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JAAR B 
28ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Wijsheid 7,7-11 
Hebreeën 4,12-13 
Marcus 10,17-30 

 

Thema 
Je schat 

Collecte 
 

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

 

 

Kapelaan Rodrigo Rojas Romero per 1 januari 2022 In Zeeuws-Vlaanderen 
 

Eind september was er veel nieuws te melden. Zo was er de viering via de KRO op NPO 2. We vinden het fijn 
dat er altijd extra mensen naar zo'n viering komen. Deze keer echt van heinde en ver, onder meer uit 
Leeuwarden en Nijmegen. 
In deze viering mochten we ook vertellen dat er per 1 januari 2022 een nieuwe priester naar Zeeuws-
Vlaanderen komt, en wel kapelaan Rodrigo Rojas Romero. Hij komt in de plaats van kapelaan Van Velthoven, 
van wie we in Hulst op 1 oktober afscheid namen. 
Kapelaan Rodrigo is 45 jaar oud en gaat in Terneuzen wonen. Inmiddels staat er op de website meer informatie. 
Hebt u geen internet? Misschien kunt u bij vrienden of buren terecht, of stap gerust binnen bij het 
parochiecentrum, waar we u het uitgebreidere bericht over de benoeming van kapelaan Rodrigo kunnen laten 
lezen.  
 

 

Intenties tijdens de mediaviering 

 

Tijdens de viering vanuit Hulst, die via de televisie op 26 september werd uitgezonden, was er geen gelegenheid om de intenties te laten 
klinken. In overleg met de regie hebben we dat toen voorafgaand aan de viering gedaan. Op suggestie van een betrokken parochiaan is 
aan de KRO de vraag gesteld of niet op korte termijn de intenties tijdens een viering elders in beeld kunnen worden gebracht. Dat mag 
nu gebeuren op zondag 17 oktober. Tijdens die viering ziet u dan ook ‘onze’ niet voorgelezen intenties in beeld gebracht.  

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

De mediaviering 

 

Weet u waar ik heel veel reacties op kreeg? Mensen reageerden: “Het was een prachtige viering, in alle opzichten. Maar wat hadden we 
met u te doen! U stond daar zo helemaal alleen op het altaar. Had dat niet anders gekund, met m isdienaars of acolieten?” Mijn antwoord 
is dan: “Zo doen we dat al ruim anderhalf jaar. Sinds Covid zijn er geen misdienaars en acolieten. En er was ook geen koor in al die tijd.” 
Tijdens de afgelopen mediaviering wilde ik het niet anders doen, alhoewel we wél weer voor het eerst een deel van het koor aanwezig 
konden hebben.  
Beste mensen, we mogen meer en meer terug naar normaal. Misschien mag ik op dit moment dan ook een oproep doen aan mensen 
die zich geroepen voelen om tijdens de vieringen te assisteren als acoliet of misdienaar. Het kan weer, het mag weer, dus wie weet... 
Wellicht kunnen we dan tijdens de mediaviering van komend jaar – ook in 2022 komt KRO-NCRV voor één viering weer naar Hulst - 
weer een volledige ‘ploeg’ in beeld brengen. Dat zou in vele opzichten ‘mooi zijn’. Samen maken we er iets waardevols van!  

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Gelukkig zijn 

 

Uit het artikel ‘Gelukkig zijn’ van Luk Vanmaercke, geplaatst in ‘Kerk en Leven’ van september, heb ik het volgende interessante 
tekstgedeelte genomen: 

 

Veel te veel mensen zijn ongelukkig. Ook jonge mensen. Waarom? Hier volgt niet ‘het’ antwoord, maar wél woorden om over na te  
denken. 
De hedendaagse mens is geneigd steeds dieper in zichzelf te graven, met vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat is mijn rol in de wereld?’ Of 
‘Wat is mijn ultieme lotsbestemming?’ Nochtans worden we aantoonbaar gelukkiger van vragen als ‘Wie houdt van mij?’, ‘Van wie  houd 
ik?’, ‘Wat kan ik doen om de wereld een beetje mooier te maken?’ Minder zelfbeeld, meer wereldbeeld, dat is wat we nodig hebben. Wie 
het leven en de zin van het bestaan in zijn eentje torst, bezwijkt al vlug onder het gewicht. Wie weet dat zij of hij deel uitmaakt van een 
groter geheel, voelt zich gedragen. 

 

Deel uitmaken van een groter geheel kan ook een religieuze invulling krijgen. Ook die dimensie krijgen jongeren amper nog mee in onze 
samenleving. Wie in God gelooft, is nooit alleen, voelt zich nooit existentieel verlaten. Altijd maakt de gelovige deel uit van iets oneindig 
veel groters. Dat is een bevrijdende gedachte. Wie een band heeft met God, weet zich altijd bemind en verbonden, wat er ook gebeurt, 
welke twijfels en zorgen hem of haar ook teisteren. Wie God ziet als vader/moeder, ervaart bovendien anderen als broeders en zusters. 
Het ultieme grotere geheel krijgt zo heel concreet gestalte. 

 

We kunnen het geloof niet snel-snel onder jongeren verspreiden. Toch moeten we met jongeren opnieuw over het grotere geheel durven 
spreken. We moeten hun opnieuw leren dat geluk schuilt in de onbaatzuchtige band met anderen. En ja, laten we toch blijven getuigen van 

onze band met die ultieme Andere. Als die band u gelukkig maakt, waarom zou u dat geluk dan niet laten blijken aan wie zoekende is? 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1721-nieuwe-benoeming-2


Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
 

vrijdag 8 oktober 15.00 uur: kruisweg  
zaterdag 9 oktober 11.00 uur: potificale eucharistieviering met als voorgangers bisschop L. van 

Schaverbeeck, pastoor W. Wiertz, vicaris P. Verbeek, principaal D. Van Kerchove en pastoor M. 
Prasing m.m.v. leden van de Cantorij der Basiliek Alle parochianen zijn van harte welkom. 
zaterdag 9 oktober 14.00 uur: lof met als voorganger vicaris P. Verbeek m.m.v. het Basiliekkoor 

Alle parochianen zijn van harte welkom. 
zondag 10 oktober 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en een cantor  
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Coleta 
Gijsel; Franciscus Blommaert en echtgenote Maria Wittock en overleden ouyders; Jacobus de Smit, 
broers, zusters en verdere familie Heijens; Leon de Bleijser; Guido Petrus Rosalia Verstraeten; 
Clementina Johanna Maria van Dorsselaer-van de Walle; jaargetijde voor Jan Piket en overleden zoon; 
Joop, Jan en Mariël Gremmen; Fons Cornelis en overleden familie; jaargetijde Lucienne Maenhout en 
echtgenote Aloys Buysrogge en zoon Rob Buysrogge 
woensdag 13 oktober 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 13 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen 
vrijdag 15 oktober 19.00 uur: stilteviering 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
 

zondag 10 oktober  om 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: jaargetijde Judith Cerpentier; Walter Smet; Anne-Marie Dierick 

overleden: Anne-Marie Dierick, op 77 jaar 
 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
 

donderdag 14 oktober 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Theo Beughels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie; Marie, Eugenie en Louis Borm 
en overleden familie ; Seraphine Pieters en echtgenote Angela Verbist 

 

Clinge H. Henricus 
 

zaterdag 9 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Corry van Loon en echtgenoot Piet Bek; Dorthy Mets echtgenote van Karel van der Heyden 
dinsdag 12 oktober 10.00 uur: gebedsgroep 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
 

zaterdag 9 oktober om 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: jaargetijde Juliëtte Coolsen-van Bunderen met gedachtenis van overleden echtgenoot Joos 
Coolsen en overleden familie; overleden ouders Haijette-Kox met gedachtenis van overleden zoon 
George; Lucien Ducheine en overleden familie; jaargetijde Emma Erpelinck-Wullems met gedachtenis 
van overleden echtgenoot Liet Erpelinck, overleden dochter Ria en familie; Annie Hiel-Lambert; Rosa 
Herman-Stallaart; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
 

maandag 11 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele  
intenties: Joey Rouw; Benny Tieleman met gedachtenis van Wies en Marie Roctus-de Bakker zoon 
Guust en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
 

zondag 10 oktober 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: Eugene en Tilly de Kever-Kerckhaert; Joos van Troost echtgenoot van Irma Mahu en 
overleden familie; Marie Louise Schijvenaars-Wentzler 

 

Zorg Zorgsaam Ouderenzorg Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
 

zondag 10 oktober 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 

m.m.v. Cantallegria 
intenties: uit dankbaarheid b.g.v. 35-jarig huwelijk; overleden ouders, familie en vrienden  
overleden: De Blaauwe Hoeve: dhr. A. Schieman, 91 jaar 
De Lange Akkers: mw. S. Merckx-Weemaes, 96 jaar 

 

Bijwonen vieringen kapel De Blaauwe Hoeve 

Vanwege het coronabeleid binnen ZorgSaam is aanmelding voor de zondagviering in de kapel van De 
Blaauwe Hoeve nog altijd gewenst. Mensen ‘van buiten’ zijn van harte welkom op de 2de en 4de zondag 
van de maand. Graag tijdig aanmelden bij pastor K. van Geloof via tel. 0114-381317 of bij voorkeur via 
mail: k.vangeloof@zzv.nl. 

Overzicht vieringen 
rond 9-10 oktober 

Hulst 
vr 8 okt 15.00 uur:  kruisweg 
za 9 okt 11.00 uur: eucharistie 
za 9 okt 14.00 uur: lof 
zo 10 okt 11.00 uur: eucharistie 
wo 13 okt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 13 okt 19.00 uur:  eucharistie 
vr 15 okt 19.00 uur:  stilteviering 
Koewacht 
zo 10 okt 9.30 uur:  w&c viering 
Sint Jansteen de Warande 
do 14 okt 10.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 9 okt 19.00 uur: eucharistie 
di 12 okt 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 9 okt 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 11 okt 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 10 okt 9.30 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 10 okt 10.30 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 van 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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