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JAAR C 
3de zondag door het jaar 
bidweek voor de eenheid 

 
 

 

Lezingen 
 

Nehemia 8, 2-4a.5-6.8-10 
1 Korintiërs 12, 12-14.27 

Lucas 1, 1-4; 4.14-21 
 
 

Thema 
Het Boek 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en in Hulst een 
extra collecte voor de Raad van 
Kerken en PKN gemeente Oosthoek. 

 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

Deze week hebt u weer een brief ontvangen van de parochie H. Maria 
Sterre der Zee. Wij vragen hierin uw aandacht voor de jaarlijkse actie 
Kerkbalans. 
Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarin vijf Nederlandse 
kerkgenootschappen hun parochianen/leden oproepen een financiële 
bijdrage te leveren ten bate van het onderhoud van hun plaatselijke kerk, 
parochie, of gemeente. 
De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. 
Misschien zelfs lastig in woorden te vangen… De kerk is een plek waar 
we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden, en God ontmoeten. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. 
Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving. 
Ook in 2022 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van 
betekenis zijn. Daar hebben we uw steun bij nodig! Met deze brief doen we daarom een dringend beroep op u voor een financiële 
bijdrage. 
Want ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wél geld. Denk aan het kerkgebouw, het pastoraat, de 
diaconie. Alleen samen kunnen we dit waarmaken! We willen ook in 2022 een gastvrije plek zijn waar mensen zich gezien en geliefd 
weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken. 
Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. 
Daarom doen wij mee met de Actie Kerkbalans. Hartelijk dank namens alle parochiekernen van de parochie H. Maria Sterre der Zee. 
 

 

Televisiemissen vanuit Bergen op Zoom 
 

In dit nieuwe jaar 2022 komen de televisiemissen voor ons bisdom vanuit de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. De celebrant in de 
vieringen is pastoor-vicaris Paul Verbeek. Nadat in de afgelopen jaren de vieringen vanuit de kathedraal in Breda werden verzorgd, is nu 
twee jaar Bergen op Zoom ‘aan de beurt’. Eén viering van de zeven vanuit ons bisdom verzorgde vieringen wordt voorgegaan door  de 
bisschop. En, heuglijk voor ons allen in Zeeuws-Vlaanderen, één viering komt ook dit jaar uit de basiliek in Hulst.  
Dat zal zijn op 9 oktober. 
Gedurende het hele jaar wordt er in principe steeds om 10.00 uur een eucharistieviering vanuit een van de Nederlandse Bisdommen op 
NPO2 uitgezonden. Voorafgaand aan de mis is vanaf 9.45 uur het programma ‘Geloofsgesprek’ te zien. Leo Fijen praat dan met iemand 
uit het betreffende bisdom over zijn of haar geloof. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Een verhaaltje dat ons doet nadenken… 
 

Nadat Wilhelmus de Monte op 12-jarige leeftijd zijn beide ouders verloor, ging hij te voet op pelgrimage naar Compostella. Het was een 
eenzame en langdurige tocht, die hem deed groeien tot kluizenaar. Zo in eenzaamheid levend passeerde hem op een dag een blinde. 
Deze man voelde welke kans hij hier kreeg. Hij begon te bidden en te smeken dat Wilhelmus, de kluizenaar, een goed woordje voor hem 
zou doen bij God, opdat hij weer zou kunnen zien. Wilhelmus luisterde en zag en hij leerde de blinde man dat wij het lijden soms moeten 
ondergaan en aanvaarden. Hij zag de blinde man begrijpen en de kluizenaar gaf de blinde man zijn zegen -en zie- de blinde bleek op 
slag genezen. Hij kon weer zien. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

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. 
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Informatie en intenties 

 
Hulst H. Willibrordus 
zondag 23 januari 11.00 uur: woord- en gebedsdienst met als voorgangers pastor R. Grossert en 

dominee P. Overduin m.m.v. M. Mangnus op orgel en R. Claassens en E. Claassens met zang 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Gerda van Geertruij-Pieters; Leon de Bleijser; Adriaan Elisabeth 
Lauwereijs echtgenoot van Thea Lauwereijs-van Gassen 
woensdag 26 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: Zaterdag 29 januari is het weer de laatste zaterdag van de maand, 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. 
 
Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 23 januari: geen viering 

 
Clinge H. Henricus 
zaterdag 22 januari: geen viering                                                                              

 
Graauw gemeenschapshuis 

geen vieringen in januari 
intenties: Petrus Boënne-van Meegroot en overleden kinderen; Maria Verbist, met gedachtenis aan 
haar ouders; jaargetijde Honoré Verbist echtgenoot van Rosalia de Bilde; 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 22 januari: geen viering 

 
Hengstdijk H. Catharina 
mededeling: Zondag 23 januari zal de kerk van 11.00 tot 12.00 uur open zijn voor persoonlijk gebed of 

om een kaarsje op te steken.  
 
Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 23 januari: geen viering 

 
 
 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 22-23 januari 

 
Hulst 
zo 23 jan 11.00 uur:  woord- en 
  gebedsdienst 
wo 26 jan 15.30 uur:  eucharistie 

 

 

 

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 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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