
jaargang 84 nummer 2 zondag 8 november 2020 

 

 
 

JAAR - A 
32ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Wijsheid 6, 12-16 
1 Tessalonicenzen 4, 13-18 

Matteüs 25, 1-13 
 

Thema 
Houd je lamp brandend 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
caritascollecte bestemd voor Kerkelijk 
Noodfonds. 

 

 

St. Jansteen – Dankbaar terugzien op vieren en gedenken 
 

Op 27 oktober 2020 vond in de Warande te St. Jansteen een aangepaste eucharistie plaats. 
Pastoor Wiel Wiertz ging voor in de viering van Allerheiligen en Allerzielen, met de herdenking 
van de overledenen in het afgelopen jaar. Het was een intieme en warme viering, waar de 
gemeenschap dankbaar op terugziet. Lees meer op de website van de parochie. 
 

Omer Calle 
 

 

 

Allerheiligen en Allerzielen 
 

Belangrijke momenten binnen het kerkelijk jaar. Allerzielen is ook een viering die heel nauw met het Dameskoor van de Basiliek is 
verbonden. Het koor zong vaak in de uitvaarten. In deze viering kregen de kruisjes van de overledene, in de basiliek een plaatsje. In de 
viering van Allerzielen worden deze kruisjes door de familie opgehaald. Helaas kon het koor dit jaar niet zingen. Vanwege Covid-19 is dit 
niet verantwoord en werd de zang door een cantor verzorgd. Daarom deze kleine impressie, om te laten voelen, als koor, dat we 
meeleven met diegenen die een dierbare hebben verloren. Kijk en luister verder op de website van de parochie. 
 

Marina Stockman 
 

 

Liturgie van de 32ste zondag door het jaar 
 

Wat is wijsheid? Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur. Matteüs, 25, 13 
 

Inleidende woorden 
Iedereen die auto rijdt, weet dat je brandstof nodig hebt om te kunnen rijden, want met een lege tank of accu kom je niet ver. Als je niet 
op de brandstofmeter let en vergeet tijdig te tanken of op te laden, loop je het risico onderweg te stranden. Als je dan denkt dat 
medeweggebruikers stoppen om hun voorraad met je te delen, kom je bedrogen uit. Je zal zien dat iedereen doorrijdt, terwijl jij stilstaat. 
Zo vergaat het de tien meisjes uit het evangelie van Matteüs. Ze gaan op weg om God te ontmoeten en terwijl vijf van hen achterblijven, 
gaan de anderen de bruidegom tegemoet. Lees meer op de website van de parochie. 
 

 

Eerste communie in oktober? Ja, eerste communie in oktober! 
 

Na de voor vele kinderen grote teleurstelling, dat de viering van de eerste communie in de lente niet kon doorgaan, hebben we de 
gezinnen van de communicanten de kans gegeven te kiezen voor het vieren van de eerste communie in oktober. Een aantal gezinnen 
leek dat een goed idee. Dus zo gezegd, zo gedaan, eerste communie in oktober. Maar ja, hoe moet dat dan? Hoe pakken we de 
voorbereiding aan? Wat doen we met de vieringen? 
Uiteindelijk is de voorbereiding van de kinderen op de meeste plekken digitaal verlopen. En vierden we een keertje eerste communie in 
de kerk van Clinge, twee keer in de kerk van Kloosterzande en drie keer in de basiliek van Hulst. Het werd nog een hele oefening in 
flexibiliteit…. Het coronavirus rukte langzaam en daarna steeds sneller weer op en de regels werden steeds strenger, altijd maar weer 
aanpassen en improviseren... 
Maar ondanks alle beperkingen werden alle vieringen echte feestjes! Feestjes vol geloof, hoop en vertrouwen. Echt het vieren van leven 
en hoop tegen alle wanhoop in. Groeien als een mosterdzaadje! Iets heel kleins dat iets heel groots kan worden. En weten dat, wat er 
ook op je pad komt, Jezus en geloven altijd met je mee zal gaan op je weg door het leven. Lees meer op de website. 
 

 

Viering van het H. vormsel 
 

Ja, beste medeparochianen, ook onze vormelingen zijn er nog. 52 jongens en meisjes stonden door corona in de wachtrij. Heel geduldig 
hebben ze gewacht om nog dit jaar hun vormsel te kunnen doen. 
Onder normale omstandigheden zouden we deze mooie feestdag al in juni met hen hebben gevierd. Dit kon helaas niet doorgaan. Heel 
blij zijn we dat we in deze novembermaand vieringen in de parochiekernen Koewacht, Nieuw-Namen, Kloosterzande en Hulst aan 
kunnen bieden waarin de vormelingen de zalving met het heilig chrisma en Gods heilige Geest gaan ontvangen. 
Het gaat in totaal over 6 vieringen zodat wij op een veilige manier en in besloten kring met elkaar kunnen vieren en beantwoorden aan 
de coronamaatregelen. Bidden wij voor deze kinderen en de vormselgezinnen om Gods goede Geest, om moed en ‘vormsel-kracht’: 
 

“Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer, houdt Gij bij ons uw intocht, Heer; vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid” 
 

Ralf Grossert p.w. 
 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1570-st-jansteen-dankbaar-terugzien-op-vieren-en-gedenken
https://youtu.be/eQlPqrNE0DU
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/liturgie-op-zondag
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1568-eerste-communie-in-oktober-ja-eerste-communie-in-oktober


Voor het aanmelden van zitplaatsreserveringen in het weekend in onze kerken: zie de website van de parochie. 
 

 

Caritas collecte voor het Kerkelijk Noodfonds, 7 en 8 november 2020 
 

In 1991 werd door de gezamenlijke caritasinstellingen een Kerkelijk Noodfonds voor de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen opgericht. Dat is 
bedoeld om mensen, die buiten de officiële regels van de sociale voorzieningen vallen, een uitweg te bieden bij plotselinge financiële 
zorgen en tegenslagen. Om misbruik van het fonds te voorkomen, lopen alle verzoeken om steun via Hulst voor Elkaar. Met uw 
bijdragen kunnen mensen, die echt steuntje nodig hebben, een beroep op dit noodfonds blijven doen. Caritas beveelt deze collecte van 
harte bij u aan. 
 
 

 

 

 
 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 6 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger  pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; overleden leden van de brandweer 
zondag 8 november 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger T. Verbraeken m.m.v. M. 

Stockman 
intenties: Karel Verhaegen; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; overleden ouders Theo Hiel 
en Lies Kerckhaert en overleden familie; familie Baert-van Gijsel; Paula de Bruijn en Ries van Kampen 
en overleden familie; Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; jaargetijde 
voor Piet Smet en echtgenote Erna Smet-van Deursen en familie; Josephina Theresia Maria Ivens; 
Jan en Mathilde de Smit en overleden familie; Piet Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried 
Segers; Leon de Bleijser; jaargetijde voor Gerard Baecke en overleden familie Baecke-Cornelissens; 
Koos Dekkers-van Schayk en overleden familie; jaargetijde Albert Wante, echtgenoot van Christina 
de Guytenaer, wederzijdse ouders, broer en zussen; Willy Bauwens en overleden familie 
woensdag 11 november 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 11 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger J. Reurs  

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen  
vrijdag 13 november 15.00 uur: kruisweg 
mededelingen: U kunt zich aanmelden voor de zondagviering op mailadres pkhulst@hmsdz.nl of per 

telefoon 0114-745 000 (optie 2). U kunt zich ook persoonlijk aanmelden op Steenstraat 9. Wij zijn 
tijdelijk minder vaak open; op maandag- en donderdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
Aanmelden kan tot donderdagochtend. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 7 november 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor S. Klim 
zondag 8 november 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

intenties: Alice Dierick en overleden familie; Gerard Poppe en echtgenote Mathilde Baert, overleden 
kinderen Annie en Roger en schoondochter Edith; Roger van Daele echtgenoot van Ria de Deckere; 
Ria van de Vijver-Buijsse echtgenote van Robert van de Vijver 

 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
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; Pastor Claessens 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 7 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken 

intenties: Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; Maria de Wit 
en echtgenoot Eduard Hiel; Herman Broeckaert; Christianne van Duijse, Karel en Wies Bracke, Maria 
Merckx, Fiel Merckx echtgenoot van Annie Burm; Isidoor Merckx en echtgenote Delphine Ongena; 
Petrus Boënne-van Megroot en overleden kinderen; Maria Verbist met gedachtenis aan haar ouders; 
Marie Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en wederzijdse ouders; Jozef van de Vijvere en 
echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 7 november om 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; overleden 
familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot 
en familie; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper 
 

Hengstdijk H. Catharina 
zondag 15 november11.00 uur: stilteviering 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 8 november 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 7-8 november 

Hulst 
vr 6 nov 19.00 uur: eucharistie 
zo 8 nov 11.00 uur:  eucharistie 
wo 11 nov 18,30 uur:  rozenkrans 
wo 11 nov 19.00 uur: eucharistie 
vr 13 nov 15.00 uur:  kruisweg 
Koewacht 
za 7 nov 19.00 uur:  Poolse euch 
zo 8 nov 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 7 nov 19.00 uur: eucharistie 
Vogelwaarde 
za 7 nov 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
zo 8 nov 11.00 uur:  stilte viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 8 nov 9.30 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.n 
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

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1556-reserveren-op-zondag
mailto:pkhulst@hmsdz.nl
mailto:info@hmsdz.nl
mailto:marjandieleman@eparochie.nl
https://rk-kerk-ozvl.us18.list-manage.com/track/click?u=73781c1c4f6fbfea7a3b3e559&id=b7e13a4172&e=117501cd44
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

