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JAAR C 
27ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4 
2 Timoteüs 1, 6-8.13-14 

Lucas 17, 5-10 
 

Thema 
Geloof 

Collecte 
 

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

 

 

Zegenbede voor Vlaamse homoparen 

 

Officieel mag het niet. Toch gaat het gebeuren. In Belgisch Vlaanderen kunnen homostellen naar de priester voor een zegenbede in hun 
parochiekerk. Het Vaticaan verbiedt dat, maar met de zegen van de Belgische kardinaal Jozef De Kesel is toch een tekst voor zo’n 
liturgie opgesteld. “Dit is een grote stap in de katholieke wereldkerk,” zegt Paul van Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis in Tilburg en 
Rotterdam. “Dit is vooraf overlegd met Rome. Het Vaticaan heeft dit laten gebeuren. Dat is best bijzonder. Dit voorstel ligt in de  lijn met 
wat de paus eerder heeft gezegd: 'Als mensen van gelijk geslacht een langdurige, monogame relatie hebben, wie ben ik dan om hen te 
veroordelen?' Hij heeft daarmee het fundament gelegd voor bisschoppen die de stoute schoenen aantrekken om een liturgie voor zo’n 
relatie te gaan schrijven.” Professor Van Geest noemt wat nu gebeurt “een een-tweetje tussen Brussel en Rome”. Hoogleraar Rik Torfs 
zegt: “Ik ben niet verrast. De bisschoppen zijn pioniers, maar een grote stap zetten ze niet. Ze gaan niet lijnrecht tegen Rome in en 
sparen de kool en de geit. Ik heb hun teksten bestudeerd: Formeel spreken ze niet over het geven van een zegening en een huwelijk is 
het evenmin.” Er zal ongetwijfeld nog veel over gezegd worden. Hoe dan ook wordt er een stap gezet. 
 

pastoor Wiel Wiertz  
 

 

'Nabij zijn...', het nieuwe jaarthema 2022-2023 Rouwzorg Regio 0114 
 

Dit najaar worden door Rouwzorg Regio 0114 weer rouwgroepen georganiseerd. De eerste rouwgroep komt op 8 
dinsdagavonden samen van 19.30 uur tot ongeveer 22 uur en start op dinsdagavond 8 november. De data zijn: 8 

– 15 – 22 – 29 november, 6 – 13 december 2022 , 10 - 17 januari 2023. 
 

De tweede rouwgroep ziet elkaar op 8 maandagnamiddagen van 14 uur tot ongeveer 16 uur en start op maandag 

7 november. De data zijn: 7 – 14 – 21 – 28 november, 5 – 12 december 2022, 9 – 16 januari 2023. 
 

Vanaf dinsdag 14 februari 2023 start er een aparte groep voor ouders van een overleden kind (ook tijdens of na 
de zwangerschap) op 8 dinsdagavonden. De data zijn: 14- 21 – 28 februari, 7 – 14 – 21 – 28 maart en 4 april 2023. 
 

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de parochiezaal links van de H. Henricuskerk aan de ’s-Gravenstraat 169 te 

Clinge. 
 

Die eerste stap zetten is niet gemakkelijk, maar je verdriet delen helpt écht. Wilt u dit ook, neem dan liefst vóór 15 

oktober contact op met het rouwzorgteam of met de plaatselijke contactpersoon. 
 

Rouwzorgteam: 

Katrien Van de Wiele kvdwiele@zeelandnet.nl 06-41322776 
Maggie Sandkuyl msandkuijl@zeelandnet.nl 0114-315149 
Fien Martinet fmartinet@zeelandnet.nl 0114-364050 

 

Contactpersonen: 

Hulst: Luc Brems 0114-316230 Koewacht: Fien Martinet 0114-364050 
Clinge: Debora Sandifort 0114-630417 Lamswaarde: Lia Brooijmans 06-41237846 
Graauw: via rouwzorgteam 0114-315149 Nieuw-Namen: Paul de Deckere 0114-345360 
Heikant: Marlies Martinet 0114-370555 St. Jansteen: Greet v. Acker 0114-314794 
Hengstdijk: Corrie de Cock 0114-682156 Terhole: Marleen Dobbelaar 0114-310526 
Kloosterzande: Tiny Seij 0114-682306 Vogelwaarde: Marlies Everaert 0114-671536 

 

Contact Protestantse Kerken (PKN): via website www.pgoosthoek.nl 
 

De Nazorgactiviteiten in 2023 met als thema 'Nabij zijn…' vinden plaats in de Truffinozaal WZC in De Blaauwe Hoeve te Hulst van 20 

uur tot 22 uur.  
Op 7 februari 2023 is er een lezing door Gerke Verthriest met als thema: 'Nabij zijn… in het donkerste donker'. 
Op 18 april 2023 is er een filmvoorstelling. 

 

 

9 oktober 2022 KRO-viering in de basiliek om 10.00 (!) uur 
 

Zoals al eerder gemeld, zendt de KRO op zondag 9 oktober de viering op Nederland 2 weer uit vanuit de basiliek in Hulst. De 
aanvangstijd is 10.00 uur!  
Voor een vlot en rustig verloop is het belangrijk om op tijd in de kerk aanwezig te zijn. De deuren zullen tijdens de viering gesloten 
worden vanwege de uitzending en de belichting die daarmee te maken heeft. Komt u ook naar de viering? Een volle kerk geeft een 
mooie uitstraling.  
Om 9.45 uur is het 'Geloofsgesprek' op NPO 2 tussen Leo Fijen en pastoor Wiel Wiertz. Het gesprek, dat weer de moeite van het 
beluisteren waard is, is ook later te terug te zien via 'Uitzending gemist'. 
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Aankondiging Caritas-collecte voor Cordaid Memisa (1 en 2 oktober 2022) 
 

Moeders in ontwikkelingslanden hebben vaak moeilijk toegang tot medische zorg. Het zwangerschapsproces en moment van geboorte 
kunnen daardoor heel kwetsbaar zijn. Cordaid Memisa werkt er op tal van fronten aan om moeder- en babysterfte terug te dringen. 
Betere en goed bereikbare medische posten met goed opgeleide verloskundigen, betere medische apparatuur en hulpmiddelen en 
tijdige verwijzing naar goede medische zorg met meer voorlichting en informatie over gezondheid, seksualiteit, familieplanning en 
zwangerschappen. Allemaal stappen om gaandeweg culturele barrières en aloude tradities rond zwangerschap en bevallingen te 
doorbreken. Caritas steunt deze maand Cordaid Memisa en beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 2 oktober 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Fons Hofman; Dion 
van Vlierberghe, Ria Wojtal, Esther Saman en overleden familie; Leon de Bleijser; François van 
Overmeir; Sjors Lockefeer; Alice Godelieve Bral echtgenote van Robertus Heijens; Josephus 
Franciscus Ivens en echtgenote Nelly Eggermont; Magriet de Vliegere-d’Hooghe en echtgenoot Theo 
de Vliegere; Josephus Petrus Franciscus Verdurmen echtgenoot van Truus Verdurmen-Saman; Toos 
de Bruijn van Rossum echtgenote van Henny de Bruijn; Jan de Vaan echtgenoot van Nel van Delft; 
Denise Tanis- de Booij echtgenote van Maarten Tanis 
woensdag 5 oktober 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 5 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 

kinderen 
mededeling: De viering van 9 oktober zal om 10.00 uur aanvangen. Een uur eerder dan normaal. 
overleden: dhr. Johannes Theodorus Gerardus de Vaan, echtgenoot van Nel van Delft, 83 jaar;  

mw. Denise Theodora Mari Tanis-de Booij, echtgenoot van Maarten Tanis, 66 jaar 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 1 oktober 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor S. Klim 
zondag 2 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Jacobus Baert en Melanie Tack; Gerarda Sturtewagen-Braem; Julma de Waele-de Gronckel 
 

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus 
dinsdag 4 oktober 14.00 uur: Teresialof met beeweg met als voorganger pastoor W. Wiertz 
mededeling: Na afloop is er koffie in ’t Heike aangeboden door de K.B.O. 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 4 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 1 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. het 

koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; Luciënne 

Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; jaargetijde Anita Claus, zus Irma en overleden ouders; 
Wilfried van Huffel echtgenoot van Yvonne Cleijman; George de Smet en echtgenote Adriënne 
Janssens; Jacobus Smits en echtgenote Sophia Toolenaar; Emerie Burm en echtgenote Elza van der 
Heijden; Mariëtte van der Heyden echtgenote van Etiën de Kind 
dinsdag 4 oktober 10.00 uur: woord- en communieviering met aansluitend mogelijkheid tot 

aanbidding tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron met als voorganger pastor R. Grossert  
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 1 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

intenties: Willy Jansen; Willij Lambert en overleden familie Lambert-de Boeij; overleden familie 
Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-
de Schepper en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 2 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; overleden ouders Jo Rijk en Maria 
Hiel; overleden echtpaar Paul en Germania Wullems-Heijens; overleden ouders Jo de Waal en Greta 
de Waal de Cock; Joos de Booij en echtgenote Annie Schuren en overleden familie 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 2 oktober 10.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Vennix met assistentie 

van diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van Margriet Bryssinck; Greet Hermans-de Booij, echtgenote 
van Theo Hermans; uit dankbaarheid b.g.v. het gouden huwelijk van Piet en Marleen Dobbelaar-de 
Bock; voor overleden ouders en familie van het gouden bruidspaar 
overleden: Onze trouwe vrijwilligster mevrouw Marleen Heirman-Morcus is overleden na een lange 

periode van zorgen om haar gezondheid. We gedenken heel dankbaar haar inzet voor onze kapel en 
wensen haar man Wies, ook vrijwilliger bij ons, met zijn gezin veel sterkte toe. 

 

Overzicht vieringen 
rond 1-2 oktober 

Hulst 
zo 2 okt 11.00 uur:  w&c viering 
wo 5 okt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 5 okt 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
za 1 okt 19.00 uur:  Poolse euch 
zo 2 okt 9.30 uur:  w&c viering 
Heikant 

di 4 okt 14.00 uur: Teresialof 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 4 okt 19.00 uur: eucharistie 
Clinge 
za 1 okt 19.00 uur: w&c viering 
di 4 okt 10.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 1 okt 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 2 okt 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 2 okt 10.30 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 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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