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JAAR C 
Palmzondag 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 50, 4-7 
Filippenzen 2, 6-11 
Lucas 22, 14-23, 56 

 

Thema 
Gehoorzaam 

 

Collecte 
 

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

 

 

Start nieuwe Cursus Theologische Verdieping 
 

Op 8 september 2022 is het weer zo ver. Dan start er na drie jaar weer een nieuwe Cursus 
Theologische Verdieping (CTV) in de Vredeskerk (voormalige Oosterkerk) te Goes. 
 

Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. Deze cursus is geschikt voor wie: 

 meer wil weten over het eigen geloof en de Bijbel 

 meer wil weten over christelijke spiritualiteit 

 sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken 

 meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk 

 bewuster kerkdiensten wil beleven 

 open wil staan voor andersdenkenden 
 

Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. Dit is de reactie van een oud-
cursist: “Er bleek bij mij overbodige ballast te zijn, waarvan ik dacht dat het belangrijk was voor 
mijn geloof, maar wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs in de weg stond.” In de eerste twee jaar van de cursus wordt een 
brede basis gelegd. Aan de orde komen de bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast het vak Dogmatiek dat voor veel 
nieuwe cursisten steeds weer een verrassing is: het gaat daarbij niet om het aanleren van kerkelijke dogma’s, maar om een verdieping in 
de geloofspraktijk die door de eeuwen heen is ontstaan en steeds wordt vernieuwd. Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de 
wisselwerking met cultuur, muziek en andere kunstvormen aan de orde, dus geen aaneenschakeling van jaartallen en personen. Bij het 
vak wereldgodsdiensten is er vooral veel aandacht voor het jodendom, de islam en het boeddhisme. Dat betekent ook inzicht in de 
interactie tussen godsdienst en mondiale politiek. Het vak Filosofie maakt duidelijk hoe er op verschillende manieren kan worden 
nagedacht over godsbeelden, wereld- en mensbeeld. Daarbij krijgt de cursist inzicht in de denkkracht en de wijsheid door de eeuwen 
heen. 
 

De cursus kan na twee jaar beëindigd worden. In de praktijk willen vrijwel alle cursisten doorgaan met het derde jaar. Daarin wordt de 
kennis die opgedaan is in de eerste twee jaar toegepast in meer praktische vakken zoals Pastoraat, Liturgiek, Diaconaat, Kerkmuziek en 
Ethiek. 
 

Het bijzondere van de cursus in Goes is dat deze oecumenisch is: protestanten en katholieken, maar ook andersdenkenden zijn van 
harte welkom. Ook de docenten zijn zowel van protestantse als katholieke huize. Vrijwel alle docenten zijn al langere tijd aan de cursus 
verbonden. Ze hebben een grote kennis van hun vakgebied en doceren met veel passie. Ook weer aan een nieuwe groep. 
 

Op donderdagavond 25 augustus om 19.30 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 
NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij dhr. Henk van 
Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl. 
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 
11 88. E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl.  
Uitvoerige informatie is te vinden op de website: https://www.ctvgoes.nl 

 

 

Chrismaviering 2022 (ook via livestream)  
 

Zoals u al eerder hebt gelezen, is komende woensdagavond 13 april de Chrismaviering in de basiliek van Hulst. Tijdens de 
eucharistieviering wijdt bisschop Liesen het chrisma en zegent hij de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving. 
De parochies uit het hele bisdom zullen vertegenwoordigd zijn en het chrisma en de heilige oliën ophalen en meenemen naar hun eigen 
parochie. De viering begint om 19.00 uur en is te volgen via het YouTube-kanaal van het bisdom Breda: 

https://www.youtube.com/user/bisdombreda 
 

 

Boeken voor de Vastenactie 

 

Afgelopen week zijn er voor de Vastenactie weer veel boeken verkocht in de basiliek. Drie jaar boeken verzamelen in de pastor ie 
betekende een ‘stal’ vol boeken, opgestapeld tot het plafond. Heel veel lange jaren zijn de boeken in de pastorie verzameld  voor de 
jaarlijkse Vastenactie. Helaas komt hier nu een einde aan, doordat de pastorie in de verkoop staat. Voor de Vastenactie is dit een strop, 
want een plaats vinden voor het opbergen van de boeken is tot op heden nog niet gelukt. 
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Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 8 april 15.00 uur: kruisweg  
zondag 10 april 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. 

het Basiliekkoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Jacobus de Smit, 
broers, zusters en verdere familie Heijens; Paula de Bruijn, Ries van Kampen en Carlo de Waal en 
overleden familieleden; Leon de Bleijser; Rosa Rokven-de Visser echtgenote van P. Rokven; Piet 
Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried Segers; Lucienne Marie Julienne Mangnus-Thielman 
en echtgenoot Herman Mangnus; Theodorus Petrus Geensen, en echtgenote Jeanne Mathilde Marie 
Verstraeten; Fons Hofman; jaargetijde pastoor Jo van der Heyden en overleden familieleden van der 
Heyden-Smet 
woensdag 13 april 19.00 uur: chrismaviering met als voorganger bisschop J. Liessen m.m.v. het 

Dameskoor en Cantorij der Basiliek 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; jaargetijde voor Jo Hemelaar en mevrouw Gerda Hemelaar-Martinet; jaargetijde voor Marie 
Madeleine Govaert-de Lombaert en echtgenoot Theofiel Govaert, zoon Mark en overleden familie 
donderdag 14 april 19.00 uur: wittedonderdagviering met als voorgangers pastoor S. de Koning, 

pastoraal werkers R. Grossert en K. Van de Wiele m.m.v. de koren van Clinge en De Klinge 
vrijdag 15 april 15.00 uur: kruisweg met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het Dameskoor 
vrijdag 15 april 19.00 uur: goedevrijdagviering met als voorgangers pastoor S. de Koning, pastoraal 

werkers R. Grossert en K. Van de Wiele m.m.v. Laudate Dominum 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 10 april 10.00 uur: palmprocessie vanuit de Belgische kerk naar de Nederlandse, woord- en 

communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
palmprocessie zie: https://www.kerknet.be/heilige-laurentiusparochie-lokeren-moerbeke/artikel/geloven-

kent-geen-grens?microsite=10506 
 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
donderdag 14 april 10.30 uur: Witte Donderdag, woord en communieviering met als voorganger 

pastor K. Van de Wiele 
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 

Plasschaert; Margaretha Danckaert en echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit zonen Freddy en 
Francky en overleden familie; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie; 
René Bauwens en echtgenote 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
vrijdag 15 april 15.00 uur: kruisweg met als voorgangers pastor K. Van de Wiele en de werkgroep  

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 9 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Rodrigo m.m.v. 

het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Martha Plasschaert en echtgenoot Sjef Peeters; Jenny Bonte en echtgenoot René Maerman en 

dochter Carla; Richard van Wesemael echtgenoot van Adriana Boogaart; Richard Broekaart echtgenoot 
van Maria Mattheijssen, overleden ouders en familie; Annie Smet en echtgenoot Jo van Goethem 
dinsdag 12 april 10.00 uur: gebedsgroep 
vrijdag 15 april 15.00 uur: kruisweg 
overleden: Annie Smet weduwe van Jo van Goethem, 82 jaar 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 9 april 19.00 uur: Palmzondag, woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Jo Dobbelaar; jaargetijde Willi Lambert en overleden familie Lambert-de Boeij; overleden 
echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 11 april 19.00 uur: boeteviering met als voorganger pastoor W. Wiertz en pastor R. 

Grossert  
intenties: Jenny en Bert van Leemput met gedachtenis van overleden familie; Benny Tieleman met gedachtenis 

van Wies en Marie Roctus-de Bakker, zoon Guust en familie; Joey Rouw, zoon van Erik en Brigitte 
Rouw; Eugenius Maas met gedachtenis van overleden schoonzoon en familie Maas-van de Lavoir 
vrijdag 15 april 15.00 uur: kruisweg verzorgd door de werkgroep 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 10 april 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Rodrigo 
intenties: jaargetijde Piet Maas en Anna Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en Roos; Agnes Vink-
Lambert; Peter Goossen 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
 

zaterdag 9 april 16.00 uur: viering van Palmzondag, woord- en communieviering met als voorganger 

diaken K. van Geloof m.m.v. Cantallegria 
intenties: Theodorus en Maria de Bruijn-de Meijer, dochter Marie-Louise en zoon Henk 
vrijdag 15 april 15.00 uur: kruisweg m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor 

Zowel op eerste paasdag als op tweede paasdag is er om 10.30 uur een viering.  
Voor de vieringen op Pasen is het echt nodig om u tijdig aan te melden bij K. van Geloof, tel. 381317 / 
mail: k.vangeloof@zzv.nl 
overleden: dhr. J. Jansen, 71 jaar; mw. N. Ivens-Eggermont, 90 jaar; mw. A. de Rijcke-Lambert, 92 

jaar; dhr. R. van Sikkelerus, 54 jaar; dhr. M. Dramitinos, 67 jaar 

Overzicht vieringen 
rond 9-10 april 

Hulst 
vr 8 apr 15.00 uur: kruisweg 
zo 10 apr 11.00 uur:  eucharistie 
wo 13 apr 19.00 uur: chrismaviering 
do 14 apr 19.00 uur:  
 wittedonderdagviering 
vr 15 apr 15.00 uur:  kruisweg 
vr 15 apr 19.00 uur:   

 goedevrijdagviering 
Koewacht 
zo 10 apr 10.00 uur:  w&c viering 
St. Jansteen 
do 14 apr 10.30 uur: w&c viering 
kapel O.L.V. ter Eecken 
vr 15 apr 15.00 uur: kruisweg 
Clinge 
za 9 apr 19.00 uur: eucharistie 
di 12 apr 10.00 uur: gebedsgroep 
vr 15 apr 15.00 uur: kruisweg 
Vogelwaarde 
za 9 apr 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 11 apr 19.00 uur:  boeteviering 
vr 15 apr 15.00 uur:  kruisweg 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 10 apr 9.30 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
za 9 apr 16.00 uur: w&c viering 
vr 15 apr 15.00 uur: kruisweg 

 

 

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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