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JAAR C 
23ste zondag door het jaar 

 

 

 

Lezingen 
 

Wijsheid 9, 13-18b 
Filémon 9b-10.12-17 

Lucas 14, 25-33 
 

 

Thema 
Loslaten 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Clinge en 
Vogelwaarde is er een extra Caritas-
collecte voor De Zonnebloem. 

 

 

 
Jo Ivens overleden 

 
Op 94-jarige leeftijd is musicus Jo Ivens overleden. Jo was een bekend musicus die vele decennia actief was als organist-

dirigent van de basiliek in Hulst. Binnenkort zal een uitgebreid in memoriam op de website verschijnen.  

 
 
 

 

WJD-kruis op tournee op zaterdag 22 oktober 2022 in Bergen op Zoom & Breda 

 

Vlak voor de eerste editie van de Wereldjongerendagen (WJD) van 1984 gaf paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jongeren 
om gezamenlijk in geloof op te trekken naar de WJD. 
De komende Wereldjongerendagen zijn van 1 t/m 6 augustus 2023 in de Portugese hoofdstad Lissabon. Tijd dus om ons voor te 
bereiden! 
Van 14 oktober t/m 6 november 2022 trekt het WJD-kruis door Nederland. Op zaterdag 22 oktober is het in het bisdom Breda, in Bergen 
op Zoom en Breda. Ben je tiener of jongere? Dan ben jij van harte uitgenodigd! 
 

Bergen op Zoom: St. Gertrudiskerk, Grote Markt 10  
Hier komt het kruis aan rond 10 uur. Op het programma staat: 

 Ontmoeting 

 Uitleg over het kruis & de WJD 

 Feestelijke eucharistieviering 

 Uitzwaaien van het kruis 

 Gezellige lunch 
 

Breda: Ginneken – kathedraal en Michaelkerk  
Rond 14.00 uur komt het kruis aan in het Ginneken. Op het programma staat: 

 Dragen van het kruis naar de Sint-Antoniuskathedraal in het centrum 

 Internationale eucharistieviering 

 Ontmoeting met bisschop Liesen 

 Samen eten 

 Avond met zang en gebed rond het kruis 
 

Info & aanmelden: www.sintfranciscuscentrum.nl/wjdkruis 
 

 

 

Vormelingendag Lopend Vuurtje 
 

Goed nieuws voor de tieners die in 2020 en 2021 het heilig vormsel hebben ontvangen 
of dit jaar aan de beurt zijn: op zaterdag 15 oktober 2022 wordt weer een 

Vormelingendag Lopend Vuurtje gehouden: een afwisselende dag speciaal voor alle 
vormelingen in het bisdom Breda. Met veel actie en soms heel stil ontdekken de 
vormelingen de kracht van de heilige Geest. Ook voor ouders en begeleiders is er een 
inspirerend programma. De plaats van samenkomst is Bergen op Zoom. De laatste keer 
dat de Vormelingendag kon doorgaan, was in 2019. 

 

Voor een goede organisatie is het nodig om vooraf aan te melden. De kosten voor deze 
dag bedragen €5,00 per persoon. Dit geldt zowel voor de vormelingen als voor de 
ouders/verzorgers/begeleiders. 
Voor vragen: lopendvuurtje@bisdombreda.nl; adres: Prins Bernhardlaan 66, 4615 BD 
Bergen op Zoom. 
Aanmelden kan online op pagina http://www.bisdomvanbreda.nl/lopendvuurtje 

 

 
 

 

mailto:lopendvuurtje@bisdombreda.nl
http://www.bisdomvanbreda.nl/lopendvuurtje/


Update over de gezondheid van bisschop Liesen (d.d. 29 augustus 2022) 

 

Aan het begin van de zomer kampte bisschop Liesen met gezondheidsproblemen; er werd een gezwel geconstateerd en een 
onmiddellijke operatieve ingreep was noodzakelijk. Vorige week is na verschillende onderzoeken gebleken dat het om een oncologische 
aandoening gaat die behandelbaar is. De situatie vraagt om een langere en intensieve behandeling.  
 

Gedurende de komende maanden zullen de lopende zaken van bisdom, parochies en religieuzen worden behartigd door de vicarissen 
en de econoom, die contact onderhouden met de bisschop. De in gang gezette trajecten zoals de missionaire parochie, de reorganisatie 
van het bisdomkantoor en het visietraject zullen verdere doorgang vinden. 
 

De bisschop dankt iedereen voor het gebed en de vele hartverwarmende blijken van medeleven. Uw gebed voor de bisschop wordt ook 
voor de komende maanden op prijs gesteld. 
 

 

Aankondiging Caritas-collecte voor de Zonnebloem (3 en 4 september 2022) 
 

Dit weekend staat Caritas stil bij de zieke, gehandicapte en eenzame mensen in onze eigen omgeving. De verschillende 
Zonnebloem-afdelingen in Zeeuws-Vlaanderen zetten zich al vele jaren in voor deze mensen door een regelmatig bezoekje 
aan huis door een vrijwilliger, een presentje, een uitstapje, of soms zelfs een week vakantie met volledige verzorging. Zoals 
ieder jaar steunt Caritas dankzij deze collecte het werk van de plaatselijke afdelingen van de Zonnebloem. 
 
 

 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 2 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie 
zondag 4 september 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz met 

samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Fons Hofman; Dion 
van Vlierberghe, Ria Wojtal, Esther Saman en overleden familie; jaargetijde Leon de Bleijser; pater 
Walter Poppe; Piet Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe, Wilfried Segers; Herman Mangnus en 
Lucienne Thielman; Willy Bauwens; François van Overmeir 
woensdag 7 september 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 7 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz   

intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; Elly Kramers en overleden ouders 
overleden: dhr. François van Overmeir weduwnaar van Hedwigis van de Walle, 95 jaar 
  

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 3 september 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met pastoor Klim 
zondag 4 september 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Anna van Daele en echtgenoot Alphons Bonte en dochter Hannie; Gerarda Sturtewagen-Braem 
zondag 4 september 14.00 uur: doopviering van Lysander Aerts met als voorganger kapelaan R. 

Rojas Romero 

 

Overzicht vieringen 
rond 3-4 september 

 

Hulst 
vr 2 sep 19.00 uur:  eucharistie 
zo 4 sep 11.00 uur:  eucharistie 
wo 7 sep 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 7 sep 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
za 3 sep 19.00 uur:  Poolse euch 
zo 4 sep 9.30 uur:  eucharistie 
zo 4 sep 14.00 uur:  doopviering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 6 sep 19.00 uur:         eucharistie 
Sint Jansteen De Warande 
do 8 sep 10.30 uur:      w&c viering 
Clinge 
za 3 sep 19.00 uur:  eucharistie 
di 6 sep 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 3 sep 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 4 sep 9.30 uur:  w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 4 sep 10.30 uur:  w&c viering 
 

mededeling: Op zaterdag 10 september wordt in onze kerk een tweedehands boekenbeurs georganiseerd van 10.00 tot 16.00 uur ten 

behoeve van het onderhoud van de kerk. Tegelijkertijd is de kerk geopend voor bezichtiging i.v.m. de nationale Open Monumentendag. 
Het is dan ook Jaarmarkt. Als u nog boeken hebt voor de beurs mag u die elke dag in het portaal van de kerk zetten. 
 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 6 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: Seraphine Pieters en echtgenote Angela Verbist; René Bauwens en echtgenote; pastor Claessens 
 

Sint Jansteen De Warande 
donderdag 8 september 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; 
Margaretha Danckaert en echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit, zonen Freddy en Francky en overleden familie; Johan de Burger en 

echtgenote Angela Weemaes 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 3 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de 
Poele; jaargetijde Marie Verstraeten en echtgenoot Adolf Claus en zuster Irma, ook voor Irma en Anita Claus; Maria Segers en 
echtgenoot Theo van Laarhoven; Wilfried van Huffel echtgenoot van Yvonne Cleijman 
dinsdag 6 september 10.00 uur: woord- en communieviering met aansluitend mogelijkheid tot aanbidding tijdens de bijeenkomst van 

gebedsgroep de Bron met als voorganger pastor R. Grossert 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 3 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

intenties: jaargetijde Emiel van Poorten, overleden echtgenote en schoondochters Betsie en Monique; overleden familie Johannes 
Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
overleden echtgenoot en familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 4 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
mededeling: In het Tintinnabulum van zondag 28 augustus werd de doop van Laura Mangnus vermeld. Laura werd tevens abusievelijk 

vermeld bij de intenties van Hengstdijk waarvoor onze excuses. 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen De Blaauwe Hoeve 
zondag 4 september 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor   
intenties: Greet Hermans-de Booij echtgenote van Theo Hermans; Johan Vernimmen echtgenoot van Annie Vernimmen-Dobbelaar; Mia 

Mannaert-Reijns echtgenote van Joos Mannaert; Achiel Hermans echtgenoot van Margriet Hermans-Bryssinck; jaargetijde Fons de 
Wilde echtgenoot van Susan de Wilde-Boogaert 


