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JAAR - A 
27ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 5, 1-7 
Filippi 4,6-9 

 Matteüs 21, 33-44 
 

Thema 
Durf het risico aan! 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
caritascollecte bestemd voor Cordaid 
Memisa 

 

 

Het parochiecentrum geopend 
 

Met ingang van 1 oktober 2020 is het parochiecentrum geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 – 11.30 uur en van 13.00 – 16.00 
uur. Op dinsdagmiddag is het parochiecentrum gesloten. Op zaterdag en zondag is het parochiecentrum geopend van 13.00 – 16.00 
uur. Komt u gerust eens langs. U bent welkom! Kijk op de website naar de foto’s. 
 

 

Ria van Daele-de Deckere 50 jaar koorlid 
 

In 2019 was mevrouw Ria van Daele-de Deckere 50 jaar onafgebroken lid van ons parochiekoor 
St. Cecilia van Koewacht. Ze is dus lid sinds 1969. Al die jaren was zij een steunpilaar van het 
koor. Er ging geen weekendviering, uitvaart, jubileum of repetitie voorbij of Ria was er. 
Natuurlijk bedanken wij haar voor al die jaren en hopen dat we nog jaren op haar mogen rekenen. 
Helaas kon de geplande decoratie-uitreiking met oorkonde en ruiker in november 2019 bij het 
jaarlijks St. Ceciliafeest niet plaatsvinden wegens ziekte van haar man Roger. In de loop van dit 
jaar was dit ook niet mogelijk vanwege de in maart afkondigde lockdown. Omdat we vonden dat 
de uitreiking niet langer op zich kon laten wachten, is het bestuur van het St. Ceciliakoor bij haar 
thuis op bezoek geweest, op gepaste afstand, om de decoratie alsnog uit te reiken. Lees meer op de website van de parochie. 

 

 

Liturgie van de 27ste zondag door het jaar 
 

Woorden ter inleiding 

Kijk je wel eens terug op de dag, je afvragend: wat heb ik vandaag gedaan, wie heb ik ontmoet, was het een goede en vruchtbare dag, of 
toch niet? Dag na dag leven wij ons leven, ongetwijfeld met goede intenties, maar soms ook richtingloos, zoekend naar de weg die liefde 
heet, hopend op de mens die vrede brengt. 
De Schrift daagt ons uit die weg van liefde zelf te banen, de mens van vrede zelf te zijn. Durven wij dat, kunnen wij dat, durven wij te 
gaan in het voetspoor  van die ene mens: Jezus van Nazaret? Lees meer op de website van de parochie. 
 

 

Caritas collecte voor Cordaid Memisa 
 

Moeders in ontwikkelingslanden hebben vaak moeilijk toegang tot medische zorg. Zwangerschap en geboorte zijn kwetsbare momenten 
die tot ziekte en sterfte van moeder en haar baby kunnen leiden. De oorzaken zijn vaak te voorkomen met eenvoudige oplossingen. Cordaid 

Memisa wil dat deze moeders een veilige zwangerschap en bevalling kunnen hebben en dat hun baby’s een gezonde start krijgen. Memisa 

bereikt met haar projecten meer dan 7 miljoen mensen. Caritas steunt Memisa en beveelt deze collecte van harte bij u aan.  
 

 

'Ik ben jij en jij bent ik.' 
 

Dit was de titel van een filmpje op National Geographic. Mooie beelden over verdraagzaamheid en wederzijds begrip waren te zien. Mensen 

die samen werk maakten van een betere wereld voor iedereen en dit deden ze vanuit het besef dat iedereen met iedereen is verbonden. 
'Ik ben jij en jij bent ik.' 

Aan dit vers moest ik denken toen ik laatst zat de kijken naar de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge. Met enige 
spanning werd deze persconferentie verwacht, want het zou gaan over aangescherpte coronamaatregelen. Ik was blij en opgelucht te 
horen dat de kerken op dit moment door mogen gaan met de maatregelen, die wij de afgelopen weken in acht hebben genomen en nog 
steeds naleven. Regels die onze manier van samenkomen en vieren beïnvloeden. Ik heb de indruk dat wij intussen ‘onze draai’ 
gevonden hebben. Ik zou bijna willen zeggen: Door het bewuste naleven van de regels is er een zekere rust ontstaan, een nieuwe 
manier van ‘aandacht hebben.’ Zo ervaar ik het op de plaatsen waar ik voor mag gaan in vieringen. Aandacht voor het ritueel, maar 
ook aandacht voor elkaar. Deze beide facetten van aandacht maken deel uit van een goede en doorleefde spiritualiteit. In deze context 
past het vers ‘Ik ben jij en jij bent ik’ heel goed.  
Met een hartelijke groet en in verbondenheid, Ralf Grossert p.w. Lees meer op onze website. 

 

 

De heiligen van onze Kerk 
 

Beste mensen,  
Zeker in deze dagen kunnen zij ons veel vertellen over ons innerlijke leven, de heiligen van onze Kerk. Op 29 september vierden we het 
feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël. Zij hebben ieder een eigen betekenis. Michaël, strijder tegen het Kwaad, Gabriël, 
aankondiger van Johannes de Doper en aankondiger van de geboorte van Jezus Christus, en ten slotte Rafaël, de engel dicht bij de 
troon van God.  
Een paar dagen later vieren we op 1 oktober het feest van de heilige Theresia van Lisieux. Zij staat voor ‘de kleine weg’: ge loof is vooral 
ook genade. Zij trad op jonge leeftijd in en stierf al na enkele jaren. Zij werd al snel heilig verklaard, was immens populair en is verheven 
tot kerklerares. In onze parochie vieren we haar feest op 6 oktober in Heikant, waar we samenkomen voor een viering van overweging 
en aanbidding, alsook voor de daaropvolgende ‘Beeweg’. De viering begint om 14.00 uur.  

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1548-het-parochiecentrum-geopend
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1545-ria-van-daele-de-deckere-50-jaar-koorlid
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/liturgie-op-zondag
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1546-ik-ben-jij-en-jij-bent-ik


Op 4 oktober, twee dagen eerder, viert de Kerk het feest van de grote heilige Franciscus van Assisi. Hij heeft een persoonlijke weg van 
bekering doorgemaakt en zijn beste krachten gegeven aan een radicale vernieuwing van de Kerk.. Lees meer op onze website. 

 
 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 2 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger  pater J. Reurs 
intenties; Alphons Blommaert, echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie 

 

zondag 4 oktober 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; Paula de Bruijn en Ries van Kampen en 
overleden familie; Leon de Bleijser; Jo Everaert en familie Everaert-Tielemans; Joos de Rijcke en 
echtgenote Paula Mahu en overleden familie; jaargetijde Lucienne Maenhout en echtgenoot Aloys 
Buysrogge 

 

woensdag 7 oktober 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 7 oktober 19.00 uur eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen 
vrijdag 9 oktober 15.00 uur: kruisweg 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
Zaterdag 3 oktober 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor S. Klim 
zondag 4 oktober 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken 

intenties: intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine van der Sijpt-van Goethem en 
overleden familie; Bertie Suy; Sylvia en Emma van Damme; Alice Dierick en overleden familie; 
Ronny de Kerf echtgenoot van Agnes Kindt 

 

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus 
dinsdag 6 oktober 14.00 uur: Teresialof met bedevaart met als voorganger W.Wiertz 

Na afloop wordt er koffie aangeboden door de K.B.O. in het Heike. 
 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
intenties Ed Borm, echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Theo Beughels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
Margaretha Danckaert, echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit, zonen Freddy en Francky en 
overleden familie; jaargetijde voor Achiel de Meijer echtgenoot van Andrea Thijs; Johan de Burger, 
echtgenote Angela Weemaes en overleden familie; Marie,Eugenie en Louis Borm en overleden 
familie; Seraphine Pieters en echtgenote Angela Verbist; Pastor Claessens 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 3 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; Luc 
Leegwater echtgenoot van Jacqueline Bleijenbergh; Amelia de Moor en echtgenoot Willy de Block; 
George van Boven echtgenoot van Paulina d’Hondt; Maria de Wit en echtgenoot Eduard Hiel 
dinsdag 6 oktober 9.30 uur: gebedsgroep 
agenda: woensdag 7 oktober 10.30 uur bijeenkomst van de parochiekerncommissie in het 

kerkzaaltje 
 

Graauw gemeenschapshuis 

In de maand oktober 2020 houden we in gemeenschapshuis Graauw nog geen woord- en 
communieviering; wel onderzoeken we of we op de dag van Allerzielen (2 november) bij elkaar 
kunnen komen om onze overledenen te herdenken; of die bijeenkomst kan doorgaan hangt mede af 
van de coronamaatregelen, die in de gemeente en in onze parochie gelden of nog genomen worden; 
wij houden u in het Tintinnabulum op de hoogte.  

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 3 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Marleen van Vlieberghe-de Jonge; Jo Vink; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda 
Lauret-de Schepper en overleden familie; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden 
kinderen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie 
  

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 4 oktober 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; overleden echtpaar Kees en 
Madeleine Rijk van de Lavoir; overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; familie Reyns-de Kort, zoon 
Stanny, schoondochter Meriam en familie; Tilly Menu-van Waterschoot en echtgenoot Jan Menu; 
André van Mieghem; Jo Vink 

 

Overzicht vieringen 
rond 3-4 oktober 

Hulst 
vr 2 okt 19.00 uur:  eucharistie 
zo 4 okt 11.00 uur eucharistie 
wo 7 okt 18.30  rozenkrans 
wo 7 okt.19.00 uur eucharistie 
vr 9 okt 15.00 uur:  kruisweg 
Koewacht 
za 3 okt 19.00 uur  Poolse eucharistie 
zo 4 okt 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 3 okt 19.00 uur: eucharistie 
Vogelwaarde 
za 3 okt 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 4 okt 9.30 uur:  eucharistie 

 

 
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 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 J. van Velthoven  
tel. 0114-745000, toets 3; e-mail: 
kapelaanvanvelthoven@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 
Dienst geestelijke zorg 
Zorgsaam zorggroep Zeeuws-
Vlaanderen:  
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl   

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1547-de-heiligen-van-onze-kerk
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1547-de-heiligen-van-onze-kerk
mailto:info@hmsdz.nl
mailto:marjandieleman@eparochie.nl
https://rk-kerk-ozvl.us18.list-manage.com/track/click?u=73781c1c4f6fbfea7a3b3e559&id=b7e13a4172&e=117501cd44
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

