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JAAR C 
29ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Exodus 17, 8-13 
2 Timoteüs 3,14-4,2 

Lucas 18, 1-8 
 
 

Thema 
Bidden 

Collecte 
 

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

 

 

Missionaire kerk ondanks krimp 
 

Afgelopen zondag werd de wekelijkse eucharistieviering van de KRO-NCRV 
weer uitgezonden vanuit de H. Willibrordusbasiliek van Hulst. Het was een 
prachtige viering met aansprekende preek, mooie gezangen en veel mensen. 
Zo zouden we het altijd wel willen zien, maar ja, we zijn ook realistisch en 
weten dat dit in deze tijd geen reële optie is. 
 

Daarom was het ook goed dat in het geloofsgesprek voorafgaand aan de 
eucharistieviering werd stilgestaan bij de missionaire kerk ondanks de krimp. 
Krimp wil niet altijd zeggen dat alles verloren is. Nee, we blijven als 
geloofsgemeenschap kansen hebben om van betekenis te zijn in de lokale 
samenleving. 
 

In Hulst zijn deze kansen bijvoorbeeld goed te zien, doordat de kerk dagelijks 
open is, maar ook het parochiecentrum, waar u terecht kunt voor een kopje 
koffie, voor administratieve werkzaamheden, voor vergaderingen en samenkomsten, zoals binnenkort voor het schrijven van brieven 
voor Amnesty International. 
 

De parochie staat midden in de samenleving. We zijn overal present, ook in moeilijke tijden. We nemen besluiten voor nu, maar sluiten 
de ogen zeker niet voor de toekomst. Er zullen zeker nog veranderingen komen, maar het blijft onze taak ons vast te houden aan het 
geloof. Dat zorgt immers voor stevigheid en geeft ons richting en verbinding. 
 

Hierbij ervaren we ook de steun van Maria. Zij die steeds dicht bij Jezus is gebleven en ons ook aangeeft het volste vertrouwen in Hem 
te hebben door te zeggen: “Doe maar wat Hij zegt.” Deze woorden zijn van grote betekenis. 
 

 

Gods Voorzienigheid 
 

Het is voor ons mensen soms moeilijk te doorgronden wat God precies van ons verwacht of met ons voorheeft. In het boek Genesis in 
het Oude Testament vraagt God aan Abraham om zijn zoon Isaac te offeren. Menselijkerwijze een bizar en onbegrijpelijk verzoek. Op 
het moment waarop Abraham met zwaar gemoed aan dit verzoek wil voldoen, is daar opeens een ram die geslacht en geofferd kan 
worden. Abraham noemde die plaats daarna ‘De Heer zal erin voorzien’. Toen God zag dat Abraham hem tot het uiterste trouw bleef, 
zorgde Zijn Voorzienigheid voor de juiste oplossing. Op zijn beurt blijft God ons ook trouw en wacht God steeds op ons om ons de weg te 
wijzen naar de plek die God zelf voor ons heeft voorzien. 
 

Mgr. Harrie Smeets, bisschop van Roermond 
 

 

Internationale vieringen in Terneuzen in het Engels en Spaans 
 

Iedere eerste zaterdag van de maand is er om 19.00 uur in de Emmaüskerk van Terneuzen een internationale viering. In deze 
meertalige eucharistieviering is de voertaal Engels. Kapelaan Rodrigo Rojas Romero gaat in deze viering voor. Inmiddels organiseert hij 
in dezelfde kerk ook een viering in het Spaans op de laatste zaterdag van de maand om 14.00 uur. 
 

 

Afscheidsreceptie Carel van Waes 
 

Op zondag 6 november wordt er tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur in de kerk van Terneuzen op een bijzondere manier 
stilgestaan bij het afscheid van Carel van Waes als bestuurslid van de Elisabethparochie. Carel trad afgelopen juni officieel terug. Hij was 
meer dan 15 jaar actief in verschillende bestuursfuncties, waaronder gedurende 8 jaar de gecombineerde functie van vice-voorzitter en 
penningmeester. 
 

Het parochiebestuur nodigt u uit om na afloop van de viering, onder het genot van een hapje en een drankje, persoonlijk afscheid te 
nemen van Carel in de kerk/het zaaltje van het parochiecentrum. Als cadeautip heeft Carel aangegeven het zeer te waarderen indien er 
een donatie kan worden gedaan aan de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Het bijbehorende rekeningnummer is NL79 RABO 0118 1651 
00 t.n.v. Elisabethparochie, o.v.v. ‘Voedselbank’. De receptie duurt tot ongeveer 15.00 uur. 
 

 



Informatie en intenties 
 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 14 oktober 15.00 uur: kruisweg  
zondag 16 oktober 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele m.m.v. het Basiliekkoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Marie Cornelissens en 
echtgenoot Piet d’Haens en overleden familie; overleden ouders van Vliembergen-van Goethem; Leon 
de Bleijser; Josephus Petrus Franciscus Verdurmen echtgenoot van Truus Verdurmen-Saman; Toos 
de Bruijn-van Rossum echtgenote van Hennie de Bruijn; Leo Fermont en overleden familie Fermont-
Sinack; Jan de Vaan echtgenoot van Nel van Delft; Denise Tanis-de Booij echtgenote van Maarten 
Tanis; Theo en Maria Mangnus-van de Vijver en overleden familie; Eric Groosman en echtgenote 
Agnes Groosman-Smet  
woensdag 19 oktober 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 19 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; Guust Schillemans en overleden familie; voor de overleden leden van het dameskoor van de 
basiliek en pastoor Van der Heyden 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 16 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele  
intenties: jaargetijde Judith Cerpentier; Bernard en Clara van Acker-Cerpentier; Julma de Waele-de 
Gronckel 
zondag 16 oktober 14.00 uur: doopviering van Dorentina Zegers met als voorganger pastoor W. 

Wiertz 
mededeling: Op zondag 23 oktober vieren we onze jaarlijkse gospelviering in samenwerking met het 

gospelkoor Karibuni uit Haacht-Station (B). Het thema is: Jij bent een parel in Gods hand. Iedereen is 
van harte welkom om 9.30 uur in de H. H. Philippus en Jacobus kerk te Koewacht. 
 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
maandag 17 oktober 9.30 uur: kermisviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

intenties: Marie, Eugenie en Louis Borm en overleden familie; Seraphine Pieters en echtgenote Angela 
Verbist; pastor Claessens; René Bauwens en echtgenote 
mededeling: De viering van 17 oktober is de laatste dienst van dit seizoen in de kapel. 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 15 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Rose-Marie Seghers echtgenote 
van Emile Kint; Mariëtte van der Heyden echtgenote van Etiën de Kind 
dinsdag 18 oktober 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 15 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Willy Jansen; Joseph Hamelink, echtgenote, kinderen en familie; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; overleden echtpaar Joos 
en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en 
familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 16 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; Rudie van Sikkelerus echtgenoot van 
Gloria Tack en overleden familie; René en Gusta Durinck-Bogaart en zuster Cyrilla; Marja van Assche-
de Schepper  
overleden: Marja de Schepper echtgenote van Eugène van Assche, 85 jaar 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 17 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Rosa Bal en echtgenoot Fons d'Hondt; Celina Ivens, echtgenoot Aloijsius de Bruijn, zoon 
Wies en overleden familie; Marja Kindt Vervaet echtgenote van Theo Kindt; jaargetijde voor Joos van 
Waterschoot, echtgenoot Louisa Platjouw en voor dochters Lucien en Marie-Jeanne; overleden ouders 
en familie de Bruycker-van Laar; Andre Remorie echtgenoot van Mariette Remorie-Van Leemput en 
overleden familie 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 16 oktober 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 

m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor   
intenties: Greet Hermans-de Booij echtgenote van Theo Hermans; jaargetijde Jo van Eetvelde 
echtgenoot van Trees van Eetvelde-Janssens; Achiel Hermans echtgenoot van Margriet Hermans-
Bryssinck; Charel d’Haens, overleden ouders en familie 
overleden De Blaauwe Hoeve: dhr. P. van Dorselaer, 83 jaar; dhr. G. de Loos, 95 jaar 
overleden wzc Antonius: mw. A. van Assche-de Schepper, 85 jaar 
overleden wzc De Lange Akkers: dhr. W. Baert, 86 jaar 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 15-16 oktober 

 
 

Hulst 
vr 14 okt 15.00 uur:  kruisweg 
zo 16 okt 11.00 uur:  w&c viering 
wo 19 okt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 19 okt 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 16 okt 9.30 uur:  w&c viering 
zo 16 okt 14.00 uur:  doopviering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
ma 17 okt 9.30 uur:   kermisviering 
Clinge 
za 15 okt 19.00 uur:  eucharistie 
di 18 okt 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 15 okt 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 16 okt 9.30 uur:  w&c viering 
Lamswaarde 
ma 17 okt 19.00 uur:  w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 16 okt 10.30 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 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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