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JAAR - A 
28ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 25, 6-10a 
Filippi 4, 12-14.19-20 

Matteüs 22, 1-14 
 

 

Thema 
Tot het feest genodigd 

 

Collecte 
 

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

 

 

Dankbare reacties uit Kenia 
 

Herinnert u zich nog de Vastenactie van 2018 en 2019? Onze parochie maakte zich toen sterk voor het Nyabondo-project in Kenia, waar 
hulp werd gezocht voor aanschaf van materialen en hulpmiddelen voor een kliniek waar kinderen en volwassenen met een beperking 
worden opgevangen. In navolging van de Zusters Franciscanessen van Sint Anna in Oudenbosch wilde het project kinderen met een 
handicap een zo stabiel mogelijke basis geven, zodat ze kunnen uitgroeien tot zelfstandige en krachtige volwassenen. In de kliniek van 
Nyabondo wordt nu voor de nodige operaties en onderwijs gezorgd. Omdat het project is ingebed in een groter geheel, dat al jarenlang 
zijn waarde heeft bewezen, is de kliniek mede met ‘onze hulp` verder tot bloei gekomen. Lees op de website: enige getuigenissen van 
kinderen die konden worden geholpen. 
 

Jaap Klok (secretaris PCI HMSdZ) namens Benny Stienen (coördinator Vastenactie)   
 

 

Extra benoeming kapelaan Jochem van Velthoven 
 

De bisschop van Breda, Mgr. Liesen, heeft kapelaan van Velthoven benoemd - naast zijn werkzaamheden in de drie parochies van 
Zeeuws-Vlaanderen - tot Algemeen Administrator van de Catechisten in Breda. Hij heeft daarmee de bestuurstaak gekregen om de 
catechisten te voorzien in alle geestelijke en materiële behoeften en om de tijdelijke goederen te beschermen. Afgelopen woensdag 
heeft hij kennisgemaakt met de catechisten en is hij gestart met zijn werkzaamheden.  
 

Daarnaast heeft de rector van de priester- en diakenopleiding Bovendonk onze kapelaan gevraagd om - mede gezien de missionaire 
ervaringen in Zeeuws-Vlaanderen (opblaasbare kerk en de viering in de groene kathedraal in Terneuzen, gezinsdagen in Cadzand, 
Facebook livestreamings) - docent te worden in het vak ‘Vieringen in een missionaire Kerk’. 
 

Wij zijn enerzijds dankbaar dat deze vragen aan onze kapelaan worden gesteld, maar anderzijds beseffen wij ook dat dit consequenties 
heeft voor zijn inzetbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen. 
 

Vanaf 1 oktober zal de kapelaan op de woensdagen in Breda aanwezig zijn voor zijn werkzaamheden als Algemeen Administrator voor 
de catechisten en voor zijn eerdere benoeming en werkzaamheden in het gezins- tiener- en jongerenpastoraat. Daarnaast zal hij enkele 
zaterdagochtenden colleges verzorgen op Bovendonk.  
 

Wij wensen hem veel inspiratie toe en Gods zegen, zodat hij met vrucht en vreugde deze nieuwe benoemingen kan volbrengen. Wij 
willen aan u vragen om onze kapelaan, in zijn dienstwerk voor onze parochies en het bisdom van Breda, te ondersteunen met uw gebed. 
 

besturen van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen 
 

 

 

Liturgie van de 28ste zondag door het jaar 
 

Zalig zij die genodigd zijn 

Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er 
maar vindt, tot de bruiloft. Matteüs 22, 8-9 Lees meer op de website van de parochie 
 

 

 

Verwarming in de kerken 
 

Nu de herfst is aangebroken, blijft de parochie er alles aan doen om het coronavirus buiten de kerk te houden. Praktisch zal dit tot nader 
order betekenen, dat we de kerk blijven verluchten, het meubilair ontsmetten, uw naam en telefoonnummer opschrijven, u bij 
binnenkomst en vóór het communiceren een ‘pufje’ ontsmetting geven en dat wij met zijn allen niet kunnen (mee)zingen, maar dat soms 
enkel een cantor met muzikale ondersteuning zal zingen. We blijven ook op anderhalve meter van elkaar. 
De meeste van onze kerken hebben een heteluchtkachel. Dat baart ons zorgen, omdat deze binnenlucht uit de ruimte aanzuigen, 
verwarmen en vervolgens weer in de ruimte brengen. Voor de komende tijd betekent dit, dat kachels enkele uren vóór de viering zullen 
verwarmen, maar weer worden uitgezet, voordat de dienst begint. Daar de kerk snel afkoelt kan het verstandig zijn, als u een koukleum 
bent, wat extra kleding aan te doen. In de komende weken zullen we u verder inlichten over de aanstaande feestdagen.  
Lees meer op de website van de parochie 
 

Namens pastores en parochiebestuur heilige Maria Sterre der Zee. 
Cecile van Tiggelen 
 

 

Uitbreiding redactie gezocht 
 
U heeft al een aantal weken kennis kunnen maken met de nieuwe opzet van het Tintinnabulum. We hopen dat deze vernieuwing in de 
smaak valt. Wij zoeken aanvulling voor onze groep. Een paar extra handen om het werk te verdelen zou heel prettig zijn. 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1544-dankbare-reacties-uit-kenia
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/liturgie-op-zondag
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1552-verwarming-in-de-kerken


De redactiewerkgroep van onze parochie houdt zich bezig met het maken van dit weekbulletin, dat al haar 83ste jaargang beleeft, de 
parochiekaarten met Pasen en Kerstmis, de parochiealmanak en persberichten. 
Wij vragen mensen die handig zijn met de pc, tekstverwerking en/of e-mailbeheer. Voor het beheren van de website zoeken we ook 
aanvulling. De werkzaamheden worden in overleg verdeeld en kunnen nagenoeg allemaal vanuit thuis worden uitgevoerd.  
Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op. U kunt ook eens een moment bij ons aansluiten om mee te kijken om zo een beeld te 
krijgen van waar wij mee bezig zijn. 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met redactie@hmsdz.nl of onze voorzitter, Veronique Verdurmen, 0114-319331. 

 

 

 

 
 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 9 oktober 15.00 uur: kruisweg 
zaterdag 10 oktober 11.00 uur: eerste communieviering met als voorgangers kapelaan J. van 

Velthoven en pastor M. Dieleman. Vanwege de coronamaatregelen is deze viering met besloten 
karakter enkel toegankelijk voor aangemelde familieleden. 
zondag 11 oktober 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger W. Wiertz 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; jaargetijde Coleta van Gijsel; Fransciscus 

Blommaert en echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; voor leden en overledenen van het 
dameskoor; Jacobus de Smit, broers, zusters en verdere familie Heijens; familie Baert-van Gijsel; 
Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; Leon de Bleijser; jaargetijde Jan 
Piket en overleden zoon; Josephina Theresia Maria Ivens 
woensdag 14 oktober 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 14 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; jaargetijde voor Werner en Yoeri Schuerman en overleden grootouders 
vrijdag 16 oktober 19.00 uur: stilteviering 
overleden: Josephina Theresia Maria Ivens, 88 jaar 
 
Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 11 oktober 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Alice Dierick en overleden familie; jaargetijde voor Judith Cerpentier 
 
Clinge H. Henricus 
zaterdag 10 oktober 11.00 uur: eerste communieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en 

pastor K. Van de Wiele. Vanwege de coronamaatregelen is deze viering met besloten karakter enkel 
toegankelijk voor aangemelde familieleden. 
zaterdag 10 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor 

R. Grossert m.m.v. Marlene en Bernadette 
intenties: Door Merckx en echtgenote Dorthy Piessens; José Weemaes en echtgenoot Gerardus 
Smet 
 
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 10 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: Willij Lambert en overleden familie Lambert-de Boeij; jaargetijde Emma Erpelinck-Wullems 
met gedachtenis van overleden echtgenoot Liet Erpelinck en overleden dochter Ria en familie; 
overleden ouders Eduard en Marie Verlinden-Mahu; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie 
 
Hengstdijk H. Catharina 
maandag 12 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens en echtgenoot Josephus Kerckhaert; René Boeijkens, 
overleden ouders en familie; Benny Tieleman echtgenoot van Gerarda Roctus en overleden familie; 
Piet Kerckhaert; Eduard de Kort overleden echtgenote en familie; jaargetijde Piet van Dijk met 
gedachtenis van overleden echtgenote Marie van Dijk-de Kort, zoon Wilfried en schoonzoons Huub 
en Wim   
 
Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 11 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Guido Cornelissens; 
jaargetijde overleden ouders de Nijs-Perdaen 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 10-11 oktober 

 

Hulst 
vr 9 okt 15.00 uur: kruisweg 
za 10 okt 11.00 uur:  h. communie 
zo 11 okt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 14 okt 18.30 uur: rozenkransgebed 
wo 14 okt 19.00 uur: eucharistie 
vr 16 okt 19.00 uur:  stilteviering 
Koewacht 
zo 11 okt 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 10 okt 11.00 uur: h. communie 
za 10 okt 19.00 uur: eucharistie 
Vogelwaarde 
za 10 okt 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 12 okt 19.00 uur:  eucharistie 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 11 okt 9.30 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 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 
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https://rk-kerk-ozvl.us18.list-manage.com/track/click?u=73781c1c4f6fbfea7a3b3e559&id=b7e13a4172&e=117501cd44
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