron.  
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 4 juni 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; Jo Dobbelaar; Jo Strobbe met gedachtenis van overleden 
familie; overleden ouders Vink-Lambert met gedachtenis van overleden dochter Tiny; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 

Hengstdijk H. Catharina 
donderdag 9 juni 19.30 uur: Taizéviering 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 5 juni 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: overleden ouders Piet en Anna Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en Roos Maas; overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; Roos Verdurmen-Kerckhaert en familie; Agnes de Kort-van de Veeken met 
gedachtenis van overleden echtgenoot en dochter Betsie; Agnes Vink-Lambert en echtgenoot Jo Vink 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 5 juni 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor en 
Cantallegria 
intenties: ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand; Johan Vernimmen; ouders Rosa en Piet Weemaes-Maenhout, zoon Jo, 
schoonzoon Johan en overleden familie; Tilly Baart echtgenote van Rob Rombaut; rector Louis Mattheijssen en overleden familie; 
Aloysius en Mathilda d’Hooghe-de Rechter en overleden familie; Frans van Himste echtgenoot van Susan Segers en overleden familie 
overleden: mw. W. Hendrikse-Alberda, 88 jaar; mw. L. Ruijmbeek-Vlassenrood, 85 jaar; dhr. F. de Block, 86 jaar 
De Lange Akkers 
overleden: mw. A. Vael-Bonte, 90 jaar 


