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Jeremia 38, 4-6.8-10 
Hebreeën 12, 1-4 
Lucas 12, 49-53 

 
 

Thema 
Vuur! 

JAAR C 
Maria-

Tenhemelopneming 
 

 

 

Lezingen 
 

Openbaring 11, 19a; 12,1-
6a.10ab 

1 Korintiërs 15, 20-26 
Lucas 1, 39-56 

 
 

 

 

 

 
 

Pensionering Niek van Waterschoot en de invulling van het taakveld diaconie 
 

Beste mensen, 

Zoals jullie weten bereikt Niek van Waterschoot de pensioengerechtigde leeftijd en zal hij dus het pastoraal team van de drie parochies 

in Zeeuws-Vlaanderen verlaten. Op zaterdag 16 juli is hem lof toegezongen vanwege zijn jarenlange inzet voor het pastorale werk. Door 

diverse sprekers werd zijn bijzondere aandacht voor diaconie benadrukt. 

De leden van het pastorale team gaat de diaconie echt aan het hart. Vanuit het geloof mensen dichtbij en veraf nabij zijn, zeker ook in de 

stormen van het leven, is een van de kerntaken van de parochie. Daarom is ervoor gekozen om vanuit het pastorale team een 

beroepskracht heel specifiek de aandacht voor de diaconie te laten behartigen. Gemakkelijk wordt dat niet. Zomaar alle diaconale taken 

van Niek één op één overnemen is niet mogelijk. Katrien Van de Wiele heeft na een kort rondje langs vertegenwoordigers van de 3 

caritasbesturen en van de diverse vastenactiegroepen besloten de aandacht voor deze besturen en werkgroepen toe te voegen aan 

haar takenpakket. Ze wil zich echt inzetten voor het diaconale gezicht van de parochies. Dit betekent echter dat een aantal andere 

diaconale taken helaas niet overgenomen worden. Te denken valt o.a. aan de rouwzorg Zeeuws-Vlaanderen breed en 85-plus 

bijeenkomsten. Katrien heeft daarnaast ook aangegeven dat, mocht onverhoopt blijken dat e.e.a. toch niet te behappen is, er dan in 

goed overleg gezocht zal moeten worden naar een andere oplossing. 

Met dank aan Niek, hopen we als pastorale team samen met u invulling te kunnen blijven geven aan het diaconale gezicht van onze 

parochies. 

Met vriendelijke groet, en goede vakantie! 
 

Pastoor Wiel Wiertz, teamleider Frans van Geyt, Rodrigo Rojas Romero, Marjan Dieleman-Fopma, Ralf Grossert, Niek van Waterschoot 

en Katrien Van de Wiele 
 

 

Maria-Tenhemelopneming 

 

Op maandag 15 augustus vieren we in onze parochie het 

hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming op verschillende 

momenten. Om 10.00 uur is er een viering van Woord, Gebed 

en Communie in het gemeenschapshuis van Graauw. Om 

11.00 uur vieren we de eucharistie in de kapel van Onze Lieve 

Vrouw ter Eecken. Deze viering wordt, zoals gebruikelijk, 

verzorgd door het Gregoriaans koor. Om 19.00 uur vieren we 

de eucharistie in de kerk van Lamswaarde. 

Er zijn dus verschillende mogelijkheden om deze belangrijke 

dag in ons kerkelijk geloven te vieren. Weet dat u van harte 

welkom bent! 
 

Pastoor Wiel Wiertz 

Dank aan mevrouw Stallaert 
 

Tijdens de afgelopen 

zondagsviering in Hulst werd 

mevrouw Stallaert in de 

bloemetjes gezet. Zij heeft 

afgelopen maand het kindje 

Jezus van de Staakmaria weer 

van een nieuw kleedje voorzien. 

Het oude was versleten. Wij 

danken mevrouw Stallaert voor al 

die jaren dat zij, als er iets met 

naald en draad moest gebeuren in de kerk, klaar stond om dit 

werk te doen. Heel hartelijk dank!  
 

 

Gebed gevraagd voor de gezondheid van bisschop Liesen 
 

Bisschop Liesen heeft op woensdag 10 augustus 2022 een medische ingreep ondergaan en zal de maand augustus nodig hebben om te 

herstellen. Laten we bidden voor het welslagen van de operatie en een goed herstel. 
 



Informatie en intenties 

 
Hulst H. Willibrordus 
zondag 14 augustus 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Otto Vosveld 
echtgenoot van Johanna van Doorn; Richard Franciscus de Beule; Leon de Bleijser; Theo de Koning; 
Theodorus Geensen; jaargetijde Jo de Deckere; Johannes Leonardus de Booij; Jacobus Leenknegt en 
echtgenote Elisa Vink en overleden familie; Ben de Rechter en Jo de Smit en overleden familie; en uit 
dankbaarheid 
woensdag 17 augustus 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 17 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz   

intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; Deken van Hecke; Cornelis Sandijk en echtgenote; Carolus van Waterschoot; ter 
nagedachtenis van Tuur Schirris; overleden weldoeners van de basiliek 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 14 augustus 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: Sylvia van Damme 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
maandag 15 augustus 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

Gregoriaans koor 
dinsdag 16 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 13 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Gilda de Bock en echtgenoot Fredericus van der Heyden 
dinsdag 16 augustus 10.00 uur: gebedsgroep de Bron 

 

Graauw gemeenschapshuis 
maandag 15 augustus 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

m.m.v. ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Joseph Kips echtgenoot van Maria Kips–de Rechter en wederzijdse ouders; Petrus Boënne–

van Megroot en overleden kinderen; 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 
mededeling: Op maandag 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Zij 

is de patrones van de parochiekern Graauw. Tijdens de viering wordt een huiskapelletje met een 
Maria-afbeelding in gebruik genomen. Het zal voortaan bij elke viering naast de altaartafel opgesteld 
staan. U bent allen van harte welkom. 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 13 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: Madeleine Dierickx-Fermont; Jo Strobbe met gedachtenis van overleden familie; jaargetijde 
Frans de Clerck en overleden familie; jaargetijde Gerard Cappendijk en overleden familie; overleden 
echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; overleden echtpaar Joos 
en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en 
familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 14 augustus 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: jaargetijde Piet Vermeule echtgenoot van Nelly Rijk en overleden familie; Miet Menu-
Kerckhaert en overleden familie; Theo van Kruijssen en Els van Kruijssen-Franssens en schoonzoon 
Hans Roelofs; Adri Kuijpers; Maria Asselman-Bouwens 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 15 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: ter nagedachtenis van Roos Mariman; jaargetijde voor Willy van Esbroek en echtgenote 
Rosa Josepha Wentzler en hun overleden ouders; Emma de Booij echtgenote van Theo Leenknegt, 
overleden ouders, schoonouders en Wieske; Marieke Pauwels echtgenote van Gerard Vioen en 
overleden familie 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 14 augustus 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 

m.m.v. Cantallegria   
intenties: Greet Hermans-de Booij echtgenote van Theo Hermans; Rogier Aerts echtgenoot van Ria 
Aerts-Der Weduwe; Johan Burm echtgenoot van Maria Burm-Boogaert; jaargetijde Achiel Schalkens 
echtgenoot van Juliëtte Schalkens-Herrewegh; Arnold Heijens en overleden familie; Gilda en 
Fredericus van der Heyden-de Bock; overleden ouders Cyriel en Agnes Koole-Leeraert; jaargetijde 
Maria Herrewegh-de Brouwer en echtgenoot Cerillus Herrewegh en zoon Eddy; Gerard de Feijter 
echtgenoot van Corry de Feijter-van Helsland 

Collecte 
 
 

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

 

Overzicht vieringen 
rond 13-14 augustus 

 

Hulst 
zo 14 aug 11.00 uur: eucharistie 
wo 17 aug 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 17 aug 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 14 aug 9.30 uur: 
 w&c viering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
ma 15 aug 11.00 uur: eucharistie 
di 16 aug 19.00 uur: eucharistie 
Clinge 
za 13 aug 19.00 uur: eucharistie 
di 16 aug 10.00 uur: gebedsgroep 
Graauw 
ma 15 aug 10.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 13 aug 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 14 aug 9.30 uur: eucharistie 
Lamswaarde 
ma 15 aug 19.00 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 14 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  
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