
jaargang 85 nummer 49 zondag 30 oktober 2022 
 

 
 

JAAR C 
31ste zondag d. h. jaar  

 

 

Lezingen 
 

Wijsheid 11, 23-12,2 
2 Tessalonicenzen 1,11-2,2 

Lucas 19, 1-10 
 

Thema 
Redden 

Allerheiligen 
 

Lezingen 
 

Openbaring 7, 2-4.9-14 
1 Johannes 2,1-3 
Matteüs 5, 1-12a 

 

Allerzielen 
 

Lezingen 
 

Jesaja 25, 6a.7-9 
Apokalyps 21, 1-5a.6b-7 

Lucas 23,44-46.50. 52-53; 
24, 1-6a 

 

 

Het hart vergeet niet… 22 Jaar Rouwzorg Regio 0114 
 

We zijn als team dankbaar voor de mooie woorden, de erkenning en de warme aanwezigheid van zovelen op 4 oktober. Een 
avond om te danken en samen stil te staan bij wat er in een mensenleven toe doet. Dank zeggen we ook aan wie meewerkten 
aan onze avond en aan Marinus van den Berg voor zijn ‘uitgestelde aubade’. Enkele reacties:  

 In een groot hart passen heel wat mensen die er even willen schuilen. Voor al jullie goede zorgen, voor jullie steun en kracht 
willen wij jullie nog eens bedanken. 

 Mooie, fijne, zinvolle avond… heb genoten ondanks de soms moeilijke herinneringen die natuurlijk naar boven borrelden… 
een avond die ontzettend veel rust gaf.  

 Een inspirerende, speciale avond: wat zat het goed in elkaar, wat was het gepast, wat zijn jullie warm en liefdevol naar de 
mensen toe… 

 Vanavond was zeer de moeite waard! Mooie teksten, verhalen en muziek die er naadloos bij aansloot. Bijzonder sfeervol, met 
een feestelijk tintje! Dank dat ik erbij mocht zijn. 

 Ik heb bewondering voor jullie. Wat hebben jullie veel gedaan in al die jaren om mensen die een verlies meemaken steun te 
geven om verder te kunnen. Onze wens is dat jullie dit nog lang mogen doen. Een welgemeend schouderklopje voor jullie 
allen. 

 We komen graag naar de lezingen. Meer te weten komen wat ‘rouwen’ met een mens doet, sterkt ons in ons dagelijks leven. 
Iedere keer horen we iets nieuws waar we mee aan de slag kunnen. Dank daarvoor! Jullie verzorgen dit al 22 jaar en wij 
hopen dat daar nog vele jaren bij mogen komen. En vanavond was het nóg mooier! 

 Een stijlvolle avond met mooie teksten en verhalen van Ad, – wat kan die man vertellen! -, muziek die er echt bij paste en 
toespraken van de burgemeester en Kees van Geloof, die spraken vanuit levenservaring. 

 Een prachtige avond, tot in de puntjes verzorgd, tot in de kleinste details. Ik was erg onder de indruk 
van de woorden van Kees van Geloof. 

 Het werd een inhoudsvolle en gedenkwaardige avond, die iedereen met een positief gevoel zal 
heugen. Mijn complimenten voor de voorbereiding, de uitwerking en de invulling!  

 

Een uitgestelde aubade door Marinus van den Berg: 
 

2020 werd 2022 
Dank voor al die avonden in volle zalen, iedereen welkom met koffie en thee  
Dank voor al die dagen van samenkomen met kleine groepen en om te overleggen 
Dank voor al die aandacht tussendoor met kaartjes, telefoontjes, e-mails 
Om nog eens te vragen: “En hoe is ‘t nu?” Jullie wisten hoe zwaar het kan zijn al dat gemis en al die vragen 
Jullie luisterden naar de pijn, de waaroms, de gevoelens van schuld, de eenzaamheid 
Dankzij jullie vonden velen hun weg, dank aan alle pastores die ondersteunden, dank voor Rouwzorg Regio 0114. 
 
 

13 november tijdens en na eucharistieviering saxofoon klassiek concert 
 

Op 13 november zal de eucharistieviering muzikaal worden ondersteund door saxofonist Wim de 
Veth en percussionist Sven Buuron. Na de eucharistieviering is er eerst een koffie / thee pauze. 
Direct daarna zal er een bijzonder concert plaats vinden, dat eveneens wordt verzorgd door Wim de 
Veth en Sven Buuron. De saxofoon is bij de meeste mensen bekend als een jazz instrument, maar 
je kunt er ook prima klassieke werken op spelen. 
Saxofonist Wim de Veth probeert al jaren op zijn manier de saxofoon bij een groter publiek te 
promoten als klassiek instrument, zoals uitvinder van de saxofoon Adolphe Sax het in eerste 
instantie uiteindelijk had bedoeld. Je kunt met de saxofoon heel hard scheuren, maar ook warme 
klanken voort brengen. Het motto van het concert is dan ook ‘Niet Scheuren maar Kleuren’. De 
saxofoon zal worden begeleid door de marimba. Het is een afwisselend programma met werken van 
o.a. Astor Piazzolla en Ennio Morricone. Tijdens het concert zal er ook aandacht zijn voor het 
bijzondere vredesproject Sax4Pax. Een project waarbij artilleriehulzen werden omgesmolten om er 
saxofoons van te maken. Dit omsmelten oftewel omvormen is een moment om eens stil te staan 
hoe we zelf in het leven staan, vooral in deze coronatijd waar velen laten blijken een kort lontje te 
hebben, agressief reageren naar anderen enz. Onszelf omvormen zou meer vrede en rust brengen 
zowel voor onszelf als in ons land en daar buiten. Durft u dit muzikaal avontuur aan, dan nodigen 
saxofonist Wim de Veth en marimbaspeler Sven Buuron u van harte uit om hun concert bij te 
wonen. Het concert is gratis, maar we vragen wel een vrijwillige bijdrage. Met dank. 

 



 

Dankbetuiging 
 

Sinds januari dit jaar ben ik ernstig ziek geweest. Ik heb verschillende operaties ondergaan, chemotherapietherapie moeten 
ondergaan en ook de nodige bestralingen.  
Op het ogenblik gaat het gelukkig de goede kant op en voel ik me weer wat meer mens worden. Bij deze wil ik al diegenen 
bedanken die met mij hebben meegeleefd en verbonden waren via bezoek, mail of WhatsApp. Dat doet een mens goed, zeker 
als je ziek bent. Daarvoor hartelijk dank. Maar bovenal dank ik jullie voor jullie gebed. Want zonder hulp van boven zijn we 
nergens. 
 

pater Joop Reurs 
 

 

H. Hubertusviering in de Catharinakerk te Hengstdijk 
 

Op vrijdag 4 november a.s. is er in de kerk van Hengstdijk om 20.00 uur weer de Hubertusviering. De voorganger is pastoor W. 
Wiertz en de muzikale begeleiding wordt, evenals voorgaande jaren, verzorgd door het Eerste Zeeuwse Jachthoornkorps. Tijdens 
de viering worden de Hubertusbroodjes gezegend en na de viering worden deze uitgereikt. Iedereen is van harte welkom met of 
zonder gezelschapsdier. Na de viering kunnen de dieren worden gezegend. Om de kosten van dit alles, denk ook aan de 
verwarming, te dragen staat er achter in de kerk een pot voor een vrijwillige bijdrage. 
Na afloop is er nog een gezellig samenzijn in de kerk, onder het genot van een hapje en een drankje, dat u wordt aangeboden. 

 

 

Informatie en intenties 

 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 30 oktober 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
m.m.v. M. Mangnus op orgel en J. Klok als cantor 
intenties: familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Louisa Baert; Leon de Bleijser; Herman Mangnus en 
Lucienne Thieleman; Jan de Vaan echtgenoot van Nel van Delft; Denise Tanis de Booij 
echtgenote van Maarten Tanis; Eric Groosman en echtgenote Agnes Groosman-Smet; Rose-
Marie Thomas-de Theije echtgenote van Rudie Thomas; Flor Blommaart-van de Poele weduwe 
van Leon Blommaart 
dinsdag 1 november 19.00 uur: Allerheiligen, eucharistieviering met als voorganger pastoor W. 
Wiertz m.m.v. de koren uit Clinge en De Klinge. 
woensdag 2 november 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 2 november 19.00 uur: Allerzielen, woord- en gebedsviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het Dameskoor 
intenties: familie Baert van Gijsel; familie Verdurmen; overleden leden van de vrijwillige 
brandweer; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; Michael Vonck; Rosalia 
Vonck van Huffel en Magdalena en Juliëtte Vonck; Leon en Marie de Kock-de Theije en 
overleden familie; Overleden ouders Guust en Trees de Roeck-Fermont; Fieny Wiertz-Horbach; 
Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Walter van 
Overmeir en overleden familie 
vrijdag 4 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas 
Romero 
intenties: Alphons Bommaert en echtgenote mathilde de Vos en overleden ouders; overleden 
ouders Brand-Wauters en overleden familie 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 30 oktober 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Margaretha Martinet en echtgenoot Theophile de Rechter en overleden familie; 
overleden ouders Maurice Buijs en echtgenote Agnes Inghels; Alma Buijs en Fons Buijs; Cerillus 
de Letter en echtgenote Clémence Suy 
woensdag 2 november 19.00 uur: Allerzielen, verzorgd door de werkgroep 
intenties: Prudent de Caluwé en echtgenote Jose de Caluwé-Raes, overleden ouders; François 
Raes en echtgenote Angelina Raes van Overmere 

 

 

Collecte 
 

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

 

Overzicht vieringen 
rond 29-30 oktober 

 

Hulst 
zo 30 okt 11.00 uur:  eucharistie 
di 1 nov 19.00 uur: eucharistie 
wo 2 nov 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 2 nov 19.00 uur: woord&gebed 
vr 4 nov 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 30 okt 9.30 uur:  eucharistie 
wo 2 nov 19.00 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 29 okt 11.00 uur: doopviering 
za 29 okt 19.00 uur: w&c viering 
di 1 nov 10.00 uur: w&c viering 
Nieuw-Namen 
vr 28 okt 19.00 uur:  w&c viering 
wo 2 nov 19.00 uur: w&c viering 
Graauw 
wo 2 nov 10.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 29 okt 19.00 uur:  eucharistie 
wo 2 nov 19.00 uur: w&c viering 
Hengstdijk 
vr 4 nov 20.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 30 nov 9.30 uur: w&c viering 
Lamswaarde 
wo 2 nov 19.00 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 30 okt 10.30 uur: w&c viering 
 

 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 29 oktober 11.00 uur: doopviering voor Isa Mangnus 
zaterdag 29 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’  
intenties: jaargetijde Gerarda Lansu; jaargetijde Petrus van Itegem en echtgenote Lea d’Haen; Petrus Acke en echtgenote Louisa 
Sloot; Annie Smet en echtgenoot Jo van Goethem; Joseph Govaert en echtgenote Saria van den Brande; Petrus Boënne-van 
Meegroot en overleden kinderen; 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 
mededeling: in de viering van 29 oktober worden de overledenen van het afgelopen jaar speciaal herdacht; er zullen 
gedachtenisprentjes met hun naam uitgereikt worden.  
dinsdag 1 november 10.00 uur: woord- en communieviering met aansluitend mogelijkheid tot aanbidding tijdens de bijeenkomst 
van gebedsgroep de Bron met als voorganger pastor R. Grossert 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 28 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Petrus Bosman en echtgenote. Augusta van Roeyen en overleden 
familie 



Nieuw-Namen H. Joseph vervolg 
woensdag 2 november 19.00 uur: Allerzielen, woord- en communieviering ter gedachtenis aan 
de overledenen van voorbije jaar en uitreiking van de gedachteniskruisjes met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Maria Buijsrogge en echtgenoot Johan 
Kegelaer, familie Buijsrogge-Gillis, Honoré Freyser en echtgenote Julma Buijsrogge overleden 
ouders en familie; Albert Burm en Maria Burm overleden ouders en familie; Margot Heye 
echtgenote van Alfons Thielens; René van Roeyen en echtgenote Esther de Kind en overleden 
familie; Piet de Cock en echtgenote Lucienne Joos; Gilda de Bock en echtgenoot Fredericus van 
der Heyden; Mariette Scheerders echtgenote van Joseph de Deckere; George Pauwels 
echtgenoot van Ria Schuddings; Jacobus Lockefeer en echtgenote Anna Kindt 
Allerzielen: In onze onsterfelijke herinneringen herdenken wij onze dierbare overledenen door 
een kaarsje te ontsteken. In de viering staan we stil bij de parochianen die overledenen zijn sinds 
november 2021. De kruisjes die na de uitvaartdienst als aandenken in de kerk zijn opgehangen 
zullen dan aan de familie worden uitgereikt. Bij droog weer gaan we na deze viering samen naar 
het kerkhof, waar de voorganger een gebed zal uitspreken en kan er een brandend kaarsje op het 
graf bij een dierbare overledene geplaatst worden. 

 

Graauw gemeenschapshuis 
wo 2 november 10.00 uur: Allerzielen, woord- en communieviering, die speciaal in het teken 
staat van de gedachtenis aan de overledenen, met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Trees Buijs, echtgenote van Willy Hofman en voor overleden ouders en familie; Petrus 
Boënne-van Megroot en overleden kinderen; Piet de Baar, echtgenote Mina Rijk en dochter Tini; 
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 
Na de viering is er bij redelijke weersomstandigheden gelegenheid samen naar de begraafplaats 
te gaan voor een kort gebed en het zegenen van de graven. U bent allen van harte welkom. 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 29 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas 
Romero 
intenties: jaargetijde Piet Crombeen, wederzijdse ouders en familie, schoonzus Anny en 
schoonbroer Marcel; Wies van den Bergen met gedachtenis van overleden dochter Anneke, zoon 
Philip en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
woensdag 2 november 19.00 uur: Allerzielen samen met Hengstdijk, woord- en communieviering 

met als voorganger pastor R. Grossert 
Tijdens deze viering worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. 
intentie: Jo Strobbe met gedachtenis van overleden familie 

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  

 

 

 

Hengstdijk H. Catharina 
vrijdag 4 november 20.00 uur: Hubertusviering, eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het Eerste 
Zeeuwse Jachthoornkorps 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 30 oktober 9.30 uur: Allerheilgen/Allerzielen, woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Piet Vermeule echtgenoot van Nelly Rijk en overleden familie; overleden ouders Jan de Smit en Jo de Smit-Drijdijk; 
Emery de Nijs en overleden familie de Nijs-Kerckhaert en kleinzoon Erik; Miet Menu-Kerckhaert en overleden familie; Theresia 
Commisaris-Kuijpers; Peter Goossen en overleden familie; overleden ouders Jo de Waal en Greta de Waal-de Cock; Rudie van 
Sikkelerus echtgenoot van Gloria Tack en overleden familie; August en Dora de Bakker-Bogaert en overleden familie, Jo, Paul, 
Wies, Rita en Ferry; George en Aurelia Kint-Rombout; Piet en Marie Burm-van Helsland, Paul, Vera en Carine; Overleden ouders 
Frans en Irene Luijcks-Vermast; Marja van Assche-de Schepper 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
woensdag 2 november 19.00 uur: Allerzielen, woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 30 oktober 10.30 uur: Allerheiligen/Allerzielen, woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; Johan en Gerda Vermast-Tieleman; Johan Burm, echtgenoot van 
Maria Burm-Boogaert; Fons de Wilde, echtgenoot van Suzan de Wilde-Boogaert; Jo Boogaert en familie; Bert Borm, echtgenoot 
van Juliëtte Borm-van Eerdenburgh; Achiel Hermans, echtgenoot van Margriet Hermans-Bryssinck; Theodorus en Maria de 
Bruijn-de Meyer, dochter Marie-Louise en als jaargetijde voor zoon Henk; Jacobus en Riet de Pauw-Walrave; Albert en Julia 
Cerpentier-Hamerlinck en Anna de Jaeger-Cerpentier; Tilly Rombaut-Baart, echtgenote van Rob Rombaut; jaargetijde Jo 
Nonneman, echtgenoot van Joke Nonneman-Rodrigo; Greet Hermans-de Booij, echtgenote van Theo Hermans  
overleden De Blaauwe Hoeve: mw. M. Plasschaert-van de Vijver, 90 jaar; mw. E. Volleman-de Caluwé, 80 jaar  
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