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JAAR B 
2de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

1 Samuël 3, 3b-10.19 
1 Korintiërs 6, 13c-15a.17-20 

Johannes 1, 35-42 
 

Thema 
Hij komt langs 

 

Collecte 
 

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

 

 

Wat kan ik zelf doen ….. 
 

Beste mensen, nu ik dit schrijf zitten we volop in een zware lockdown en wordt duidelijk, dat er een verlenging komt. Het is al bijna een 
jaar lang een moeilijke tijd, die ons ertoe uitdaagt in onszelf te graven naar ‘het beste dat in ons is’ om onszelf te verbeteren, ook in onze 
aandacht voor de ander. 
Wees eerlijk, wat mogen we gelukkig zijn met alle mogelijkheden, die er zijn. De televisie met inmiddels al zijn mogelijkheden. De digitale 
wereld, die ons zovele mogelijkheden biedt en ons de kans geeft -daar waar dat kan en wij dat willen- toch aanwezig en betrokken te 
zijn. 
Op het moment dat ik dit schrijf moet ik me ook realiseren, dat er nog altijd heel velen zijn die al die vaak zo vanzelfsprekende toegangen 
om welke reden dan ook niet hebben. Dan ziet de wereld er toch wat anders uit.... Zeker wanneer ook nog heel veel sociaal verkeer is 
weggevallen....  
En er zijn de velen die door corona getroffen zijn. Die intensief moeten worden behandeld, in het ziekenhuis terecht zijn gekomen, in 
quarantaine verblijven. De velen van wie de zaak gesloten blijft. Al die mensen die leven met moeilijke herinneringen aan deze tijd van 
Covid-19. 
Ik kan het niet oplossen. Wij kunnen het niet oplossen. Het vaccin, route van de oplossing, is er en komt er aan. Ook vanuit de parochie 
kunnen we het niet oplossen. Wel proberen we er te zijn. Voor wie ons nodig heeft. Altijd voorzichtig en met wijsheid. Zo ook het vieren 
op de zondag. Terug geschaald naar maar één viering per parochie: drie vieringen op zondag in Zeeuws-Vlaanderen. Met dertig 
gelovigen. En dertig aanwezigen tijdens een uitvaart. We doen dat allemaal niet om u de voet dwars te zetten. Maar om zo min mogelijk 
verplaatsingen in gang te zetten. We hopen op begrip. Op betrokkenheid. 
De ‘Doop van de Heer’ sloot de kersttijd af. Deze zondag laat ons nadenken over onze eigen doop. Hoe voel ik mij verbonden met Jezus 
Christus. Hoor ik zijn roepstem. Hoe werkt Gods Geest in mij? Wat betekent mijn geloof voor mij in deze tijd van corona. Vragen die ook 
in deze moeilijke en uitdagende tijd gesteld mogen worden. Die ik mag stellen. Op de allereerste plaats aan mijzelf. Blijf gezond! 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Week van gebed voor de eenheid van de christenen 
17 t/m 24 januari 2021 

 

Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ 

Deze woorden van Jezus zijn dit jaar het thema van de gebedsweek. Wij bezinnen ons op Christus, die 
het centrum is van ons christelijk leven en geloven. Hij is de wijnstok, wij de ranken. Verbonden met 
hem kunnen wij vruchten dragen van troost en bemoediging, van vergevingsgezindheid en respect.  
Samen zijn we geroepen om te getuigen van een boodschap van hoop in een wereld vol angst en nood, 
in onzekere tijden. 
Helaas is dit jaar een oecumenische dienst in deze gebedsweek in verband met de coronamaatregelen 
niet mogelijk. Ik hoop dat we elkaar later in het jaar vierend en bidden mogen ontmoeten en dat dan ook 
de Taizévieringen weer mogelijk zijn. 
Als u zich verder wilt verdiepen in het thema van de gebedsweek bent u vanaf 19 januari uitgenodigd te kijken  naar de uitzending 
‘Woorden van bemoediging’ op Omroep Hulst. 

 

 

Huiszegen 2021 
 

Het is een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door 
een priester of diaken. Dat is dikwijls niet mogelijk. Reden, waarom we deze kaart al enkele jaren 
tijdens de vieringen in de kerk zegenen. Daarna kunt u deze kaart meenemen. U kunt deze boven 
de deur van uw woning of huiskamer hangen. Er zijn diverse betekenissen die worden toegekend 
aan de letters C+M+B op de huiszegen: 

 Caspar Melchior Balthasar. De letters C+M+B worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het 

oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. 

 Christus Mansionem Benedicat: Christus zegene dit huis. 

 Cana Magi Baptisma. De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest 

van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer 
en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding 
van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma). 

 
 

 



Peerke Donders, 14 januari 
liturgische agenda van het bisdom Breda 

 

In 1809 werd Petrus Donders geboren als zoon van een eenvoudige Tilburgse thuiswever. Al jong wilde 

hij priester worden. Na moeizame jaren werd hij toegelaten tot het grootseminarie. Hij wilde 
missionaris worden en kwam in 1842 aan in Suriname. In 1856 werd hij overgeplaatst naar de 
melaatsenkolonie Batavia. In 1865 ging hij het oerwoud in om de mensen te bekeren. Hij deed dit 
werk tot aan zijn dood in 1887. 
In 1900 werd het zaligverklaringsproces opgestart en werden de stoffelijke resten van Petrus 
Donders overgebracht naar Paramaribo. In 1982 werd hij zaligverklaard. 
Peerke Donders was een man van daad, een voorbeeld in het beoefenen van de zeven werken van 

barmhartigheid. Hij hielp de mensen met lepra bij het eten en drinken. Hij zette zich in voor beter 
voedsel, hij verzorgde de zieken en hielp hen te kleden. Hij bedong ook beter onderdak. Peerke 
Donders was iemand die zijn hele leven mensen nabij was. Ook wij hopen, dat de kerken weer 
toegankelijk mogen zijn voor grotere groepen gelovigen die samen willen vieren en waarin mensen 

elkaar weer letterlijk nabij mogen zijn. U kunt in de kerk een bidprentje meenemen. 
 

 

Informatie en intenties 

 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 17 januari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. 

Mangnus (orgel) en P. Mangnus 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Norbertus 
Verdurmen; jaargetijde Elisabeth van der Ha en echtgenoot Petrus van Mullem; Leonid Gromyko en 
Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Leon de Bleijser; overleden ouders Theo 
Hiel en Lies Kerckhaert en overleden familie; Joseph Heijens en overleden familie; Joop, Jan en 
Mariel Gremmen 
woensdag 20 januari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 20 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; jaargetijde Coleta Baert 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 16 januari: geen viering  
intenties: jaargetijde Madeleine Bruggeman en echtgenoot Piet Inghels; Amelia de Moor en 
echtgenoot Willy de Block; Jimmy de Kraker echtgenoot van An van de Wege 
gedoopt: Sef, zoontje van Leon Remerij en Leontien Weemaes 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 22 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
intenties: Willij Lambert en overleden familie Lambert-de Boeij; Louisa Dankaart; overleden echtpaar 

Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot 
en familie 

 

Lanswaarde H. Cornelius 
maandag 18 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 

intenties: Josepha van Driessche-Kindt, haar echtgenoot Gerard, Rian, Rozet, Paul en Marc; 
Catharina de Nijs; Alfred Jozef de Kock; overleden ouders De Bruijcker-Van Laar en overleden 
familie; jaargetijde voor Johanna Mulders en echtgenoot Emery Fassaert; Lies van Damme; Marie 
Bogaart, haar overleden ouders en broers.; Alphonsus Stallaert en echtgenote Barbara Oomen en 
overleden familie; Petrus de Klippelaar en echtgenote Angela Compiet en wederzijdse ouders 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 17 januari 

Hulst 
zo 17 jan 10.00 uur:  eucharistie 
wo 20 jan 18,30 uur:  rozenkrans 
wo 20 jan 19,00 uur:  eucharistie 
Nieuw-Namen 
zo 22 jan 9.30 uur:  eucharistie 
Lamswaarde 
ma 18 jan 19.00 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   

 

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

