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JAAR - B 
Doop van de Heer 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 55, 1-11 
1 Johannes 5, 1-9 

Marcus 1, 7-11 
 

 

Thema 
Mijn Veelgeliefde 

Collecte 
 

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

 

 

 Vanuit het bisdom Breda een gelukkig Nieuwjaar gewenst 
 

Op Nieuwjaarsdag blikten vicaris Verbeek en bisschop Liesen terug op het afgelopen jaar 
én keken zij hoopvol vooruit naar 2021. Vanwege de coronapandemie kon er geen fysieke 
nieuwjaarsreceptie zijn. Daarom werd iedereen die verbonden is met het bisdom, de 
vicariaten en de parochies uitgenodigd om gezamenlijk een toast uit te brengen op het 
nieuwe jaar. 
De nieuwjaarsboodschappen van bisschop Liesen en vicaris Verbeek zijn te bekijken op 
het YouTubekanaal van het Bisdom Breda Nieuwjaarsboodschap Bisdom Breda - 
YouTube Op dit ‘koffiemoment’ bent u van harte welkom om in verbondenheid met het 
bisdom en met elkaar het glas te heffen. 
 
Een Zalig Nieuwjaar! 

 

 

2021 
 

2020, een vol jaar ligt achter ons, maar het voelt eerder als halfvol. Halfvol, zoals halfvolle melk, want de room was van 2020 afgehaald. 
De feestdagen, waarin nabijheid en gezelligheid normaal centraal staan, waren in 2020 beperkt of verdwenen. COVID-19 overheerste. 
Ook in 2021 leven we met dagelijkse berichten, waarin we leven tussen hoop en vrees, tussen licht en donker. Op dit moment leven we 
niet dag in dag uit, maar leven we in het stijgen of dalen van de coronacijfers. Achter deze cijfers schuilt het leed van nabestaanden, de 
angst van zieken, de eenzaamheid van jong en oud, maar we zien ook de kracht en inzet van mensen in de zorg, de kinderen die hun 
best doen op school en thuis, en familie, vrienden en buren die van afstand laten weten dat ze er voor je zijn. 
De hartelijkheid en betrokkenheid van mensen is intenser dan ooit, ook al zien we de blijde glimlach niet achter het mondkapje. Als u 
naar de ogen kijkt, ziet u die glimlach wél. 
Laten we er in 2021 weer voor elkaar zijn en op elkaar passen, rekening houden met elkaar en op die manier COVID-19 proberen uit te 
bannen. Blijf gezond. 
 
Namens het bestuur van de parochie H. Maria Sterre der Zee, Cecile van Tiggelen 
 

 

Reserveren 
 

Als u naar de viering in de basiliek wilt komen, reserveer dan via pkhulst@hmsdz.nl of bel 0114 745000 keuzetoets 2. Kunt u uiteindelijk 
toch niet naar de viering komen, meld u dan af zodat we iemand anders met uw gereserveerde plaats blij kunnen maken. 

 

 

Kerkbalans 2021 
 

Van 16 tot 30 januari 2021 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Het thema voor dit jaar is: ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’. Een thema dat de waardevolle toekomst van de Kerk centraal stelt. De Kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar 
vandaag voor inzetten. 
De actie zal dit jaar door het coronavirus anders verlopen dan eerdere jaren, maar we willen deze juist nu bij u onder de aandacht 
brengen. De gevolgen van het coronavirus, zoals eenzaamheid, angst, en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed 
functionerende Kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de 
Kerk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om contact te houden met de parochianen. 
Wij hopen dat we weer op u kunnen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken 
voor de toekomst. Bestuur parochie H. Maria Sterre der Zee 
 

 

Caritascollecte weekend 9/10 januari 2021 
 

De caritascollecte van dit weekend is voor Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie, die wereldwijd hulp biedt aan vluchtelingen en 
ontheemden. Bij acute nood biedt zij levensreddende noodhulp. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op de 
stichting rekenen. Momenteel houdt het coronavirus iedereen in z'n greep en is de wereld in een crisis terechtgekomen. Voor mensen op 
de vlucht zorgt de pandemie voor dubbele kopzorgen. Zij zijn ver van huis, hebben niets en soms zelfs niemand meer. Maar met 
medelijden zijn zij niet geholpen. Geef daarom meer dan je medelijden. Caritas beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MwalrCAjPPs
https://www.youtube.com/watch?v=MwalrCAjPPs
mailto:pkhulst@hmsdz.nl


 
Informatie en intenties 

 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 8 januari 15.00 uur: kruisweg  
zondag 10 januari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. 

Mangnus (orgel) en P. van Gorsel (zang) 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Franciscus 
Blommaert en echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; Jacobus de Smit, broers, zusters en 
verdere familie Heijens; jaargetijde Rob Buijsrogge; Leon de Bleijser 
woensdag 13 januari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 13 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen 
vrijdag 15 januari 19.00 uur: stilteviering 
mededelingen: U kunt zich aanmelden voor de vieringen op zondag, woensdag en vrijdag op 

mailadres pkhulst@hmsdz.nl of per telefoon 0114-745 000 (optie 2). Wij zijn tijdelijk gesloten maar 
telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. U kunt 
uw bericht ook inspreken. Nu wij gesloten zijn, kunt u uw intenties per email versturen naar 
pkhulst@hmsdz.nl, ook kunt u telefonisch uw intenties opgeven of u steekt een envelop in de 
brievenbus van Steenstraat 9 met daarin uw intentie en € 11,00 per intentie. 
overleden: dhr. Gerard Richard Maria van Acker echtgenoot van Catharina Apolonia de Baar, 86 jaar 

 
Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 10 januari: geen viering 
 
Sint Jansteen gemeenschapshuis De Warande 
donderdag 14 januari: geen viering 
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 en overleden familie 
 
Clinge H. Henricus 
zaterdag 9 januari: geen viering  

intenties: Luc Leegwater echtgenoot van Jacqueline Bleijenbergh; Maria de Wit en echtgenoot 
Eduard Hiel; Rosina Lansu; Ferdy Bonte en overleden vader Eduard Bonte 
zondag 10 januari 14.00 uur: doopviering voor Sef Remerij met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele    
 
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 9 januari: geen viering 
intenties: Johan van Sikkelerus; Netty Strooband; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie 
overleden: Louisa Dankaart, 87 jaar. De begrafenis heeft plaatsgevonden dinsdag 5 januari in 

Boschkapelle. 
 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 11 januari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Josephus Kerckhaert met gedachtenis van overleden echtgenote Rosalia Kerckhaert-
Warrens; Benny Tieleman, overleden ouders Wies en Marie Roctus-de Bakker, zoon Guust en 
familie; René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie 

 
Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 10 januari: geen viering 

 

 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 9-10 januari 

 
Hulst 
vr 8 jan 15.00 uur:  kruisweg 
zo 10 jan 11.00 uur:  eucharistie 
wo 13 jan 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 13 jan 19.00 uur:  eucharistie 
vr 15 jan 19.00 uur:  stilteviering 
Clinge 
zo 10 jan 14.00 uur: doopviering 
Hengstdijk 
ma 11 jan 19.00 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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