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JAAR A 
6de zondag door het jaar 

 

Lezingen 
 

Sirach, 15, 15-20 
1 Korintiërs 2, 6-10 
Matteüs 5, 17-37 

 

Thema 
Vervulling brengen 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap. 

 

 

In memoriam pastoor Fons van Hees (pastoor van d’n overkant) 

 

Op 31 januari jl. is pastoor Fons van Hees op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was de pastoor van de parochies ‘aan d’n 
overkant’. Pastoor Van Hees werd op 25 februari 1950 geboren in Maastricht. Hij was wat je mag noemen iemand met 
een ‘wat latere roeping’. Na zijn studie aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen werd hij op 23 april 
1988 door mgr. Ernst tot priester gewijd. Op verschillende plekken is hij dienstbaar geweest in het parochiepastoraat. 
Ook was hij betrokken bij de opleidingen van ons bisdom en was hij enkele jaren bisschoppelijk vicaris van mgr. Muskens. 
Bovendien was hij lid van het kathedraal kapittel, vormheer en jarenlang lid van de priesterraad. Fons van Hees zal 
gemist worden binnen het bisdom. Voor de parochies aan de overkant betekent dit dat er geen eigen pastoor meer is. 
Fons van Hees leefde en werkte met een diep vertrouwen in God. Daarvan bleef hij getuigen. Moge hij rusten in vrede.  

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Chrismaviering, woensdag 5 april met de bus naar St. Willebrord 

 

In de Goede Week zal de Chrismaviering gevierd worden in het vicariaat Breda en wel op woensdag 5 
april a.s. om 19.00 uur in de kerk van de H. Willibrordus in St. Willebrord. De voorganger is mgr. R. 
Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch. Na afloop van de viering zal er zeker gelegenheid zijn elkaar 
te ontmoeten, maar op dit moment is dit bij ons nog niet bekend. 
Vanaf het Stationsplein in Hulst vertrekt er om 17.00 uur een bus en om 16.30 uur bij het ziekenhuis in 
Terneuzen. Er wordt een kleine bijdrage van €15,- gevraagd. U kunt zich al opgeven, maar doe dat 
uiterlijk vóór 26 maart. Dit in verband met de grootte van de te bestellen bus. 
U kunt onder vermelding van 'Chrismaviering' €15,- overmaken naar NL45 RABO 0103 7351 19 t.n.v. 

Parochie H. Maria Sterre der Zee. Het overmaken van het geld betekent tevens uw inschrijving. U kunt ook een briefje met geld in de 
brievenbus van de pastorie stoppen, eveneens onder vermelding van uw naam en de Chrismaviering. 

 

 

Landelijke misdienaarsdag op zaterdag 13 mei in Kevelaer 
 

Ga mee op zaterdag 13 mei 2023! Hét uitje voor alle misdienaars en acolieten in Nederland!  
 

Programma: 
10:30 uur Inloop, ontvangst, drankje en omkleden in Forum Pax Christi 
11:00 uur Processie (in eigen meegebrachte toog) naar de basiliek 
11:15 uur Eucharistieviering met verschillende bisschoppen 
12:15 uur Bij goed weer: picknick in tuin Priesterhaus. Voor een broodje worst en een drankje 

wordt gezorgd. Neem zelf ook een lunchpakketje mee. 
13:30 uur Speurtocht door de stad Kevelaer 
15:00 uur Prijsuitreiking speurtocht incl. drankje en uitreiking presentje in Forum Pax Christi 
15:45 uur Afsluiting rondom de Genadekapel 
16:15 uur Terugreis naar huis 

 

Praktische informatie: 

• Aanmelding via formulier op https://www.bisdomvanbreda.nl/misdienaarsdag/ 

• Kosten: €15,- per kind (voorafgaand via onderstaande IBAN). 

• Deelname onder begeleiding van een volwassene. 

• Op basis van de aanmeldingen wordt gekeken of er gezamenlijk vervoer kan worden geregeld. 
 

 

Carnavalsviering in Kloosterzande en Hulst 
 

De Kloorianen en d’Ossenkoppen nodigen u uit voor een gezellige carnavalsviering in de kerk van 
Kloosterzande. 
Thema van de viering is: “Bij ons staat op de keukendeur...” 
Dweilband ‘Ut mag hin noam én’ zal zorgen voor de muzikale omlijsting van deze viering. 
Datum: 19 februari 2023 
Aanvangstijd: 10.30 uur (!!) 
(Die zondag is er géén viering om 9.30 uur.)            
Iedereen is van harte welkom! 

 

Ook in Hulst is er een carnavalsviering op zaterdag 18 februari om 19.00 uur. 
 

 



Huispaaskaars 
 

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Mocht u interesse hebben, dan moet u 
uw bestelling vóór 3 maart hebben gedaan. Dit kan alleen schriftelijk per briefje in de brievenbus 
van het parochiecentrum, Steenstraat 9 of per mail pkhulst@hmsdz.nl Vermeld alstublieft uw naam 
en adres, telefoonnummer of mailadres, en de uitvoering van de kaars die u wenst.  

 

A. De ark van Noach,  hoogte 30 cm, € 40,00 
B. Agnus Dei, hoogte 25 cm,  € 24,50 
C. Vrede,  hoogte 25 cm,  € 24,50 
D. Vredesduif,  hoogte 25 cm,  € 24,50 
E. Chi-Rho kruis, hoogte 25 cm,  € 24,50 

 

Indien u dezelfde kaars wenst als de parochiekern Hulst, dan is dat B: Agnus Dei. Als u het op prijs 
stelt, kunt u de huispaaskaars laten zegenen tijdens een van de paasvieringen in Hulst. 
Nadere informatie is op dit moment nog niet bekend 
 

 

 

Niemand is perfect 
 

Als niet-perfecte mens de kant kiezen van niet-perfecte mensen. Dit gaat over ons allemaal. Over mij en over u. Of over jou, als je dat 
liever hoort. We maken allemaal fouten, zijn allemaal feilbaar, hoe goed we het ook bedoelen. Maar het zijn die feilbare, zoekende, 
strompelende en struikelende mensen die samen de Kerk vormen. De Kerk die ook nog eens leeft in veranderende tijden. Ooit was ze 
machtig en dicteerde ze de marsrichting. Vandaag de dag is de Kerk bescheiden, zoekt ze haar nieuwe plaats in de samenleving. Die 
plek hebben we nog niet gevonden, maar ook de zoektocht kan heilzaam zijn. In deze tijd moet je niet de pretentie hebben alle 
antwoorden te kennen. Denk en praat met een open mind. Met ruimte voor de ander. We zijn niet perfect. Niemand is perfect. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
Naar Kerk & Leven, Luk Vanmaercke 

 

 

Authentieke eenvoud 
 

Paus Franciscus geeft de bisschoppen die hem bezoeken vaak een heel intense, eenvoudige, boodschap mee naar huis. Wees nabij. 
Wees dicht bij de Heer, door het gebed. Sta als bisschoppen dicht bij elkaar. Sta dicht bij jullie priesters. En sta dicht bij alle mensen. 
Gods volk onderweg. Vrede en alle goeds. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
Naar Kerk & Leven, Zonder drempelvrees 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 10 februari 15.00 uur: kruisweg  
zondag 12 februari 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. Dameskoor 
intenties: Aloys Buijsrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buijsrogge; familie Baert-
van Gijsel; jaargetijde Johanna Baert; Franciscus Blommaert en echtgenote Maria Wittock en 
overleden ouders; Leon de Bleijser; overleden ouders Piet Broeckaart en echtgenote Suzanne 
Wauters; Madelein Dobbelaar weduwe van Joop Bruggeman; Pater Joop Reurs; Paus emeritus 
Benedictus XVI; Remy Neelemans echtgenoot van Maria van Dorsselaer 
woensdag 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: overleden tante Tilly van Geijt; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 12 februari 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Mientje Broekman-Janssen; George Poppe; Julma de Waele-de Gronckel; Hector de Waele, 
George en Maurice de Waele 

 

Clinge H. Henricus 

 

Overzicht vieringen 
rond 11-12 februari 

Hulst 
vr 10 feb 15.00 uur: kruisweg 
zo 12 feb 11.00 uur:  w&c viering 
wo 18 feb 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 18 feb 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 12 feb 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 11 feb 19.00 uur: w&c viering 
di 14 feb 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 11 feb 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 13 feb 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 12 feb 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 12 feb 10.30 uur: w&c viering 

 

 

zaterdag 11 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het gemengd koor 
intenties: pater Joop Reurs; paus emeritus Benedictus XVI; Ghislain van Esbroeck; Bertha Heijens echtgenote van Louis Boënne; Jozef 
en Mathilde van Esbroeck-Roctus; Alice Heijens-Bral echtgenote van Robert Heijens 
dinsdag 14 februari 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 11 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: pater Joop Reurs; paus emeritus  Benedictus XVI; Joseph Hamelink, echtgenote, kinderen en familie; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; Theresia Engels; overleden echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 13 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Joey Rouw met gedachtenis van Benny Tieleman en familie Roctus-de Bakker;Bert en Jenny van Leemput-Naessens met 
gedachtenis van overleden familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 12 februari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert  
intenties: Josephus van de Velpen en Rozalia Morcus; Theresia Commisaris-Kuijpers; Jules de Maat en Romanie de Kever en overleden 
kinderen Guido en Rudy; paus emeritus Benedictus XVI; pater Joop Reurs 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 12 februari 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. Cantallegria 
intenties: jaargetijde Charel d’Haens en overleden familie; Greet Hermans-de Booij, echtgenote van Theo Hermans; jaargetijde Cesarina 
Polfliet-Smits, overleden echtgenoot, zoon en schoondochter 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl

