
jaargang 85 nummer 44 zondag 25 september 2022 

 
 

JAAR C 
26ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Amos 6, 1a.4-7 
1 Timoteüs 6, 11-16 

Lucas 16, 19-31 
 

 

Thema 
Ontferm U  

Collecte 
 

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

 

 

Afscheid burgemeester Jan-Frans Mulder 
 

De heer Jan-Frans Mulder is ruim 19 jaar burgemeester van Hulst geweest. U kunt dit 
allemaal lezen in het gemeentelijk voorlichtingsblad. Toch is hij al langer geen onbekende in 
Zeeuws-Vlaanderen, want vóór deze tijd was hij ook burgervader van Axel van 2000 tot eind 
2002. 
 

Een bekend en vertrouwd gezicht, en daarbij dan ook geen wonder dat de burgemeester in 
Zeeuws-Vlaanderen wil blijven wonen en graag gezien zal worden in het vrijwilligerswerk. 
 

Natuurlijk wordt hier het doopceel niet opnieuw gelicht, want dat kunnen we allemaal lezen in 
het voorlichtingsblad van de gemeente, waar ook de belangrijke zaken in zijn hele carrière 
worden vermeld onder de kopjes: een vertrouwd gezicht, lief en leed, neuzen dezelfde kant 
op, burgervader bij crisissen, grensgemeente, uitdagingen, met pensioen.  
 

Wat minder belicht wordt, is dat de burgervader zich ook graag begaf in feestelijke bijeenkomsten, waarbij carnaval toch zeker genoemd 
mag worden. Carnaval wordt vaak vereenzelvigd met de kerk, maar klopt dat wel? De meningen zijn hierover verdeeld. Feit is wel dat de 
burgemeester daar dan ook met carnaval was te vinden en graag gezien was. 
 

In een bijzondere raadsvergadering op 27 september neemt Jan-Frans Mulder officieel afscheid als burgemeester op het stadhuis. Op 
28 september volgt dan een openbare afscheidsbijeenkomst in Den Dullaert vanaf 15.30 tot 18.30 uur. Iedereen is welkom. 
 

Ook namens het parochiebestuur van de parochie Heilige Maria Sterre der Zee, de pastores en alle parochianen danken wij Jan-Frans 
Mulder voor zijn inzet en samenwerking, en wensen hem en zijn familie veel rust en een goede gezondheid in 'Hulst'. We komen elkaar 
zeker nog tegen. 
 

 

Installatie burgemeester Ilona Jense-van Haarst 
 

Na het terugtreden van Jan-Frans Mulder kunnen we een nieuwe burgemeester verwelkomen, 
en wel mevrouw Ilona Jense-van Haarst. Zij is op 7 juli 2022 voorgedragen en zal op woensdag 
12 oktober 2022 geïnstalleerd worden als burgemeester van Hulst tijdens een bijzondere 
raadsvergadering in het stadhuis. 
Op diezelfde dag zijn we van 16.00 tot 18.00 uur van harte welkom in het stadhuis om kennis 
met haar te maken, maar zeker ook om haar te verwelkomen. 
 

Mevrouw Jense is in ieder geval bekend met Zeeland, omdat zij vanaf haar vijfde jaar tot aan 
haar studie in Vlissingen heeft gewoond. In Pijnacker was zij gemeenteraadslid en 
fractievoorzitter. Zij vervulde tevens diverse functies in het kerkelijk en maatschappelijk leven. 
 

Parochiebestuur, pastores en alle parochianen heten mevrouw Ilona Jense-van Haarst van harte welkom en hopen haar snel te 
ontmoeten om haar ook kennis te laten maken met het parochieel leven in de gemeente Hulst. We hebben veel te vertellen. 
 

 

Intense rijkdom 
 

Onlangs stond ik, eigenlijk toch onverwacht, in de crypten van de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. Ik was er samen met vrienden. 
Wanneer je daar zo staat en gewoon even stil bent en door je heen laat gaan van welke rijkdom aan geloof wij nu nog steeds deel uit 
mogen maken, dan kan het niet anders of je bent intens dankbaar dat dit zo sterke geloof tot op de dag van vandaag wordt 
doorgegeven. Dat het geloof zo'n fundament onder het leven van velen mag zijn. Daar zo staand ‘is er geen denken aan’ dat het  
christelijk geloven op zijn einde loopt, zoals je vaker hoort zeggen of zou kunnen denken wanneer je ziet en hoort hoe zo velen, ook 
soms toch zij die ons zo ‘heel dichtbij’ zijn, over geloof en Kerk spreken. Wat hebben christenen in de loop van de geschiedenis veel 
moeten meemaken! En hoe is toch ook altijd het geloof en ook de Kerk overeind gebleven! Tot in deze, onze tijd. Christus gisteren, 
vandaag en morgen. Daar zo staand hebben wij gebeden voor onze bisschoppen van Roermond en Breda, die ernstig ziek zijn. God, 
wees hen nabij, op voorspraak van Sint-Servaas en alle heiligen. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

  



   

 

Informatie en intenties 
 

 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 25 september 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

m.m.v. de Cantorij der Basiliek 
intenties: familie Baert-van Gijsel; jaargetijde overleden ouders Aarts-Frijns; Leon de Bleijser; August 
de Kort, Anna Polspoel en dochter Imke; Herman Mangnus en Lucienne Thielman; François van 
Overmeir; Alice Godelieve Bral echtgenote van Robertus Heijens; Josephus Franciscus Ivens en 
echtgenote Nelly Eggermont; Joseph Heijens en overleden familie; Josephus Petrus Franciscus 
Verdurmen; Toos de Bruijn-van Rossum echtgenote van Hennie de Bruijn     
woensdag 28 september 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 28 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger R. Rojas Romero   
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen 
vrijdag 30 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie 
overleden: mw. Catharina Johanna Allegonda de Bruijn-van Rossum echtgenote van Hennie de 

Bruijn, 79 jaar 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 25 september 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: Gerard van der Sijpt; Gerarda Sturtewagen-Braem; Julma de Waele-de Gronckel; uit 
dankbaarheid 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 27 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 24 september 11.00 uur: eucharistieviering t.g.v. een 12,5-jarig huwelijksjubileum met als 

voorganger pastoor W. Wiertz 
zaterdag 24 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Joannes Franciscus Herdewel en echtgenote Rosalia Veneranda Zaman en overleden 
kinderen; Wilfried van Huffel echtgenoot van Yvonne Cleijman; jaargetijde Antoinette Maenhout en 
overleden ouders 
dinsdag 27 september 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 23 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 24 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Willy Jansen; Madeleine Dierickx-Fermont; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 26 september 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 25 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 

intenties: Lisa de Waal, broer, zussen en ouders; Theresia Commisaris-Kuijpers; overleden echtpaar 
Johannes Asselman en Maria Asselman-Bouwens; jaargetijde Guido de Maat echtgenoot van Lia de 
Maat-Neve; familie de Maat-de Kever en familie Neve-Collet  

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 25 september 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; jaargetijde Rosa Weemaes-Maenhout en 

echtgenoot Piet Weemaes, zoon Jo, schoonzoon Johan en overleden familie; Petrus en Marie de 
Schrijver-van Driessche; Guust Voet echtgenoot van Corrie Voet-van den Branden; jaargetijde Mia de 
Wit-Hermans echtgenote van Etiënne de Wit en overleden familie; jaargetijde vader en opa van Geloof, 
overleden echtgenote en familie 
overleden: dhr. A. Pollet, 75 jaar; mw. M. Hemelaar-Impens, 84 jaar; dhr. J. de Vaan, 83 jaar 
WZC Antonius 
overleden: dhr. A. Voet, 87 jaar 

 

Overzicht vieringen 
rond 24-25 september 

 
Hulst 
zo 25 sep 11.00 uur:  eucharistie 
wo 28 sep 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 28 sep 19.00 uur:  eucharistie 
vr 30 sep 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht  
zo 25 sep 9.30 uur:  eucharistie 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 27 sep 19.00 uur:      eucharistie 
Clinge 
za 24 sep 11.00 uur:  eucharistie 
za 24 sep 19.00 uur:  w&c viering 
di 27 sep 10.00 uur:  gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 23 sep 19.00 uur:  eucharistie 
Vogelwaarde 
za 24 sep 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 26 sep 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 25 sep 9.30 uur:  w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 25 sep 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 R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@gmail.com 
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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