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JAAR C 
32ste zondag door het jaar 

H. Willibrord 
 

 

 

Lezingen 
 

2 Makkabeeën 7, 1-2.9-14 
2 Tessalonicenzen 2,16-17; 3,1-5 

Lucas 20, 27-38 
 
 

 

Thema 
God van levenden 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-  
gemeenschap. In Clinge en 
Vogelwaarde is er een extra caritas-
collecte voor het Kerkelijk Noodfonds. 

 

 

7 november, naamdag van de heilige Willibrord, bisschop van Utrecht 
 

In het jaar 658 wordt in het noordoosten van Engeland deze grote heilige geboren. De vader van 

Willibrord stuurt de jongen naar een klooster van benedictijnen in Ripon. Daar groeit Willibrord op met de 

liturgie van de benedictijnen. Wanneer hij in de kloostergemeenschap is opgenomen, gaat hij naar een 

streng klooster in Ierland. Daar gaat hij leren voor missionaris. In dat klooster wordt hij tot priester gewijd. 

In het jaar 690 komt Willibrord met elf andere missionarissen naar het land van de Friezen. 

Korte tijd later gaat Willibrord naar Rome en wordt tot bisschop van Utrecht gewijd. Maar men moet niet 

denken dat Willibrord de hele tijd in Utrecht is gebleven. Hij trekt voortdurend rond om de mensen over God te vertellen. Hij is een echte 

reiziger voor God. Er zijn heel wat plaatsen, waarvan we weten dat Willibrord er is geweest. 

Veel pasgeborenen kregen de naam van Willibrord of een afgeleide daarvan. Echter, in de periode van de secularisatie in de jaren 1960 

brokkelden de tradities van de christelijke naamgeving en de viering van de naamdag af. Vanaf dan verdrong de viering van de 

geboortedag ook in de katholieke gezinnen de viering van de naamdag. Moderne ouders zoeken vandaag de dag inspiratie in allerlei 

modetrends of zelfs in de fonetische klank van namen. Godsdienstige motieven spelen daarbij vaak nauwelijks meer een rol. 

Toch staan vele Bijbelse en christelijke namen tot op vandaag nog steeds erg hoog op de lijst van meest voorkomende namen. Vele 

christelijke ouders willen nog steeds een voorspreker en een beschermheilige voor hun kind. In het spoor van de herontdekking van het 

belang daarvan wint ook de viering van de naamdag opnieuw aan populariteit. Het geeft een Zoektocht naar zingeving en bescherming. 
 

 

Synodaal proces 
 

Een bijdrage vanuit ‘onschuldige’ hoek is wellicht een goede insteek om nog weer eens na te 
denken over alle ontwikkelingen in onze Kerk en over de te belopen weg. Onderstaande 
observatie is van de hand van Jobbe Janssen, coördinator van het Interdiocesaan Pastoraal 
Beraad, het overlegorgaan van leken in Vlaanderen. Het is opgenomen in een artikel in 
Kerk&Leven van 5 oktober jl. 
“Het synodale proces dat momenteel plaatsvindt overal in onze Kerk, heeft ongetwijfeld zijn 
waarde. Al vrees ik dat de betekenis ervan door velen verkeerd wordt ingeschat. Zoals paus 
Franciscus al meermaals zei, is het niet zozeer de bedoeling de kerkelijke leer in één keer te 
veranderen. Ook gaat de synode niet over de vraag of de wijding van vrouwen er moet komen, 

om een voorbeeld te noemen. Wél zullen de beraadslagingen erover gaan de structuur van de Kerk aan te passen om de gelovigen er 
sterker bij te kunnen betrekken, om leken meer verantwoordelijkheden te geven in het kerkelijke bestuur en om zo steeds losser te 
komen van de klerikale Kerk. Dat is de basis, en die kwestie zal dan ook ongetwijfeld centraal staan op de bisschoppensynode in 2023, 
die altijd was bedoeld als een synode over synodaliteit. Dat neemt uiteraard niet weg dat de vraag naar de wijding van vrouwen of die 
naar een herziening van de kerkelijke leer over seksualiteit meer dan ooit aan de orde blijft. Het hoeft dan ook allerminst te verbazen dat 
juist die vragen nu opnieuw luid klinken. Deze kwesties lijken me echter zo delicaat, dat ik hier niet meteen veranderingen verwacht. 
Mochten verwachtingen toch precies hier heel erg op gericht zijn, dan vrees ik voor teleurstelling wanneer de synode is afgelopen.” 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Nederlandse bisschoppen op ad-liminabezoek naar Rome van 7 t/m 12 november 2022  
 

Het Latijnse woord ‘limina’ betekent 'drempels'. ‘Visitatio ad limina apostolorum’ betekent letterlijk 'een pelgrimage naar de drempels van 
de apostelen'. Met deze drempels worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus bedoeld. De Nederlandse bisschoppen zullen 
een ontmoeting hebben met paus Franciscus als opvolger van de apostel Petrus en zij zullen verschillende dicasteries (onderdelen van 
de Romeinse Curie zoals Congregaties, Pauselijke Raden, Tribunalen en Pauselijke Commissie) bezoeken in Rome. Katholiekleven.nl 
zal daarvan verslag doen. Het is een eeuwenoud gebruik dat bisschoppen de graven van de apostelen in Rome bezoeken. Sinds het 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) wordt dit bezoek door de bisschoppen van een kerkprovincie gezamenlijk afgelegd. 
In een reeks video’s blikten de bisschoppen deze zomer al kort vooruit op het ad-liminabezoek. De interviews met de bisschoppen 
verschenen in het verlengde van de diocesane fase van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ 
(2021-2023). Bekijk de video’s op ‘Synodale Kerk: Vijf vragen aan de Nederlandse bisschoppen’. De vraag naar het ad-liminabezoek is 
telkens de laatste vraag in elke video. 
 

Update: Publicatie ad-liminarapport 

Op vrijdag 28 oktober publiceerde de Nederlandse Bisschoppenconferentie het Ad Limina rapport. Dit rapport biedt een overzicht van de 
situatie in de Nederlandse Kerkprovincie. Thema’s uit dit rapport zullen worden besproken tijdens het bezoek van de bisschoppen aan de 
paus. 
 

 

 
 

https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/synodale-kerk-vijf-vragen-aan-de-nederlandse-bisschoppen
https://www.rkkerk.nl/ad-limina-rapport-van-de-nederlandse-bisschoppenconferentie-gepubliceerd/


13 november tijdens en na eucharistieviering saxofoon klassiek concert 
 

13 november tijdens en na eucharistieviering saxofoon klassiek concert met saxofonist Wim de Veth en percussionist Sven Buuron. 
Het zou prettig zijn, als u bij de eucharistieviering en tijdens het concert aanwezig bent. 
 

 

Aankondiging caritascollecte van 5-6 november 2022 (Kerkelijk Noodfonds) 

 

Ruim 30 jaar geleden werd door de gezamenlijke Caritasinstellingen een Kerkelijk Noodfonds voor 
de regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen opgericht. Dat fonds is bedoeld om mensen die buiten de officiële 
regels van de sociale voorzieningen vallen een uitweg te bieden bij plotselinge financiële zorgen en 
tegenslagen via een donatie of renteloze lening. De verzoeken om steun uit het fonds verlopen via 
Hulst voor Elkaar en via SchuldHulpMaatje Hulst. Met uw bijdragen kunnen mensen die echt een 
steuntje nodig hebben een beroep op het noodfonds blijven doen. 
 
 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 4 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero  

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie 
zondag 6 november 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

m.m.v. Rolf Wolffensbergen (orgel) en Paul van Gorsel (zang)   
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Alexander 
Baart; Paula de Bruijn, Ries van Kampen, Carlo de Waal en overleden familie; Theo Hiel en Lies 
Kerckhaert en overleden familie; Fons Hofman; jaargetijde Otto Vosveld echtgenoot van Johanna van 
Doorn; Richard Franciscus de Beule; Eric Groosman echtgenoot van Agnes Groosman-Smet; Aloys 
Buijsrogge en echgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buijsrogge; Leon de Bleijser; Rosalia-
Maria-Cerillus de Theije echtgenote van Rudi Thomas; Flor Blommaart van de Poele weduwe van 
Leon Blommaart; Piet Rottier en echtgenote Maria d’Hooge en Wilfried Segers 
woensdag 9 november 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 9 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; jaargetijde Walter van Overmeir echtgenoot van Beatrix van Overmeir-Penneman en 
overleden familie 
vrijdag 11 november 15.00 uur: kruisweg 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 5 november 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor Klim 
zondag 6 november 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele  
intenties: Sylvia van Damme; Roger van Daele echtgenoot van Ria de Deckere 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 5-6 november 

 

Hulst 
vr 4 nov 19.00 uur:  eucharistie 
zo 6 nov 11.00 uur:  eucharistie 
wo 9 nov 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 9 nov 19.00 uur:  eucharistie 
vr 11 nov 15.00 uur:  kruisweg 
Koewacht 
za 5 nov 19.00 uur:  Poolse euch 
zo 6 nov 9.30 uur:  w&c viering 
Sint Jansteen De Warande 
do 10 nov 10.30 uur:      eucharistie 
Clinge 
za 5 nov 19.00 uur:  w&c viering 
di 8 nov 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 5 nov 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
vr 4 nov 20.00 uur: Hubertusviering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 6 nov 9.30 uur:  eucharistie 
De Blaauwe Hoeve 
zo 6 nov 10.30 uur:  w&c viering 
 

 

Sint Jansteen De Warande 
donderdag 10 november 10.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; René Bauwens en 
echtgenote; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 5 november 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de 
Poele; Christianne van Duijse echtgenote van Rudy Bracke; Karel Bracke en echtgenote Maria Merckx; Wies Bracke; Fiel Merckx en 
echtgenote Annie Burm; Isidoor Merckx en echtgenote Delphine Ongena 
dinsdag 8 november 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
gedoopt: Isa Annemarie Eric, dochtertje van Jordy Mangnus en Nele de Loos 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 5 november 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; Tilly van der Veeken-Lambert met gedachtenis van 
overleden familie; 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 
 

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

Tijdens de viering worden Hubertus-broodjes gezegend en uitgereikt. Ieder is van harte welkom, met of zonder gezelschapsdier dat na 
de viering kan worden gezegend.   
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 6 november 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; Pieter van Kampen-Willems en overleden kinderen; overleden ouders Jo 
Rijk en Maria Hiel; Bennie van Waterschoot; familie Reijns-de Kort, zoon Stanny en schoondochter Meriam; Marja van Assche-de Schepper 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen  
De Blaauwe Hoeve 
zondag 6 november 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor   
intenties: José Bruggeman-Lossie echtgenote van Leon Bruggeman; Greet Hermans-de Booij echtgenote van Theo Hermans; Piet van 
Dorsselaer, Andrea Gijsel-Vonck, Jo Gijsel en zoon Eddy; Paul Baert echtgenoot van Gerda Baert-Weemaes en schoondochter Monique  
overleden De Blaauwe Hoeve: mw. M. Boeding-Mangnus, 91 jaar 


