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JAAR B 
29ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 53, 10-11 
Hebreeën 4,14-16 
Marcus 10, 35-45 

 

Thema 
Geen goedkope gave 

Collecte 
 

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

 

 

Ralf Grossert 25 jaar pastoraal werker 
 

Dit jaar hebben we al enkele jubilea en andere speciale gelegenheden in onze parochie gehad. 

Denk aan het 30-jarige priesterschap van de pastoor, het jubileum van Katrien Van de Wiele, het 

afscheid van kapelaan Van Velthoven en de komst van de nieuwe kapelaan Rodrigo Rojas 

Romero. 

Nu is Ralf dan aan de beurt. 25 jaar pastoraal werker, waarbij hij sinds 1 november 2009 

werkzaam is in de parochie heilige Maria Sterre der Zee. Hiervoor was hij werkzaam op 

Walcheren. 

Na even in Hulst te hebben gewoond is Ralf naar Kloosterzande verhuisd. In heel de parochie is hij 

een graag geziene pastor, maar in Kloosterzande heeft hij toch wel een streepje voor. “Kom niet 

aan onze pastor!” 

Ralf heeft veel contacten met de diverse parochiekernen. Tevens is hij de pastor die zich 

bezighoudt met de voorbereidingen van het H. Vormsel. 

Maandag 1 november staan wij stil bij zijn zilveren jubileum in de basiliek van Hulst. Na de viering drinken we weer een kopje koffie en 

kunt u Ralf feliciteren. 
 

Namens de pastores en het parochiebestuur van de parochie heilige Maria Sterre der Zee,  

Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter 
 

 

Verslag van de voorstelling door Theo van Teijlingen voor Rouwzorg Regio 0114  
 

Na een lange tijd van elkaar niet zien, voelde het goed om weer samen te zijn 
in de Truffinozaal in Hulst (ook al moest het aantal personen nog beperkt 
blijven). 
Theo van Teijlingen bracht er op 5 oktober verhalen en liedjes met als thema 
“De dagen... ze komen en gaan… maar jij blijft!”  Verhalen en liedjes die 
ontroerden, die stilstonden bij mensen die inspireren, dichtbij en veraf: 
mensen die overleden zijn, maar ook voor altijd in ons hart blijven…  
Het lied en verhaal over Sarah… dat ‘dode ding’, een klein meisje met aids, 
dat pas een naam kreeg toen ze opgenomen werd in het opvanghuis van Els 
(de zus van Theo) in Oeganda. Of het verhaal van Offerus (bij ons beter 

bekend als St.-Christoffel), dat ons aan het denken zet over hoe we elkaar kunnen dragen op momenten dat het leven zwaar is. 
Bijvoorbeeld door samen een kaars aan te steken voor wie behoefte heeft aan nabijheid. Kyrie eleison. 
Het werd een warme avond, een avond om ons weer samen te voelen, te luisteren naar Theo en ook naar onszelf, wat ons beroert en 
ook ontroert. 
Kwetsbaar en stil, krachtig en bewogen, grappig ook, met oog voor zomaar een man op straat, zomaar een kind, en een goede 
boodschap van Theo voor ons om de avond in te gaan: “Vrede en alle liefs”. Dank je, Theo, voor een prachtige avond! Het voelde als 
een kostbaar cadeautje. Meer info op Theo's website: www.defigurant.nl 
 

Team Rouwzorg Regio 0114 
 

 

Van Drie Engelen tot Driekoningen 

 

Eerder hebben we u bericht dat het boekje 'Van Drie Engelen tot Driekoningen', uitgegeven door Adveniat, te koop zou komen. Ook 

vicaris Paul Verbeek heeft er een bijdrage aan geleverd. 

Inmiddels zijn deze boekjes binnen. In de winkel kosten ze 10 euro. Door een grote oplage hebben wij ze samen met andere parochies 

voordeliger kunnen inkopen en kunnen we u het boekje aanbieden voor 5 euro. 

Te bevragen bij het parochiecentrum, Steenstraat 9 te Hulst, 0114-745000 of per mail: pkhulst@hmsdz.nl 
 

 

Noodopvang/Pre-Pol Vluchtelingen in Goes, Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen 
 

Jilly van den Ameele van de Stichting Kerk en Vluchteling vertelt over de noodopvang voor vluchtelingen in Goes. Het 
gaat niet alleen om mensen uit Afghanistan, zie de website van de parochie. In dit verhaal wordt zeer betrokken 
gesproken over de situatie in de noodopvang en wat vluchtelingen daarbij meemaken.  
 

 

http://www.defigurant.nl/
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1726-noodopvang-pre-pol-vluchtelingen-in-goes-stichting-kerk-en-vluchteling-zeeuwsch-vlaanderen


Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 15 oktober 19.00 uur: stilteviering  
zondag 17 oktober 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en M. van den Boomen met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Marie Cornelissens en 
echtgenote Piet d’Haens, overleden dochter, zoons, schoonzoons en kleindochter; Leon de Bleijser; 
Guido Petrus Rosalia Verstraeten; Leo Fermont en overleden familie Fermont-Sinack; Clementina 
Johanna Maria van Dorsselaer-Van de Walle; voor onze ouders Gerard van de Voorde en Denise van 
de Voorde-Neve 
woensdag 20 oktober 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 20 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; Guust Schillemans en overleden familie; voor leden en overleden leden van het 
dameskoor en voor de oprichter pastor Jo van der Heyden 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 17 oktober 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Walter de Smet  
mededelingen: Zondag 24 oktober gospelviering m.m.v. Gospelkoor Karibuni uit Haacht-Station 

(België) met als thema 'Het oude vertrouwde in een nieuw jasje steken'. 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 16 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

m.m.v. het gemengd koor 
intenties: jaargetijde Herman Broeckaert; Rose-Marie Seghers echtgenote van Emile Kint; Luciënne 

Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Piet Inghels en echtgenote Madeleine Bruggeman; Willy 
de Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir, overleden ouders en familie; ook is ons een intentie 
gevraagd uit dankbaarheid 
dinsdag 19 oktober 10.00 uur: gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 22 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; Sjef Lockefeer echtgenoot van Gonny van 
Haelst; Petrus Bosman en echtgenote Augusta van Roeyen en overleden familie; Dorthy Mets 
echtgenote van Karel van der Heijden 
overleden: mw. Margaretha Maria Heye weduwe van Alfons Thielens, 97 jaar 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 16 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Annie Hiel-Lambert; jaargetijde Bert van der Meijden; Josephus de Meijer en echtgenote 
Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en 
familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 17 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

intenties: overleden ouders Aloïs en Rozalia de Maat-van Kampen; Ro van Waterschoot, overleden 
ouders en familie; Roos Verdurmen-Kerckhaert en familie; Eduard Wullems en overleden familie; Lies 
Mast-van Kruijssen; Fons van Kampen echtgenoot van Marie-Louise van Kampen-Herrewegh; Marie 
Louise Schijvenaars-Wentzler 
 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 18 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: Marja Vervaet echtgenote van Theo Kindt en overleden familie; mw. Maria Nachtegael 
weduwe van dhr. Fred de Kock, dat zij mogen rusten in vrede; ter nagedachtenis van Roos Mariman; 
jaargetijde voor Celina Ivens en echtgenoot Aloysius de Bruijn, zoon Wies en overleden familie; Eddie 
van Leemput en echtgenote Ireen Broekaart; jaargetijde voor Sjors de Waal en overleden familie; 
jaargetijde voor Joos van Waterschoot echtgenoot van Louisa Platjouw en jaargetijde voor dochter 
Lucien en voor Marie Jeanne 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 17 oktober 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
m.m.v. Cantallegria 
intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek 
overleden: mw. A. Goethals-der Weduwe, 93 jaar 
collecte: Op de komende zondagen van de maand oktober is het mogelijk om een bijdrage te geven in 
het kader van Wereldmissiemaand. De steun gaat naar de kerk in het West-Afrikaanse land Guinee. 
De kerk daar doet heel veel goed werk op het gebied van onderwijs, armenzorg en ziekenzorg. Onze 
financiële steun is van harte welkom! 
 
 
 

Overzicht vieringen 
rond 16-17 oktober 

 

Hulst 
vr 15 okt 19.00 uur:       stilteviering 
zo 17 okt 11.00 uur:       eucharistie 
wo 20 okt 18.30 uur:      rozenkrans 
wo 20 okt 19.00 uur:      eucharistie 
Koewacht 
zo 17 okt 9.30 uur:         eucharistie 
Clinge 
za 16 okt 19.00 uur:      w&c viering 
di 19 okt 10.00 uur:    gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 22 okt 19.00 uur:       w&c viering 
Vogelwaarde 
za 16 okt 19.00 uur:       eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 17 okt 9.30 uur:        w&c viering 
Lamswaarde 
ma 18 okt 19.00 uur:     w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 17 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 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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