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JAAR B 
25ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Wijsheid 2, 12.17-20 
Jakobus 3, 16-18; 4, 1-3 

Marcus 9, 30-37 
 

Thema 
De twist voorbij 

Collecte 
 

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

 

 

Nieuwe filmpjes Geloof, Hoop & Liefde 

 

Beste mensen, 
 

Ik merk dat het toch de moeite waard kan zijn u er nog weer eens op te wijzen dat we 
tegenwoordig iedere eerste dinsdag van de maand een nieuw filmpje presenteren vanuit het 
pastorale team. Geloof, Hoop & Liefde, zo heet het rubriekje dat we via Omroep Hulst - onder 
grote dank - online zetten. George van der Sijpt is gelukkig nog altijd bereid deze filmpjes op te 
nemen en samen te stellen. Ook een welgemeend woord van dank aan hem. We maken die 
filmpjes nog steeds om het contact met u te onderhouden en te versterken. Op die manier hoort 
u van ons en ziet u ons ook. Met steeds een ander, vaak actueel thema. Soms in relatie tot de 
lezingen van de zondag, soms verbonden met de actualiteit, dan weer een wezenlijk thema uit 
parochie en kerk. Ook al is deze vorm uit nood ontstaan in de coronatijd, nog altijd heeft hij zijn 
waarde. Daarom zetten we het maken van de filmpjes voort. Het laatste filmpje vertelt hoe ‘door 
alles heen’ de verbinding met Jezus wezenlijk blijft. En altijd mogelijk is. De moeite van het 
bekijken waard. Geloof, Hoop & Liefde: woorden van bemoediging! 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Rouwzorg Regio 0114 start ook dit jaar weer rouwgroepen 
 

De bedoeling is om mensen samen te brengen die een rouwproces doormaken  na het overlijden van een partner, een kind 
(ook tijdens of kort na de zwangerschap), een familielid of ander betekenisvol iemand. Vanaf 8 en 9 november starten een 
middag- en een avondgroep en vanaf 8 februari 2022 start een groep voor ouders van een overleden kind.  Samen praten, 
samen je verdriet delen helpt echt!  
U kunt contact opnemen, liefst vóór 15 oktober, met het rouwzorgteam of met de plaatselijke contactpersoon. Hun 
gegevens en verdere info omtrent de groepen vindt u op de uitnodigingen van Rouwzorg Regio 0114 achterin de kerk. U 
kunt ook een folder meenemen voor iemand in uw omgeving die rouwt. 
 

 

 

Magistrale eindspurt Vastenactie 
 

De vastenactiegroepen van de Andreasparochie, Elisabeth-parochie en de parochie H. Maria Sterre der 
Zee zijn erin geslaagd om het doel van €50.000 voor Sibusiso te behalen. In de coronatijd was het niet 
gemakkelijk om dit te bereiken, omdat zo veel vertrouwde activiteiten niet konden doorgaan. Dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers is er ook na Pasen actie gevoerd. Rond Pasen was er nog een bedrag van 
€7500 nodig. Dat bedrag is gehaald, ook dankzij de vele giften van parochianen. De mensen van 
Sibusiso en de familie Hammer krijgen zo weer een flink steuntje in de rug bij hun werk ten behoeve van 

de gehandicapte kinderen in Tanzania. Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en aan iedereen die financieel heeft bijgedragen aan dit 
vastenactieproject. 
 

pastor Niek van Waterschoot 
 

 

Van Drie Engelen tot Driekoningen 

 

Deze maand geeft uitgeverij Adveniat weer een boek uit. De titel luidt: Van Drie Engelen tot Driekoningen. Aan eerdere uitgaven werkten 
o.a. Leo Feijen, Paul Verbeek en Marinus van de Berg mee. 
Bidden om betere tijden, is de ondertitel van het boek. Het is een geweldige kans om thuis op weg te gaan naar Allerheiligen, Allerzielen, 
Sint Maarten, advent en Kerstmis. 
 

De prijs is nog niet bekend, maar zal enkele euro’s zijn. U kunt een exemplaar bestellen via het parochiecentrum of langskomen 
wanneer de boekjes binnen zijn, waarschijnlijk tegen midden oktober. Om een exemplaar te reserveren, stuurt u een mailtje naar 
info@hmsdz.nl  

 

 

Herinnering 
 

Uitzending van de KRO-viering op 26 september op NPO 2. De viering vanuit de basiliek van Hulst begint om 10.00 uur. 
 

mailto:info@hmsdz.nl


Oproep Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen 
 

Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen roept iedereen op om de petitie van Vluchtelingenwerk Nederland te ondersteunen. U vindt 
meer info over de petitie op: www.vluchtelingenwerk.nl. Afghanen lopen groot gevaar slachtoffer te worden van de gruweldaden van de 
Taliban. Zij hebben meer dan ooit bescherming nodig.  
Vluchtelingenwerk Nederland vraagt het Nederlandse kabinet snel werk te maken van: 1. een nieuw asielbeleid voor Afghanistan;  
2. evacuatie Afghaanse medewerkers; 3. ondersteuning van de buurlanden; 4. maken van solidaire Europese afspraken.  
Afghanen zijn in doodsangst. Help mee ze te beschermen. Teken de petitie!  
 

namens Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen, 
Niek van Waterschoot  

 

 

Informatie en intenties 

 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 17 september 19.00 uur: stilteviering 
zondag 19 september 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert m.m.v. M. Mangnus en M. Stockman 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Jobina de Baar, 
overleden echtgenoot, zoon en schoonzoon; Leon de Bleijser; Margriet de Vliegere-d’Hooghe en 
echtgenoot Theo de Vliegere; Johanna Maria Jacoba Lossie-van de Wiel; Paula van Gassen, 
weduwe van Alouis Geensen; Maria Jeanette Francisca Blommaert-Buijsse; Piet Rottier en 
echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried Segers; Jos Verdurmen; Guido Petrus Rosalia Verstraeten 
woensdag 22 september 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 22 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 
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). Telefonisch zijn wij bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. U kunt uw bericht ook inspreken. 

 Zaterdag 25 september is het weer de laatste zaterdag van de maand en dan houden we de 
maandelijkse kledinginzameling voor Mensen in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 10.30 
tot 11.30 uur. Graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken verpakken. 

huwelijk: Hillebrand van Kessel en Josine van Dorsselaer 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 19 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R.Grossert 
intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; jaargetijde voor Margaretha Martinet, echtgenoot 
Theophile de Rechter en overleden familie; Paula Geensen-van Gassen 

 

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus 
donderdag 23 september 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  

intentie: Paula Geensen van Gassen 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 18 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor M. 

Dieleman m.m.v. enkele leden van het gemengd koor 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Jenny Bonte en echtgenoot René 

Maerman; Maria de Wit en echtgenoot Eduard Hiel 
dinsdag 21 september 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 24 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

 

Overzicht vieringen 
rond 18-19 september 

 

Hulst 
vr 17 sep 19.00 uur:  stilteviering 
zo 19 sep 11.00 uur:  w&c viering 
wo 22 sep 18.30 uur:   rozenkrans 
wo 22 sep 19.00 uur:  w&c viering 
Heikant 
do 23 sep 10.30 uur:   w&c viering 
Koewacht 
do 23 sep 10.30  uur: w&c viering 
Nieuw-Namen 
Vr 24 sep 19.00 uur: eucharistie 
Clinge 
za 18 sep 19.00 uur: w&c viering 
di 21 sep 10.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 18 sep 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 19 sep 10.30 uur:  w&c viering 
Lamswaarde 
ma 19 sep 19.00 uur:  w&c viering 
De Blaauwe Hoeve 
zo 19 sep 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 
 

 
 

intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 18 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

intenties: Frans de Clerck; Tillie Wauters-Laffeber; Rob Mel en overleden familie Mel-Collet; jaargetijde Yvonne Collet-van der Kelen met 
gedachtenis van overleden ouders, broers, zussen, neven en nichten; George, Luciën en Raoul Pieters en overleden familie; Josephus 
de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 19 september 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; overleden ouders Jo en Greta de Waal- de Cock; Lidwien Jansen-Boeding; 
Piet Vermeule 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 20 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

intenties: ter nagedachtenis van Roos Mariman; jaargetijde Aloijsius de Bruijn, echtgenote Celina Ivens, zoon Wies  en overleden familie; 
Emma de Booij echtgenote van Theo Leenknegt en overleden familie; Anna Fassaert en echtgenoot Bernardus de Schepper, overleden 
zoon, schoonzoon en kleinkinderen; mevrouw Maria Nachtegael, weduwe van de heer Fred de Kock; Alphonsus Stallaert en echtgenote 
Barbara Oomen en overleden familie 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 19 september 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 

intenties: jaargetijde Guust Burm en dochter Patricia 

http://www.vluchtelingenwerk.nl/
mailto:pkhulst@hmsdz.nl
mailto:info@hmsdz.nl

