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JAAR B 
3de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Jona 3, 1-5.10 
1 Korintiërs 7, 29-31 

Marcus 1, 14-20 
 

Thema 
Breng de Blijde Boodschap 

Collecte 
 

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

 

 

Paus bevestigt praktijk 
 

We zijn het in onze parochie al heel veel jaren gewoon, meisjes als misdienaar, vrouwen als acoliet of 
lector. Een praktijk die eigenlijk niet overeen kwam met canon 230 van het Wetboek van Canoniek Recht 
van onze Kerk, waar die functies aan mannen zijn voorbehouden. Op verzoek van verschillende 
bisschoppenconferenties heeft paus Franciscus besloten deze canon aan te passen. Hij schrijft: “Zelfs een 
geconsolideerde praktijk in de Latijnse Kerk heeft in feite bevestigd hoe dergelijke lekenbedieningen, die 
gebaseerd zijn op het sacrament van de doop, kunnen worden toevertrouwd aan alle gelovigen, die 
geschikt zijn, van mannelijk of vrouwelijk geslacht. 
 

 

 

Verlenging van de lockdown 
 

De verlenging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen consequenties voor de coronamaatregelen die al in de 
rooms-katholieke Kerk gelden. Dat heeft het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie woensdag 13 januari laten weten. 
Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft met de aanvullingen van 9 oktober 2020 vooralsnog van kracht. Mocht het kabinet 
op korte termijn nadere maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld invoering van een avondklok, dan bekijken de bisschoppen of 
aanvullende richtlijnen voor de parochies nodig zijn. De bisschoppen spreken opnieuw hun dankbaarheid uit voor de inzet van de 
pastorale teams, maar ook van de vele vrijwilligers in de parochies, die zich met elkaar inspannen om met alle strenge maatregelen die 
gelden, het parochieleven door te laten gaan. 
20 februari komen pastoor Wiertz en de vicevoorzitters van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen weer bij elkaar om afspraken te 
maken over de komende zondagen en de doordeweekse vieringen. In de volgende tintinnabulum zal hierover worden bericht. Op dit 
moment is er op zondag een viering in Hulst, Terneuzen en Aardenburg. 
 

 

 

Kerkbalans 2021 
  
Als u dit tintinnabulum of de website leest, hebt u weer een envelop ontvangen van de parochie. Deze bevat 
informatie over de Kerkbalans van 2021 voor onze parochie. Leest u deze informatie a.u.b. goed door en stort uw 
bijdrage. 
Als parochie stellen wij dit zeer op prijs. Het helpt ons en uzelf om plaatselijke kerk te zijn. De pastores 
zorgen voor de vieringen en hebben contact met de mensen. U mag altijd om een bezoekje vragen. Er is 
contact bij het vieren van de sacramenten, zoals doop, vormsel en huwelijk, en er is contact met 
nabestaanden bij een overlijden, maar er gebeurt nog zo veel meer in de kerk. Veel vrijwilligers zorgen 
ervoor dat de pastores ook tijd hebben dit werk te doen. 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de rooms-katholieke Kerk, de protestantse Kerk, de oudkatholieke 
Kerk van Nederland en sinds 2018 ook de evangelische Broedergemeente. Al vanaf 1973 werken 
kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van 
januari (16 t/m 30 januari) hun eigen plaatselijke kerk financieel te steunen. 
 

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten 

geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. 

 

 
 

 

Een woordje van Rouwzorg Regio 0114… 
 

We waren er klaar voor… een optreden van Theo van Teijlingen in april en ons 20-jarig bestaan 
afgelopen oktober. In het najaar zou de rouwgroep toch ‘op afstand’ samenkomen. Maar helaas, het 
coronavirus is er ook nú nog de oorzaak van dat we dit jaar de geplande lezingen door Manu Keirse en 
Marinus van den Berg moeten doorschuiven naar 1 februari en 5 april 2022. We hopen dat ons 20-jarig 
bestaan alsnog op 5 oktober van dit jaar kan worden gevierd. 
Allen die wachten op de bijeenkomsten van de rouwgroepen en zij die uitkeken naar de lezingen, willen 
we een hart onder de riem steken met woorden die zijn als licht in het donker, woorden die je ‘optillen’, 
woorden waardoor we op afstand toch nabij kunnen zijn.  
Klik hier voor de woorden van Marinus van den Berg: ‘Optillen’ en ‘Voelbaar ver’ 
 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1624-een-woordje-van-rouwzorg-regio-0114


Reserveren voor alle vieringen in Hulst 
 

Het contactadres voor het reserveren voor vieringen op de zondagen en voor de doordeweekse 
vieringen in Hulst is:  

secretariaat Hulst, tel: 0114 745000 keuzetoets 2 of  

mail naar pkhulst@hmsdz.nl  
van maandag t/m donderdag. 
 

 

 
Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 24 januari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 

m.m.v. M. Mangnus (orgel) en M. van den Boomen (zang) 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Gerda van Geertruij-Pieters; Christiaan de Bruijn; Leon de Bleijser; 
Gerard Bruggeman en echtgenote Marja van Waterschoot, zoon Eric en dochter Thérèse; jaargetijde 
voor Yreen de Poorter-van Waterschoot en echtgenoot Jo de Poorter; Annie Franciesca Maria 
Leenknegt-Lampo; Gerard van Acker, echtgenoot van Kitty de Baar 
 

woensdag 27 januari 18.30 uur: rozenkransgebed 
 

woensdag 27 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger J. Reurs  

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

mededelingen: Zaterdag 30 januari is het weer de laatste zaterdag van de maand, dan houden we 

de maandelijkse kledinginzameling voor Mensen in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 10.30 
tot 11.30 uur. Graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken verpakken. 
overleden: mevrouw Annie Franciesca Maria Lampo, echtgenoot van George Leengknegt,  85 jaar  

 

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus 
donderdag 28 januari 10.30 uur: geen viering 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 23 januari: geen viering 
intenties: George van Boven echtgenoot van Paulina d’Hondt; José Weemaes en echtgenoot 
Gerardus Smet; Mariëtte Van Landeghem echtgenote van Franҫois Reunis 
overleden: Maria Piessens weduwe van Aloïs van Dorsselaer, 85 jaar 

 

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

intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; pastoor Ruyloft; Sjef Lockefeer echtgenoot 
van Gonny van Haelst; George Pauwels echtgenoot van Ria Schuddings; Lucienne Joos en 
echtgenoot Piet de Cock; Johan Kegelaer en echtgenote Maria Buysrogge; Dennie Lockefeer 
echtgenoot van Bernadette de Deckere 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 23 januari: geen viering 
intenties: Louisa Dankaart; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en 

overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie 
overleden: Celina van der Meijden-Mel, weduwe van Petrus van der Meijden, 90 jaar 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 25 januari 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 

 

Overzicht vieringen 
rond 24 januari 

Hulst 
zo 24 jan 11.00 uur:  eucharistie 
wo 27 jan 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 27 jan 19.00 uur:  eucharistie 
Nieuw-Namen 
vr 22 jan 19.00 uur: eucharistie 
Hengstdijk 
ma 25 jan 19.00 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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