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JAAR - A 
30ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Exodus 22, 20-26 
1 Tessalonicenzen 1, 5c-10 

Matteüs 22, 34-40 
 

Thema 
Heb totaal lief 

 

Collecte 
 

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

 

 

Ongewoon maar toch vertrouwd 
 

Met een mondkapje naar de basiliek. Dat had ik me nooit kunnen voorstellen! Beslagen brillen, 
onherkenbare gezichten, gedempte stemmen en binnen . . . . een bijna lege kerk. De nieuwe 

maatregel wordt door iedereen nauwgezet opgevolgd. Oei, daar is toch een groepje mensen dat zich 
niet heeft aangemeld, spreken de taal niet, wisten het niet, ze krijgen toch een plaatsje . . . . Een 

bijna lege kerk, een vreemde akoestiek, alleen de cantor zingt, een andere sfeer, maar toch voelt 
het vertrouwd, we mogen nog, we zijn er nog, we geloven nog. We hopen en bidden, dat het over 
gaat, dat iedereen zich aan de afspraken houdt, dat er een vaccin komt, dat na deze coronaherfst 
en -winter de Vivaldi-lente weer aanbreekt, opgewekt met koor- en samenzang. We komen dit 
samen én met Gods hulp te boven! 
 

J. Klok 
 

 

Liturgie van de 30ste zondag door het jaar 
 

Woorden ter inleiding 

Iedere keer weer klinkt het Woord van God. Maar begrijpen wij die woorden wel? De Bijbel is immers beslist geen gemakkelijk boek. Om 
ons tegemoet te komen horen we dit weekend hoe de Bijbel wordt samengevat in één enkel gezegde. Een korte en krachtige 
samenvatting van Gods Woord. Om nooit meer te vergeten. Maar vooral om te doen op de plek waar wij wonen en werken. 
Lees meer op de website van de parochie. 
 

 

Rectificatie reserveren op zondag 
 

De afgelopen week is bij het aanleveren van de contactadressen voor het aanmelden van zitplaatsreserveringen in het weekend in onze 
kerken een onjuist e-mailadres opgegeven. Om het reserveren te stroomlijnen dient u zich bij uw eigen parochiekern of de kerk van uw 
keuze aan te melden. Vol is vol en het kan zijn dat u eens wordt aangeraden een zondag over te slaan. Hierna volgen de correcte adressen: 

 Voor Boschkapelle, Mevrouw De Schepper, 0114 671357, sca@zeelandnet.nl 

 Voor Clinge, Mevrouw De Loos, 0114 311332, parochieclinge@zeelandnet.nl 

 Voor Hulst, Secretariaat Hulst, 0114 745000 optie 2, pkhulst@hmsdz.nl, van maandag t/m donderdag 

 Voor Koewacht, Mevrouw Van Remoortele, 0114 361980, emmyvanremoortele@gmail.com 

 Voor Kloosterzande, Mevrouw Van Kerkhoven, 0114 682468, frankvk@zeelandnet.nl 
 

Blijf gezond! 
 

Namens pastores en bestuur parochie H. Maria Sterre der Zee,  
Cecile van Tiggelen 

 

 

Het parochiecentrum is vanaf deze week geopend op maandag en donderdag vanaf 9.30 uur – 11.30 uur en eventueel op woensdag in 
de oneven weken van 9.30 uur – 11.30 uur. De winkel in het parochiecentrum is voorlopig gesloten. Het secretariaat is telefonisch 
bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 uur – 12.00 uur. 

 

 

Woord van bemoediging 
 

Kort nadat de coronacrisis ons leven kwam bepalen werd er in de drie parochies, parochie H. Maria Sterre der Zee, Elisabethparochie en 
de Andreasparochie gesproken over de mogelijkheden om in contact te blijven met de parochianen en andere belangstellenden. 
In samenwerking met kerkbelang Koewacht werd afgesproken wekelijks een woord van bemoediging te laten zien op omroep Hulst op 
donderdag en herhaald t/m woensdag. Wekelijks kwam één van de pastores aan het woord. Het is de moeite waard om wekelijks te 
kijken en luisteren. 
Komende week spreekt kapelaan Jochem van Velthoven vanuit Nieuw-Namen. George van der Sijpt maakt en monteert telkens de 
opnamen. Daar zijn wij hem heel dankbaar voor, want er is heel wat werk aan om een mooie weergave met beeld en geluid te 
presenteren en we kloppen elke week weer bij hem aan. Terug te zien op de website.  
 

Namens bestuur parochie H. Maria Sterre der Zee,  
Cecile van Tiggelen 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/liturgie-op-zondag
mailto:sca@zeelandnet.nl
mailto:parochieclinge@zeelandnet.nl
mailto:pkhulst@hmsdz.nl
emmyvanremoortele@gmail.com
mailto:frankvk@zeelandnet.nl
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/parochie-in-beeld


 

 
 

 

Jubileum Dameskoor 
 

Langs deze weg wil ik toch even melden, met pijn in het hart...... dat 
op 22 oktober 2020 het Dameskoor van de Basiliek 50 jaar bestaat. 
Afgelopen weekend zou een feestelijk weekend zijn voor het koor. Er 
stond een zangavond gepland en een feestelijke eucharistieviering. 
Helaas kwam de coronacrisis en kon dit alles niet doorgaan. Maar, 
we zijn er nog en natuurlijk hopen we ons '50 jarig jubileum' volgend 
jaar te kunnen vieren met jullie samen! We stellen het 'Grote feest' 
uit! 
Maar neem vooral een kijkje op onze website: 
https://www.dameskoorbasiliekhulst.nl/ en bekijk de geschiedenis van 
het Dameskoor. En hopelijk tot ziens in betere tijden. Dan laten we 
beslist weer van ons 'horen'! 
Lees meer op de website van de parochie. 
 

Mede namens het bestuur van het Dameskoor, 
Marina Stockman, dirigent 

 
 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 25 oktober 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger J. van Velthoven m.m.v. P. van 

Gorsel 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; Leon de Bleijser; Josephina Theresia Maria 
Ivens; Piet Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried Segers; Leonid Gromyko en Ljoebov 
Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels 
woensdag 28 oktober 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 28 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 
intenties: jaargetijde Louisa Baert; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 
mededelingen: Op zaterdag 31 oktober, tussen 10.30 uur en 11.30 uur, kunt u weer oude kleding 

afgeven aan de poort van de pastorie. Graag de kleding goed verpakken. 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 25 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Margaretha Martinet en echtgenoot Theophile de Rechter en overleden familie 
overleden: Ria van de Vijver-Buijsse, echtgenote van Robert van de Vijver, 74 jaar 

 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
intentie: Erik de Bruijn en overleden familie 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 24 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  
intenties: Herman Broeckaert 
overleden: dhr. Herman Broeckaert, 76 jaar 

 

Graauw gemeenschapshuis 
mededeling: De kans op besmetting door het coronavirus bij samenkomsten is de laatste tijd sterk 

toegenomen. Daarom gaat de woord- en communieviering in het gemeenschapshuis Graauw op 2 
november 2020 (Allerzielen) niet door. Ook het gezamenlijke gebed op de begraafplaats is afgelast. 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 24 oktober om 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 

intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; Netty Strooband 
 

Hengstdijk H. Catharina 
zondag 25 oktober 11.00 uur: stilteviering 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 25 oktober 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Maria Menu-Hiel weduwe van 
Hypolitus Menu; overleden ouders Frans en Mien de Meijer-Hiel en Toon en Marie van den Bosch-
Pauwels en familie 

 

Overzicht vieringen 
rond 24-25 oktober 

 

Hulst 
zo 25 okt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 28 okt 18.30 uur: rozenkrans 
wo 28 okt 19.00 uur:  w&c viering 
Koewacht 
zo 25 okt 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 24 okt 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 24 okt 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
zo 25 okt 11.00 uur:  stilteviering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 25 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.n 
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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