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JAAR C 
2de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 62, 1-5 
1 Korintiërs, 12, 4-11 

Johannes 2, 1-12 
 

Thema 
Water → wijn 

Collecte 
 

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

 

 

Installatieviering kapelaan Rodrigo 
 

Afgelopen weekend werd kapelaan Rodrigo Rojas Romero welkom geheten in de 
basiliek van Hulst door de drie gezamenlijke parochies in een kennismakingsviering 
met de pastores van de parochies met als hoofdcelebrant vicaris Paul Verbeek. 
Natuurlijk waren er ook vertegenwoordigers uit zijn vorige standplaats (H. 
Catharinaparochie in Oosterhout) en van de Arabischtalige christenen in het bisdom 
Breda. 
 

Na het voorlezen van de benoemingsbrief heeft kapelaan Rodrigo met veel 
blijdschap zijn taken in onze parochies aangenomen. Zeeuws-Vlaanderen is in zijn 
wereld slechts een stip op de horizon als je hoort, waar hij allemaal al is geweest en 
heeft gewerkt. Komend uit Argentinië heeft hij de halve wereld bevaren en is samen 
met vele verschillende wereldburgers de weg naar Christus gegaan. Ook in Zeeuws-
Vlaanderen wil kapelaan Rodrigo deze weg samen naar Christus gaan door de 
pastorale taken te vervullen van het vieren van de eucharistie, de bediening van de 
sacramenten en andere werkzaamheden in de parochies. 
 

In zijn woordje vertolkte hij hoe hij zijn inzet ziet en vraagt ons allen om vertrouwen 
en geduld én voor hem te bidden. Hij spreekt reeds een aardig woordje Nederlands, 
maar hij wil het nog beter leren. Hij spreekt daarom ook de wens uit hem in het 
Nederlands aan te spreken. Het maximaal aantal aanwezigen (vanwege de 
coronacrisis) was in de kerk aanwezig. Na afloop, tijdens het op aangepaste wijze 
koffie drinken, reikte kapelaan Rodrigo aan ieder een rozenkrans (een gebruik uit zijn 
vaderland Argentinië) en maakte ondertussen een praatje met eenieder. 
 

Namens de pastores en de drie parochies uit Zeeuws-Vlaanderen 
Cecile van Tiggelen 

Bekijk de foto’s, gemaakt door dhr. W. Wullems, op de website van de parochie. 
 

 

Huiszegen 
 

Op hun tocht bezoeken de verklede koningen de huizen in stad 
of dorp en brengen de vreugde van Kerstmis vanuit de kerk 
naar de straten en in de huizen. Bij een huisbezoek wordt 
gezongen, ontvangen de driekoningen-zangers mogelijk gaven, 
maar brengen zij ook zegen. Het is de korte maar krachtige 
Latijnse zegenbede ‘Christus Mansionem Benedicat’, wat 
betekent ‘Christus zegene dit huis’ of ‘Moge Christus dit huis 
zegenen’. 
De zegen wordt niet voluit geschreven, maar weergegeven met 
de beginletters van de bede ‘CMB’, aangevuld met het jaartal 
waarop de zegen aan het huis wordt gebracht. De zegen wordt 
aangevuld met drie kruisjes verwijzend naar Degene die de 

zegen schenkt, namelijk de Drie-ene God, Vader, Zoon en heilige Geest. Ook de verwijzing naar de ster kan in geschreven 
zegen worden opgenomen. De volledige zegen wordt zo ‘20+C+M+B*22’. Ook dit jaar wordt u weer een huiszegen 
aangeboden. 

 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/foto/1753-installatie-van-kapelaan-rojas-romero-op-8-1-2022-in-de-basiliek-van-hulst


Aandacht 

 

Beste mensen, 
Ongetwijfeld is dat bij u net zo als bij mij: je leest van alles en opeens kom je een stukje tekst tegen waarvan je denkt dat 
het echt de moeite waard is. Zo’n stukje uit het interview met Tijs van den Brink wil ik hier graag met u delen. In het 
interview in Mezza van zaterdag 9 oktober 2021 kreeg Tijs de vraag: “Je had een gesprek met Arjen Lubach en Johan 
Derksen en die zeiden: 'Tijs, je bent niet goed wijs, je gelooft toch ook niet in kabouters” Daarop antwoordde hij: “Kijk, het is 
natuurlijk ook waar jij jezelf mee voedt. Als ik me openstel voor deze boodschap - je bent gek want je gelooft in kabouters -, 
dan gaat dat me beïnvloeden. Ik kan mijn geloof echt wel dood laten gaan. Als ik er niets meer aan doe, nooit meer naar de 
kerk ga, nooit meer in de Bijbel lees - daar wordt het dan niet beter van. Dus ik ga een keer extra. Wat je aandacht geeft, 
groeit. Zo simpel is het.” 
Misschien toch een klein stukje uit dat interview om eens over na te denken. Als ik aan mijzelf de vraag stel: welke 
aandacht en plaats geef ik aan mijn geloof in de levende God, welk antwoord geef ik dan? Het antwoord is aan ieder van 
ons. 
 
pastoor Wiertz 

 

 

Adembenemende Horizon 
 

Ontwaar de adembenemende horizon 
Overzie de uitgestrekte verte 

Verken de omgeving 
Ervaar de flora en fauna als een lust 

Aanhoor de onmetelijke rust. 
 

Adem de verrassende tegenwind 
Benut de verwarmende zonnestralen 
Observeer het uitdagende wolkenspel  

Prijs het heilzame water in de sloot 
Omarm je omgeving als deelgenoot. 

 

Beschouw de wereld als een paradijs 
Beleef het landschap ingetogen 

Betuig waardering voor de natuur 
Bewandel paden die zich presenteren 
Tracht de mensensporen te beheren. 

 

Ronald-Ronny Herman© 
Auteur Bundel ‘Mens tot Mens’ 

 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 16 januari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas 
Romero m.m.v. M. Mangnus op orgel en M. Stockman met zang 
intenties: Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Jo 
willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Norbertus 
Verdurmen; overleden ouders Gilbert en Angèle Vermeirssen-de Block; Leon de Bleijser; 
Alphons Cornelis Hofman; Mathilda Louisa Maria van Vliemberghe-van Goethem en 
echtgenoot Willy Jacobus van Vliemberghe; Adriaan Elisabeth Lauwereijs echtgenoot van 
Thea Lauwereijs-van Gassen 
woensdag 19 januari 15.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; jaargetijde Elisabeth van der Ha en echtgenoot Petrus van Mullem; 
jaargetijde Collet Baert;  
overleden: dhr. Adriaan Elisabeth Lauwereijs, echtgenoot van Thea Lauwereijs-van 
Gassen, 75 jaar 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 16 januari: geen viering 
intentie: Sylvia van Damme en overleden familie 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 15 januari: geen viering 
intentie: jaargetijde Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 15 januari: geen viering 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 16 januari: geen viering 

 

 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 15-16 januari 

Hulst 
zo 16 jan 11.00 uur:  eucharistie 
wo 19 jan 15.30 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 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 R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@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 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl   
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