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JAAR C 
19de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Wijsheid 18, 6-9 
Hebreeën 11, 1-2.8-12 

Lucas 12, 32-48 
 

Thema 
Uitzien naar 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
caritascollecte bestemd voor 
Vluchtelingenwerk Nederland. 

 

 

Maria-Tenhemelopneming, 15 augustus 2022 
 

Maria, in de hemel opgenomen 

“Maria Hemelvaart” is eigenlijk een soort afkorting. Een officiële naam voor deze feestdag is “Maria-
Tenhemelopneming”. Want men geloofde dat Maria niet uit zichzelf naar de hemel kon gaan zoals Jezus. 
Ze werd door God in de hemel opgenomen. Soms heet het feest “Ontslapen van Maria” of “Ontslapen van 
de Moeder Gods”. Daarmee wordt bedoeld dat Maria na haar dood wakker werd in het eeuwige leven.  
 

Naamfeest 

In Nederland merk je meestal niet veel van Maria-Tenhemelopneming. Maar in andere landen, 
bijvoorbeeld België, Frankrijk en Italië, is het een vrije dag. Bovendien is het ook het naamfeest van Maria. 
Voor veel vrouwen en meisjes die Maria heten (en dat zijn er heel veel!) is 15 augustus daarom een soort 
extra verjaardag. 
 

Dit jaar vieren wij ook in onze parochie deze naamdag en wel op maandag 15 augustus om 19.00 uur in 
Lamswaarde. Bent u in de gelegenheid, kom het samen met ons vieren 
 

 

Nieuwe kleding voor Kindje Jezus bij Staakmaria van Hulst 
 

Zoals iedereen al heeft kunnen lezen was de Maria Ommegang in Bergen op Zoom weer een geweldige 
belevenis, We waren blij om in de Ommegang mee te kunnen lopen. 
U begrijpt, Maria wordt, zo ver als nodig, gedeeltelijk ontmanteld om de reis van Hulst naar Bergen op 
Zoom mee te kunnen maken. Op zo’n moment bekijk je de kleding dan ook goed. We constateerden, dat 
het kleed van het Kindje Jezus tot de draad toe versleten was. Het gaat jaren goed, maar ineens vallen 
de draden uiteen. 
Nu mogen we erg van geluk spreken, dat mevrouw Stallaert nog steeds de kunst van naad en draad 
zeer goed machtig is. Zij vond nog stof, die ze kon gebruiken voor het kleden van het Kindje Jezus en 
binnen een mum van tijd was het Kindje Jezus weer piekfijn aangekleed. Mevrouw Stallaert, heel 
hartelijke dank hiervoor. 

 

 

Kapellebrug 
 

De laatste weken zijn er in de krant wat berichten verschenen over de verkeersaanpassingen in Kapellebrug. Vooral de situatie rond de 
supermarkt PLUS werd beschreven, maar als parochie zijn we natuurlijk vooral benieuwd naar de situatie rond de kapel. Hoe zit het met 
de fietspaden, met de parkeerplaatsen en de overgangen? 
 

Zie hier het antwoord: 
De Brouwerijstraat is en blijft een voorrangskruispunt met haaientanden en bebording. Het fietspad vanaf de Brouwerij- tot aan de 
Roskamstraat aan de westzijde van de Gentsevaart (dus aan de kant tegenover de kapel) wordt een tweerichtingsfietspad. Fietsers 
kunnen hier ook oversteken naar de oostzijde om naar het noorden te rijden en andersom. De fietsoversteek is voorzien van een 
opstelplaats tussen de twee rijbanen waardoor de weg in twee keer overgestoken kan worden. Ter hoogte van de fietsoversteek zit een 
slinger in de rijbaan om de snelheid van het verkeer te verlagen. 
 

De Kapelstraat (met de parkeervakken) blijft op een gelijke manier aangesloten op de Gentsevaart: met een uitrit. Verkeer op de 
Kapelstraat dient voorrang te verlenen aan fietsers en voetgangers op de Gentsevaart. 
De huidige 9 parkeervakken tussen de Brouwerijstraat en supermarkt PLUS komen te vervallen ten gunste van het fiets-voetpad aan de 
westzijde. Het behouden van de parkeervakken én het realiseren van de fiets- en voetpaden is niet mogelijk binnen de provinciale en 
gemeentelijke perceelsgrenzen. De parkeerplaatsen bij de kapel zelf blijven behouden. 
 

Zodra er meer bijzonderheden bekend zijn, stellen we u op de hoogte. 
 

 

Aankondiging Caritas collecte 6-7 augustus 2022: Vluchtelingenwerk Nederland 

 

De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR geeft aan dat er vandaag de dag op de hele wereld ongeveer 82 
miljoen mensen van huis en haard zijn verdreven door oorlog, geweld, politieke crises of gebrek aan 
mensenrechten en ook door natuurgeweld als gevolg van de klimaatopwarming. Met duizenden vrijwilligers komt 
Vluchtelingenwerk Nederland op voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in onze opvangcentra, die 
een nieuw bestaan willen opbouwen in onze maatschappij. Caritas steunt het werk van Vluchtelingenwerk 
Nederland en beveelt deze collecte in het weekend van 6-7 augustus van harte bij u aan. 

 



Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 5 augustus 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 7 augustus 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. cantor 

P. van Gorsel 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Fons Hofman; Agnes 

Goossens-de Koning en echtgenoot Joos Goossens; Leon de Bleijser; Marcel Eggermond; Theodorus 
Geensen; Johannes Leonardus de Booij; Piet Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe, Wilfried Segers; 
Dion van Vlierberghe; 
woensdag 10 augustus 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 10 augustus 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; Isalella Meul; Carolus van Waterschoot; Andreas Fruijtier; Petrus Menu 
vrijdag 12 augustus 15.00 uur: kruisweg 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 6 augustus 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor S. Klim 
zondag 7 augustus 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
donderdag 11 augustus 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden familie; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenoot; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en 
overleden familie; Marie Eugenie en Louis Borm en overleden familie 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 9 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 6 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

koor ‘Laudate Dominum’  
intenties: Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; Yvonne Smet en 
echtgenoot Alphons van Esbroeck; Jeanne van den Keybus en echtgenoot Jozef Smet en eerdere 
echtgenoot Alphons Smet en overleden familie; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de 
Poele; Gilda de Bock en echtgenoot Fredericus van der Heyden 
dinsdag 9 augustus 10.00 uur: gebedsgroep de Bron 

 

Graauw gemeenschapshuis 
Aankondiging woord- en communieviering: Op maandag 15 augustus a.s viert de Kerk het 

hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming. Zij is de patrones van de parochiekern Graauw.  
De woord- en communieviering heeft plaats in gemeenschapshuis Graauw en begint om 10.00 uur. 
Pastoraal werker Ralf Grossert gaat voor en het koor ‘Laudate Dominum’ verzorgt de zang en de 
muzikale begeleiding. 
Tijdens de viering wordt een huiskapelletje met een Maria-afbeelding in gebruik genomen. Het zal 
voortaan bij elke viering naast de altaartafel opgesteld staan. 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 

zaterdag 6 augustus om 19.00 uur: woord- en communieviering met  als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Madeleine Dierickx-Fermont; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden 

kinderen; jaargetijde Alfons van Goethem met gedachtenis van overledenechtgenote Emma van 
Goethem-Remorie; jaargetijde Celina Buijsse-Gielliet met gedachtenis van overleden echtgenoot  
Marcel Buijsse; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-
Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 8 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Jenny en Bert van Leemput-Naessens met gedachtenis van overleden familie; Joey Rouw 
zoon van Erik en Brigitte Rouw; Benny Tieleman met gedachtenis van Wies en Marie Roctus-de 
Bakker zoon Guust en familie; Jaargetijde Paulina Kerckhaert-Cornelissens met gedachtenis van 
overleden echtgenoot Prudent Kerckhaert overleden kinderen en kleinkinderen; Wies Boogaart 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 7 augustus 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; Rie Maas, overleden ouders, 

broer Jo, zus Rie en familie; overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; overleden echtpaar Hubert en 
Henny Hiel-de Bruijcker; Adri Kuijpers; Maria Asselman-Bouwens  

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Overzicht vieringen 
rond 6-7 augustus 

Hulst 
vr 5 aug 19.00 uur: eucharistie 
zo 7 aug 11.00 uur:  eucharistie 
wo 10 aug 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 10 aug 19.00 uur:  eucharistie 

vr 12 aug 15.00 uur: kruisweg 
Koewacht 
za 6 aug 19.00 uur:  Poolse euch 
zo 7 aug 9.30 uur:  w&c viering 
St. Jansteen 
do 11 aug 10.30 uur:  w&c viering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 9 aug 19.00 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 6 aug 19.00 uur: eucharistie 
di 9 aug 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 6 aug 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 8 aug 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 7 aug 9.30 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 7 aug 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   

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 7 augustus 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor  
intenties: Greet Hermans-de Booij, echtgenote van Theo Hermans; Johan Vernimmen, echtgenote van Annie Vernimmen-Dobbelaar; 
Johan en Gerda Vermast-Tieleman; jaargetijde Annie Meijs-Weemaes en overleden familie; Wies Nicolaas en zoon Ronald Nicolaas 
overleden: dhr. G. de Windt, 100 jaar 
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