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JAAR C 
Doop van de Heer 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 40, 1-5.9-11 
Titus 2, 11-14;.3, 4-7 
Lucas 3, 15-16.21-22 

 

Thema 
Hij doopt 

 

Collecte 
 

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

 

 

Kapelaan Rodrigo Rojas Romero 
 

Beste parochianen! 
 

Er is mij gevraagd een korte presentatie te schrijven, zodat de gelovigen van de parochie wat informatie 
over mij krijgen. Ik ben kapelaan Rodrigo Rojas. Ik ben Argentijn en ik ben al 20 jaar priester. Ik heb in 
Argentinië en in Rome gestudeerd. 
Ik ben nu meer dan twee jaar in Nederland. Ik kwam hier op verzoek van bisschop Jan Liesen om 
christelijke vluchtelingen uit het Midden-Oosten te helpen en nu werk ik ook met de lokale gelovigen. 
Naast kapelaan hier en het werken met Arabischtalige christenen, werk ik als auditor en consulent bij 
de kerkelijke rechtbank. 
Gedurende deze jaren heb ik de Kerk gediend in verschillende landen van de wereld, zoals Italië of 
Canada, maar het grootste deel van mijn bediening was bij de Arabisch sprekende christenen van 
Egypte, Jordanië, Palestina, Syrië en ook Tunesië. Op deze plaatsen heb ik verschillende functies 
vervuld en heb ik met veel mensen onder allerlei omstandigheden en van vele leeftijden gewerkt. Het is 
een rijke culturele en menselijke ervaring geweest, maar vooral een ervaring van de verlossende 
aanwezigheid van Jezus Christus op al deze plaatsen. 
Met deze korte en onvolledige verwijzingen wil ik mijzelf voorstellen, maar ook een dialoog met u 
aangaan om ons te leren kennen en te groeien in de kennis en vriendschap van Jezus Christus die ons vrienden heeft genoemd (Joh 
15,15) en ons tot zijn broeders heeft gemaakt (Heb 2,10-18) en ons verenigt in dezelfde Kerk, die zijn lichaam is (Ef 5,29-30). 
Tot ziens! 
 

kapelaan Rodrigo Rojas 
 

 

2022 
 

2021 zagen we als het jaar dat we weer in ‘vrijheid‘ konden leven, maar helaas corona is nog altijd bij ons. We hopen elke keer dat de 
maatregelen niet meer nodig zijn en dat de corona “over” is. Ook in 2022 zijn we met beperkingen begonnen en we hopen er 14 januari 
van af te zijn. Ik ben bang, dat het ijdele hoop is. Jammer. 
Het wordt steeds moeilijker ons neer te leggen bij al die maatregelen, de lontjes worden kort en we kunnen bijna niet zwijgen over 
corona, als we met elkaar in gesprek zijn. 
Ook in 2022 zullen we de dagelijkse berichten blijven volgen, maar de hoop blijft en de verwachting bij onszelf moet toch zijn, dat corona 
langzaam gaat uitsterven. Laten we hiervoor bidden en hopen, dat er een dag komt, dat we verbaasd zijn, dat corona weg is. Laten we 
ook in 2022 er weer voor elkaar zijn en oppassen voor elkaar, rekening houden met elkaar en op die manier Covid-19 proberen uit te 
bannen. Een gelukkig nieuwjaar en blijf gezond. 
 

Namens bestuur parochie H. Maria Sterre der Zee,  
Cecile van Tiggelen 

 

 

Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden… 
Gebedsdienst in het kader van de éénheid der christenen. 

 

Oecumenische viering van woord en gebed op zondag 23 januari 2022 in de H. Willibrordusbasiliek om 11.00 uur.  
 

Medewerkenden: voorgangers: pastoraal werker Ralf Grossert, ds. Pieter Overduin, organist: dhr. Marcel Mangnus, cantor en m.m.v. 
enkele lectors  
 

Toelichting bij het thema voor deze viering  

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van Mattheüs 2 over de wijzen, die een 
bijzondere ster zagen. De ster bracht hen bij Jezus Christus. “Het thema is toepasselijk in deze tijd,” 
aldus Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die 
hunkert naar licht in de duisternis. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan 
naar Christus die het licht der wereld is”. De collecten zijn voor het oecumenische werk en voor de 
beide kerkgemeenschappen. Wij zien uit naar uw komst.  
 

Ralf Grossert en Pieter Overduin  
 



Reserveren voor vieringen 
 

Momenteel zijn er alleen vieringen in Hulst, Terneuzen en Aardenburg. 
 

Voor het aanmelden voor de vieringen in de basiliek dient u zich aan te melden van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 tot 
11.30 uur op 0114 745000, keuzetoets 2 of kunt u e-mailen naar: pkhulst@hmsdz.nl. 
 

Kunt u achteraf toch niet naar de viering komen, meld u dan af, zodat iemand anders blij kan worden gemaakt met uw gereserveerde plaats. 
 

 

Aankondiging Caritas collecte weekend 8/9 januari 2022 (Stichting Vluchteling) 
 

De caritascollecte van dit weekend is voor Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie, die wereldwijd 
hulp biedt aan vluchtelingen. Stel je eens voor: je bent gevlucht vanuit je veilige thuis. Je hebt geweld, 
bombardementen, honger en grote angsten overleefd. Nu zit je met duizenden anderen in een kamp en 
hebt alles achter moeten laten. Dit is de keiharde realiteit voor miljoenen mensen op de vlucht. Stichting 
Vluchteling biedt directe hulp, met o.a. medicijnen, noodhulppakketten en veilig onderdak. Met medelijden 
zijn zij niet geholpen. Geef daarom gul, want caritas beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

 

Bezinning 
 

Mens tot Mens 
 

Het bezorgen van een oprechte groet  
Belangstelling tonen voor wat iemand doet 

 

De wederzijdse levensweg onderbouwen 
 Onderling zorgen en gaven beschouwen 

 

Een persoonlijk verzoek niet verwijzen 
De behoeftige spijzen 

 

Onvrede openlijk bespreken 
Niet om vergeving doen smeken 

 

Samen de seizoenen behagen 
De levenslast helpen dragen 

 

Het delen van een blik op de horizon 
Zich verwarmen aan elkaars levenszon 

 

Gehecht in mentale betrachting 
Gelijke kansen schetsen vol verwachting 

 

Elkander moed geven 
Tezamen blije momenten beleven 

 

Ronald-Ronny Herman© 
Auteur boek ‘Mens tot Mens’ 

 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
zaterdag 8 januari 14.00 uur: installatieviering van kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. het Basiliekkoor 
zondag 9 januari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz met samenzang 

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Rob 
Buysrogge, Aloys Buysrogge en echtgenote Lucienne Maenhout; Franciscus Blommaert en echtgenote 
Maria Wittock en overleden ouders; Jacobus de Smit, boers, zusters en verdere familie Heijens; Hilda 
Maria Josephina Burm-Lemsen; Leon de Bleijser; Alphons Cornelis Hofman echtgenoot van Anna 
Louisa van Waterschoot; Ineke de Deckere-Reijns; Mathilda Louisa Maria van Vliembergen, en 
echtgenoot Willy Jacobus van Vliembergen; jaargetijde Piet Everaert; familie Catry 
woensdag 12 januari 15.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen 
mededelingen: 

U kunt zich aanmelden voor de vieringen op zaterdag en zondag op mailadres pkhulst@hmsdz.nl of 
per telefoon 0114-745 000 (optie 2). Wij zijn minder open 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. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 9 januari: geen viering 

 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; 
René Bauwens en echtgenote; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 8 januari: geen viering 
intentie: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 8 januari: geen viering 

 

Hengstdijk H. Catharina 
zondag 9 januari van 11.00 tot 12.00 uur: kerk open voor persoonlijk gebed of om een kaarsje aan te 

steken.  
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 9 januari: geen viering 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 8-9 januari 

Hulst 
zo 8 jan 14.00 uur:installatieviering 
zo 9 jan 11.00 uur:  eucharistie 
wo 12 jan 15.30 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
zo 9 jan 11.00-12.00:  kerk open 
 

 

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 
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 
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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