
jaargang 86 nummer 6 zondag 8 januari 2023 

 
 

JAAR A 
Openbaring des Heren 

 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 60, 1-6 
Efeze 3, 2-3a. 5-6 
Matteüs 2, 1-12 

 
 

Thema 
De ster 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap en een extra 
Caritascollecte bestemd voor 
Stichting Vluchteling. 

 

 

2023 
 

Wat gaat 2023 ons bieden? Vorig jaar spraken we nog over corona die ons in de greep hield.  
Als we nu terugkijken op 2022 is toch de gedachte dat de coronatijd overzichtelijk was. We konden maatregelen nemen: een prik halen, 
meer afgezonderd leven, afstand houden en dat allemaal in de hoop dat het spoedig weer ‘normaal’ zou zijn. 
Normaal? Niets is minder waar gebleken. In februari werd Oekraïne aangevallen. We zagen allemaal de beelden van verwoeste steden 
in Oekraïne, van vluchtende, angstige mensen die hun weg zochten naar vele Europese landen, het gescheiden worden van gezinnen. 
MAAR, we zagen ook de moed van die vele mensen, de volharding om te vechten voor hun vaderland, de wens om weer verenigd te 
worden met hun families, vrienden en bekenden. 
Ook wij merken de gevolgen van deze oorlog: gas, elektriciteit, boodschappen die duurder worden. Mensen die het moeilijk hebben de eindjes 

aan elkaar te knopen. Dit staat absoluut niet in verhouding tot wat de mensen in Oekraïne meemaken. Maar toch: je zult er maar voor 
staan, dat je keuzes moet maken tussen warmte en eten, dat je je kinderen niet kunt geven wat ze nodig hebben. Hoe frustrerend is dat! 
2023 lijkt een verontrustend jaar te gaan worden. We hopen dat de wereld, de mens, ten goede keert. Laten we ook in 2023 er weer voor 
elkaar zijn en op elkaar letten. Een gelukkig nieuwjaar en blijf gezond. 
 

Namens bestuur parochie heilige Maria Sterre der Zee, Cecile van Tiggelen 
 

 

Paus emeritus Benedictus XVI overleden 

 

De 95-jarige Duitser, geboren als Joseph Ratzinger, trad bijna tien jaar geleden af vanwege 
gezondheidsredenen, een unicum sinds 600 jaar. 
Ratzinger wordt omschreven als een beminnelijk man, een uitzonderlijk intellectueel, een verlicht 
theoloog met een scherp inzicht in zijn eigen tekortkomingen.De eerste woorden als paus waren: 'Ik ben 
een nederige arbeider in de wijngaard van de Heer.'  Zijn laatste woorden waren: 'Jezus, ik zie U graag.'  
Paus Benedictus XVI wordt omschreven als een traditionele man met conservatieve opvattingen. 
Benedictus is vooral geliefd bij traditionalistische katholieken. Hij wilde behouden wat heilig was. Toch is 
dat lang niet altijd zo geweest. Toen hij nog in de academische wereld zat, behoorde hij juist tot de groep 
die vernieuwing zocht in de Kerk. Hij hoort in het rijtje van de bekendste en meest invloedrijke theologen 
van de 20e eeuw. Hij was een zeer intelligente man, een geslaagd academicus. Hij was enorm goed in 

het op een begrijpelijke manier uitleggen van complexe dingen. 
De op 31 december overleden paus emeritus Benedictus XVI ligt opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Drie dagen lang konden 
mensen langs het lichaam van de afgetreden paus lopen om afscheid te nemen en hem de laatste eer te bewijzen. 
De uitvaart van de paus emeritus vindt donderdag plaats op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. De huidige paus Franciscus leidt de dienst die 
om 9.30 uur begint. Daarna wordt Benedictus begraven in een crypte van de basiliek. 
 

 

Tersy Maes overleden 
 

Op tweede kerstdag is Tersy Maes overleden. Zij vertoefde al geruime tijd in de Blaauwe Hoeve op de afdeling 
Meander. Tot het laatst was zij betrokken op haar omgeving en ontving ze graag bezoek. Haar zwakke 
gezondheid maakte dat ze op 26 december is ingeslapen. 

Tersy woonde oorspronkelijk in Heikant, waar haar vader een transportbedrijf runde. Zij volgde een opleiding in 
het onderwijs en stond geruime tijd voor de klas in Sint Jansteen. Toen haar vader overleed nam zij, samen met 
haar zus, het management van het bedrijf over en liet het onderwijs varen. 

Na haar ‘pensionering’ werd Tersy lid van het parochiebestuur van de kern Hulst binnen de toenmalige Inter 
Parochiële Vereniging. Zij vervulde daar de rol van secretaris, maar was daarnaast ook nauw betrokken bij alle 
financiële zaken binnen de kern. In de pastorie in de Steenstraat had zij haar vaste kantoor in de kleine 
voorkamer naast de voordeur. Daar bracht zij vele uren als vrijwilliger door. 

Met haar vele empathische talenten groeide ze uit tot een soort ‘moeder van de pastorie’. Iedereen kon bij haar 
zijn of haar hart luchten. Zij was een heel wijze vrouw, altijd meedenkend en meelevend, humoristisch, 

begripvol en vredestichtend. 

Zij vervulde haar veelzijdige taak tot zij niet meer voldoende mobiel was. Zij trok zich terug in haar woning aan de Minnebrugstraat, maar 
bleef contact houden met het parochieleven, ook toen zij door lichamelijke ongemakken en invaliderende ongelukjes volledig immobiel werd. 

Wij bewaren de herinneringen aan haar warme persoonlijkheid in ons hart en bidden voor haar zielenrust. Dat zij ruste in vrede. 

 

Namens het parochiebestuur,  
pastoor W. Wiertz 

 



 

Aankondiging Caritascollecte weekend van 7/8 januari 2022 (Stichting Vluchteling)   
 

De Caritascollecte van dit weekend is voor Stichting Vluchteling, een noodhulporganisatie, die wereldwijd 
hulp biedt aan vluchtelingen. Stel je eens voor: je bent gevlucht vanuit je veilige thuis. Je hebt geweld, 
bombardementen, honger en grote angsten overleefd. Nu zit je met duizenden anderen in een kamp en hebt 
alles achter moeten laten. Dit is de keiharde realiteit voor miljoenen mensen op de vlucht. Stichting 
Vluchteling biedt directe hulp, met o.a. medicijnen, noodhulppakketten en veilig onderdak. Met medelijden 
zijn zij niet geholpen. Geef daarom gul, want Caritas beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 6 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Brand-Wauters en overleden familie; pater Walter Poppe; jaargetijde 
Justina Baert; Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders 
zaterdag 7 januari 11.00 uur: Oekraïense eucharistieviering met als voorganger aartsbisschop Ivan 

Danchevskyi van het dekenaat Gent m.m.v. het koor Angel Cathedral o.l.v. mw. Christine van Laere 
zondag 8 januari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero met 

samenzang 
intenties: Herman Mangnus en Lucienne Thielman; jaargetijde Rob Buysrogge; familie Baert-van 
Gijsel; Leon de Bleijser; overleden ouders Piet Broeckaart en echtgenote Suzanne Wauters; Anna 
Rugtier de Visser weduwe van Pierre Rugtier 
woensdag 11 januari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 11 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: François van Overmeir en overleden echtgenote Hedwiges van de Walle; familie Baert-van 
Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 8 januari 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: jaargetijde Jacobus Martens en echtgenote Martha Valent 
overleden: Theo van Rongen, overleden op 27 december en in stilte gecremeerd op 29 december in 

Terneuzen 
 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
donderdag 12 januari 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
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 7 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Germaine van der Ha en echtgenoot Joseph de Burger; José Weemaes en echtgenoot 
Gerardus Smet; Maurice Van den Brande echtgenoot van Els Wentzler, ook voor eerdere echtgenote 
Henriette Audenaerdt; Ghislain van Esbroeck; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; 
Elodie Van Eerdenburgh en echtgenoot Marcel Burm; Johannes van der Heijden echtgenoot van 
Stephanie Goossens 
dinsdag 10 januari 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 7 januari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: jaargetijde Betsie van Poorten-de Kort en overleden schoonouders van Poorten-Reijns en Monique; 
jaargetijde Marcel Buijsse met gedachtenis van Celina Buijsse-Gielliet; Anna Maria Truijman; overleden echtpaar 
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
mededeling: Per 1 januari 2023 is het tarief voor het aanvragen van een mis-intentie verhoogd naar € 12,-. 
 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 9 januari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Bert en Jenny van Leemput-Naessens met gedachtenis van overleden familie; Benny Tieleman met 
gedachtenis van kleinzoon Joey, Wies en Marie Roctus de Bakker, zoon Guust en familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 8 januari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele  
intenties: Pieter van Kampen-Willems en overleden kinderen; overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de 
Lavoir; jaargetijde Rie Maas, overleden ouders, broer Jo, zus Roos en overleden familie; overleden ouders Jo Rijk en 
Maria Hiel; Marja van Assche-de Schepper; José Mannaart 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 8 januari 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. 
Cantallegria     
intenties: Ria van Dorselaer, familie van Sikkelerus-Daalman, familie Kindt-Jacobs; Jan Dobbelaar echtgenoot van 
Rosa Dobbelaar-Mannaert; Elly Volleman-de Caluwé en overleden familie; Theodorus en Maria de Bruijn-de Meyer, 
zoon Henk en als jaargetijde voor dochter Marie-Louise; Piet van Dorsselaer, Andrea Gijsel-Vonck, Jo Gijsel en zoon 
Eddy; Jo Baart en overleden familie; Greet Hermans-de Booij echtgenote van Theo Hermans, Jo Vioen 
overleden: In verband met de wet op de privacy zullen de namen van hen die overleden zijn in dit nieuwe jaar niet 
meer gepubliceerd worden. We hopen op uw begrip. 

Overzicht vieringen 
rond 7-8 januari 

Hulst 
vr 6 jan 19.00 uur:  eucharistie 
za 7 jan 11.00 uur:   
 Oekraïense eucharitie 
zo 8 jan 11.00 uur:  eucharistie 
wo 11 jan 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 11 jan 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 8 jan 9.30 uur:  eucharistie 
St. Jansteen De Warande 
do 12 jan 10.30 uur:      w&c viering 
Clinge 
za 7 jan 19.00 uur:  eucharistie 
di 10 jan 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 7 jan 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 9 jan 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 8 jan 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 8 jan 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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