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JAAR C 
33de zondag door het jaar 
Werelddag van de armen  

 

Lezingen 
 

Maleachi 3, 19-20a 
2 Tessalonicenzen 3,7-12 

Lucas 21, 5-19 
  

Thema 
Door standvastigheid 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap. 

 

 

Parochiewebsite al meer dan twee decennia in de lucht 
 

Nadat in 2001 de Interparochiële Vereniging Oost-Zeeuws-Vlaanderen was opgericht, ontstond er behoefte aan een eigen 
website. Via een oproep in de toenmalige 'Kerkkoerier' werden parochianen met computerervaring opgeroepen zich te melden om 
de website te helpen opzetten. Een oplettende vader attendeerde zijn zoon (in de 2de klas van het Reynaertcollege en idolaat van 
computers) op deze oproep. Beide ouders wisten de zoon te inspireren om vrijwilliger te worden. Zo werd David Van Schoorisse 
onze technische man achter de website. Samen met de webmaster werden vele dinsdagmiddagen en zaterdagen bij David thuis 
besteed om er iets goeds en degelijks van te maken. Inmiddels zijn we meer dan 20 jaar verder en heeft David een drukke baan 
in de IT, waarin hij afstudeerde aan de universiteit van Amsterdam. Hij heeft de website meerdere metamorfoses laten ondergaan 
om 'm aan te passen aan de eisen van de tijd en van de parochie. Laatst heeft David weer een ‘APK’ uitgevoerd, waardoor onze 
website weer helemaal technisch up-to-date is. Wij zijn David dankbaar voor zijn jarenlange steun en zeggen hem, mede namens 
het pastorale team en parochiebestuur, een welgemeend dankjewel! En we hopen uiteraard dat hij zich ook in de komende jaren 
wil blijven inzetten voor de parochiewebsite!  

 

Webmaster Monique Klok-Ranke 
 

 

Martinuszondag Kloosterzande 

 

Aanstaande zondag 13 november vieren we de heilige Martinus van Tours, de patroonheilige van onze 
kerk in Kloosterzande. In deze viering zullen wij stilstaan bij het leven van deze heilige en bij zijn 
betekenis voor mensen in onze tijd. 
De viering begint om 9.30 uur en zal muzikaal worden begeleid door Anita Valckx aan het orgel. De 
(samen)zang wordt verzorgd door Patricia van Driessen en Annemie van Rooij. 
Iedereen is van harte welkom! 
 

Tot zondag! 
Ralf Grossert p.w. 
 

 

Carel van Waes uit Terneuzen ridder in de Orde van Sint-Silvester 

 

Afgelopen zondag 6 november werd er op een bijzondere wijze 
afscheid genomen van Carel van Waes als bestuurslid van de 
Elisabethparochie in Terneuzen. Zo’n 15 jaar is hij actief geweest 
in de parochie, waarbij hij jarenlang de functies van vice-voorzitter 
en penningmeester combineerde. 
In de eucharistieviering werd stilgestaan bij de huidige (zorgelijke) 
tijd met terugloop van het aantal parochianen, maar ook de hoop 
dat er een ommekeer zal komen, waarbij het geloof weer bij veel 
mensen inhoud zal krijgen. De toekomst zal leren in welke vorm.  
Ook Carel heeft heel wat stormen doorstaan. Naast de teruggang 
van het kerkbezoek kreeg hij te maken met het samengaan van 
veel parochiekernen in de Kanaalzone en daardoor ook met de 
verkoop van kerkgebouwen. Hij heeft dit proces zeker, zoals het 
een goed huisvader betaamt, bewaakt en in goede banen 
proberen te leiden. Daarnaast had hij vele contacten met 
pastores, vrijwilligers en parochianen. 

Het is dan ook een hele eer dat Carel van Waes zich nu ridder in de Orde van Sint-Silvester mag noemen. Bijzonder ook, want 
deze hoge pauselijke onderscheiding wordt niet vaak uitgereikt. 
“Toch wel een beetje emotioneel. Het is een hele eer”, vond hij dan ook zelf, nadat zijn vrouw hem de onderscheiding had 
opgespeld. 

 

Namens de parochie H. Maria Sterre der Zee willen we Carel van harte feliciteren met deze bijzondere onderscheiding en hem 
samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen nog veel fijne jaren toewensen. 

 



Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 13 november 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 

saxofonist Wim de Veth en percussionist Sven Buuron. 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Julien Baart en 
Johanna Fassaert en overledenen van de familie Baart en de familie Fassaert; Karel Verhaegen; 
overleden ouders Guust en Trees de Roeck-Fermont; Eric Groosman echtgenoot van Agnes 
Groosman-Smet; Rene Verschuren en echtgenote Cornelia de Smit en overleden familie; Leon de 
Bleijser; Rosalia Maria Cerillus de Theije echtgenote van Rudi Thomas; Flor Blommaert van de Poele 
weduwe van  Leon Blommaert; jaargetijde Gerard Baecke en overleden ouders Baecke-Cornelissens; 
Jo de Bruijn en echtgenote Maria Blommaert; overleden tante Tilly van Geijt; Piet Broeckaert 
woensdag 16 november 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 16 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert- Elias en overleden 
kinderen; jaargetijde Annelies van de Broucke; François van Overmeir en echtgenote Hedwiges van de 
Walle;  
overleden: dhr. Petrus Jozef Desire Broeckaert weduwnaar van Suzanne Petronella Wauters, 95 jaar  

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 13 november 9.30 uur: eucharistieviering met pastoor W. Wiertz 
intentie: Jozef Marten en Maria van Gassen, zonen: Etien, Rene, Patrick en schoondochters Hannie en 
Greetje 
mededeling:  

Op zaterdag 5 november is pater Slavomir Klim voor de laatste keer voorgegaan in de maandelijkse 
Poolse viering in de kerk van Koewacht. Hij is 8 jaar lang vanuit Breda naar Koewacht gekomen voor 
de eucharistieviering in het Pools. 
De Poolse gemeenschap drukt het als volgt uit: Als Poolse gemeenschap hebben we de pastoor 
bedankt voor zijn inspanningen en ook voor de bijdragen die hij heeft geleverd opdat onze 
gezamenlijke bijeenkomsten religieus en sociaal waren. Wij bedanken hem voor alles en wensen hem 
een goede en gelukkige pastorale reis naar het bisdom Utrecht. Hij gaat wonen in Ermelo van waaruit 
hij verschillende Poolse gemeenschappen zal bedienen. Moge de heilige Maagd Maria hem 
beschermen in zijn pastorale arbeid. 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 12 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: voor de familie Stevens-van Broeck; Margo Schalkens, overleden vader en overleden familie 
dinsdag 15 november 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 12 november om 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger Kapelaan R. Rojas 

Romero 
intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-
Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 14 november 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K .Van de 

Wiele 
intenties: Benny Tieleman met gedachtenis van kleinzoon Joey, Wies en Marie Roctus- de Bakker, 
zoon Guust en familie; jaargetijden Theo van Esbroeck en kleinzoon; Bert en Jenny van Leemput- 
Naessens met gedachtenis van overleden familie; Leon van Esbroeck en Mathilda van Esbroeck- de 
Cock  

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 13 november 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 
intenties: Josephus van de Velpen en Rozalia Morcus; overleden echtpaar Hubert en Henny Hiel-de 

Bruijcker; jaargetijde Karel Wentzler; Marja van Assche-de Schepper; jaargetijde Jo Neve echtgenoot 
van Marie Collet, schoonzoon Guido en familie Neve-Collet 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Overzicht vieringen 
rond 12-13 november 

Hulst 
zo 13 nov 11.00 uur:  eucharistie 
wo 16 nov 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 16 nov 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 13 nov 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 12 nov 19.00 uur: eucharistie 
di 15 nov 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 12 nov 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 14 nov 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 13 nov 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 13 nov 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   

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 13 november 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. Cantallegria   

intenties: Greet Hermans-de Booij, echtgenote van Theo Hermans; Piet van Dorsselaer, Andrea Gijsel-Vonck, Jo Gijsel en zoon Eddy; 
Ronnie van Sikkelerus en overleden vader; Achiel Hermans, echtgenoot van Margriet Hermans-Bryssinck; jaargetijde Jo Boogaert; Fons 
de Wilde, echtgenoot van Susan de Wilde-Boogaert en overleden familie  
overleden De Lange Akkers: dhr. C. Kerckhaert, 92 jaar 
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