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JAAR C 
2de zondag van de 
veertigdagentijd 

 

 

Lezingen 
 

Genesis 15, 5-12.17-18 
Filippenzen 3, 17-4, 1 

Lucas 9, 28b-36 
 

 

Thema 
Bemoedigd 

Collecte 
 

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

 

 

Collecte voor Oekraïne 

 

Afgelopen zondag is er op verzoek van de Nederlandse bisdommen in de parochies gecollecteerd voor hulp 
aan Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in deze vastentijd allereerst de Bisschoppelijke Vastenactie 
onder de aandacht. “Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift”, aldus Mgr. Van den Hout, 
bisschop van Groningen-Leeuwarden en referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking. 
Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de 
enorme stroom vluchtelingen. In Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang 
ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, 
kleding en onderdak. 
Bijdragen kunnen nog steeds worden overgemaakt via de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer 
NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne. 
Ook Stichting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De priesters en religieuzen daar, vaak al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood, 
staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met financiële hulp. 
Afgelopen weekend bracht de collecte in Hulst € 290 op, waarvoor hartelijk dank. 
 

 

Chrismaviering 

 

Reeds twee jaar geleden zou de chrismaviering in de basiliek van Hulst hebben plaatsgevonden, 

maar ging deze indrukwekkende diocesane viering aan het begin van het Paastriduüm niet door 

vanwege de coronapandemie. 

Gelukkig kunnen we als gelovigen weer samenkomen zonder grote beperkingen. De chrismamis 

zal nu gehouden worden op woensdag 13 april om 19.00 uur in de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, om zo, in verbondenheid 

met heel het bisdom en de wereldkerk, aan de vooravond van Witte Donderdag ons geloof te vieren rond Christus, de Gezalfde. 

Om organisatorische redenen is het noodzakelijk dat u zich voor deze viering opgeeft vóór 2 april 2022. Voor Zeeuws-Vlaanderen kunt u 

zich aanmelden via tel. 0114-745000, toets 2 of per mail via pkhulst@hmsdz.nl 
 

 

Bergs alternatief voor de Stille Omgang van Amsterdam 

 

De Stille Omgang is een route die in stilte door de hoofdstad wordt gelopen om het Mirakel van Amsterdam te herdenken. Dit mirakel 
vond plaats op 15 maart 1345. Een zieke man kreeg thuis door een priester de H. Communie uitgereikt, maar moest even later door zijn 
ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Allerheiligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd duidelijk dat de hostie 
niet verteerd was door het lichaam van de zieke man en ook niet verbrand was door het vuur. De priester haalde het allerheiligste 
sacrament op en bracht het naar de Sint-Nicolaaskerk. Door een vondst in 1881 werd de route ontdekt die de priester destijds aflegde; in 
dat jaar ontstond tevens de traditie van de Stille Omgang opnieuw. Dit jaar is er een Bergs alternatief: een eigen gebedswandeling, in 
verbondenheid met de Stille Omgang van Amsterdam. 

Door de eerdere coronamaatregelen is deelname aan de Stille Omgang met een groep vanuit Bergen op Zoom en het hele bisdom 
Breda dit jaar niet mogelijk. Daarom organiseert pastoor Paul Verbeek een Bergs alternatief. Op zaterdagavond 19 maart is er een 
viering en gebedswandeling in de stad voor parochianen en gelovigen uit het bisdom Breda. Graag willen we verbonden zijn met 
Amsterdam, waar diezelfde avond een kleinschalige Stille Omgang wordt gelopen.  
Avondwandeling: De avond begint om 19.30 uur in de Sint-Gertrudiskerk, ingang Kerkstraat, met een gebedsmoment. Er wordt 

gebeden rond het jaarthema van de Stille Omgang: 'God lijkt ver van de stad, maar God woont in haar midden'. Aansluitend is er een 
gebedswandeling in stilte, waarbij de route van de Maria Ommegang door de stad wordt gelopen. Bij terugkomst is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten bij een kopje koffie of thee, met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen.  
Aanmelding: Om een indicatie te hebben van het aantal deelnemers vragen we u om u uiterlijk 16 maart aan te melden bij het 

parochiebureau, via info@lievevrouweparochie.nl o.v.v. Deelname Stille Omgang of telefonisch op tel. 0164-233574. 
 

 

Boekenmarkt in basiliek te Hulst 
 

Aanstaande zaterdag 19 maart wordt in de basiliek in Hulst (ingang Cornelis de Vosplein) een 
boekenmarkt gehouden met verkoop van boeken, cd’s en lp’s ten bate van de Vastenactie. 
De opbrengst is bestemd voor het Sibusiso-project in Tanzania. Meer informatie over het project is 
te vinden op de website van de parochie. Voor eventuele vragen: Paul Coolsen, tel. 06-53861221. 
 

 

 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/41-activiteiten-werkroepen/diaconie/1094-vastenactie-in-de-parochie


Aankondiging Caritas Vastenactie collecte 12 en 13 maart 2022 

 

De Vastenactie van dit jaar steunt wederom het Zeeuws-Vlaamse Sibusiso-project in Tanzania. Dit 
project omvat een uniek programma voor verstandelijk gehandicapte kinderen en hun families. Sibusiso 
is de naam van een centrum waar deze kinderen tijdelijk worden opgenomen en waar tal van activiteiten 
plaatsvinden. Daarnaast is het programma ‘community based’. Dat wil zeggen dat het ook actief is in 
dorpen waar de kinderen vandaan komen. De stichting Sibusiso is opgericht door het Nederlandse 
echtpaar Henk en Atty Hammer-Roos uit Terneuzen. Alle parochies in Zeeuws-Vlaanderen steunen dit 

project, zodat zij hun goede werk kunnen voortzetten. De landelijke Vastenactie vult de opbrengst van onze actie aan met een subsidie 

van 50%! Wees dus gul met uw gift. 
 

 
Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 11 maart 15.00 uur: kruisweg  
zondag 13 maart 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. 

Cantorij der Basiliek 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Aloijs Buijsrogge en 
echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buijsrogge; Paula de Bruijn, Ries van Kampen, Carlo de 
Waal en overleden familie; Theo Hiel, Lies Kerckhaert en overleden familie; Richard de Beule 
echtgenoot van Clementine Verbist; Leon de Bleijser; jaargetijde Jobina de Baar en overleden familie; 
Hennie-Albert Rugtier; Agnes Elisa Maria Goossens-de Koning; Rosa Rokven-de Visser; Piet Rottier 
en echtgenote Maria d’Hooghe, Wilfried Segers 
woensdag 16 maart 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 16 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; Leonie Verdurmen en overleden grootouders; Walter van Overmeir echtgenoot van Beatrix 
van Overmeir-Penneman en overleden familie 
overleden: mw. Rosa de Visser echtgenote van Petrus Rokven, 74 jaar 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 13 maart 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Coleta Misseghers 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 12 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Maria Smeyers echtgenote van Guido de Letter; Annie Acke echtgenote van Dees van den 

Berghen; Annie Burm en echtgenoot Fiel Merckx; Joos van Putte en echtgenote Thilda van Hauten; 
jaargetijde Alice van den Branden en echtgenoot Marcel Staal, overleden ouders en familie; Luciënne 
Smet en echtgenoot Richard de Loos; Jan Brijs en echtgenote Anna Maes 
dinsdag 15 maart 10.00 uur: gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
donderdag 17 maart 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: Trees Buys echtgenote van Willy Hofman en wederzijdse ouders; Piet de Baar, echtgenote 
Mina Rijk en dochter Tinie; Maria Verbist, met gedachtenis aan haar 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 12 maart 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

intenties: jaargetijde Philip van den Bergen met gedachtenis van overleden vader Wies van den 
Bergen, zus Anneke en overleden familie; Marij Eijsackers-Dobbelaar met gedachtenis van overleden 
familie; Jo Dobbelaar; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; 
Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; Adrianus van der Keer; Cornelius 
Luijcks 
 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 14 maart 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele  
intenties: Prudant Kerckhaert en echtgenote Paulina Cornelissens, overleden kinderen en 
kleinkinderen; Joey Rouw; Benny Tieleman met gedachtenis van Wies en Marie Roctus-de Bakker, 
zoon Guust en familie; Jenny en Bert van Leemput-Naessens met gedachtenis van overleden familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 13 maart 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Germania Wullems-Heijens; Benny van Waterschoot; Trees de Waal-Bun; Johan 

Vernimmen; Fien Wiertz Horbach 
 

 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 12-13 maart 

Hulst 
vr 11 mrt 15.00 uur:  kruisweg 
zo 13 mrt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 16 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 13 mrt 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 12 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
di 15 mrt 10.00 uur:  gebedsgroep 
Graauw 
do 17 mrt 10.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 12 mrt 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 14 mrt 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 13 mrt 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 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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