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JAAR A 
2de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 49, 3. 5-6 
1 Korintiërs 1, 1-3 
Johannes 1, 29-34 

 

Thema 
Zie, het Lam Gods 

Collecte 
 

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

 

 

Pater Reurs overleden 
 

Ons bereikte het droeve bericht dat pater Reurs, Marist, dinsdagavond 10 januari is overleden. Nader informatie volgt op de website. 

 

 

Huiszegen 2023 
 

Evenals in voorgaande jaren zijn er ook weer kaarten voor een huiszegen gezegend in de viering 
van Driekoningen. Deze kun je thuis een plekje geven. Hiermee vragen we ook voor dit jaar Gods 
zegen over ons huis en ons gezin. 

 

Gebed voor de zegening van het huis: 

God van Leven en van Liefde, wij vragen uw zegen over dit huis. Zegen het dak boven deze woning, 
dat het beschutting geeft en dat het een veilig onderkomen is voor wie er leven, dat uw Geest, die 
mensen inspireert en beweegt, hier mag waaien, dat wie hier te gast is of op bezoek komt, zich thuis 
mag voelen. Zegen de muren van dit huis, dat ze stevig zijn, dat ze veiligheid geven en 
geborgenheid aan wie er leven, dat zij transparant zijn en helder, dat zij licht en warmte kunnen ontvangen en doorgeven. Zegen de 
kamers van dit huis, dat ze ruimten zijn om in te ademen, te werken en te leven, dat ze plekken zijn om te genieten. De huiszegen ligt 
klaar op het parochiecentrum en in de kerken. 

 

 

Tja... 

Beste mensen, 

 

'Links en rechts', om zo te zeggen, mag ik veel gesprekjes voeren. In een van mijn vroegere parochies sprak ik met een man over het 
sluiten van kerken in ons bisdom en daarbuiten. “Jammer”, zei de man. “Tja”, zei ik, “dat is onze tijd. We moeten meebewegen en er het 
beste van maken.” Toen vertelde de man dat onlangs een van zijn ooms was gestorven. Die ging altijd naar de kerk. Maar de kinderen 
besloten dat de uitvaart rechtstreeks vanuit het crematorium moest plaatsvinden. Je zit er beter, mooi beeld en geluid, makkelijk voor de 
koffie en het is er ook nog lekker warm. “Dat bedoel ik nou”, zei ik. En hij vervolgde: “Een vriendin is ook gestorven. En ze  was nog zelfs 
gecremeerd voordat ik er weet van had. Er hoefde niemand bij te zijn. Helemaal in stilte is het gebeurd. Dat noemen ze geloof ik ‘een 
technische crematie’.” “Tja”, zei ik weer. En toen alle voorbeelden in zijn hoofd de revue aan het passeren waren, zei hij ten slotte dat 
iets langer geleden ook een tante ‘langs de kerk werd gereden’. “Dat bedoel ik nou”, zei ik weer. “Ten diepste vind ik dit heel erg. Maar ik 
kan dit niet veranderen. Ik, mijn collega’s en ook heel velen overal, we doen wat we kunnen. Maar de mensen moeten willen.” T ja, als 
het geloof in Jezus, de Levende, ver weg is, als je jouw lieve dode niet met zoveel woorden toevertrouwt aan God, hoe zit het dan met 
het kerkgebouw? We zijn een heel stuk onverschilliger geworden en maken andere keuzes. En dan wordt aan mij, aan ons, gevraagd 
alle kerken overeind te houden. Dat kan dus niet, dat gaat nooit lukken. En dat moeten we ook niet willen. Geloven blijft, dat is het punt 
niet. Maar de zichtbaarheid in de samenleving wordt wel anders. En als het aan mij ligt krachtig en present. Stapje voor stapje. 
 “Ik begrijp u wel”, zei de man. Tja…. 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen 2023 

Oecumenische viering op zondag 22 januari om 11 uur in de H.Willibordusbasiliek 
 

Het thema van deze gebedsweek ‘Doe goed, zoek recht’ moedigt kerken aan om goed te doen 
en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door 
het (structurele) onrecht van ongelijkheid, ongelijke kansen van mensen en racisme. 
Met een oecumenische viering, wereldwijd verbonden, laten lokale geloofsgemeenschappen zien 
dat zij eenheid steeds meer gestalte willen geven, door de ontmoeting en samenwerking te 
bevorderen. Ieder jaar bevat deze viering een symbolische handeling om uitdrukking te geven 
aan het thema en de onderlinge verbondenheid in het geloof en in de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk leven. Dit jaar wordt er gebruik gemaakt van water 
en van stenen. 

Namens de beide kerken nodigen we u van harte uit om deze jaarlijkse viering van woord & gebed op zondag 22 januari om 11 uur in de 
H. Willibrordusbasiliek met ons mee te vieren. 

 

Pieter Overduin, em. predikant 
Ralf Grossert, p.w. 

 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1839-pater-reurs-overleden


Alpha-team 
 

In maart van het afgelopen jaar was de conferentie van de missionaire kerk ‘God renoveert’. 
De aandacht die hiervoor is geweest, kan niet aan u voorbij zijn gegaan, al is die misschien wel 
wat weggezakt. 
Maar, hebt u al eens gekeken naar het spandoek dat in de tuin van de basiliek staat?!  

 

Schuif aan 

Ook in onze parochie zijn we gestart met Alpha. Met een groepje van 5 mensen hebben we de 
eerste bijeenkomst gehad. We begonnen met gezamenlijk eten in het parochiecentrum, wat op 
zich al verbondenheid geeft. Daarna volgden gesprekken.  
Na deze eerste serie van gesprekken en eten nodigen we ook u uit voor deelname aan een 
nieuwe groep. De komende tijd zal er zeker via het Tintinnabulum meer aandacht voor de Alpha-groep zijn. Houd u het in de gaten? 
 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 13 januari 15.00 uur: kruisweg  
zondag 15 januari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. de 

Cantorij der Basiliek 
intenties: Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; familie Baert-
van Gijsel; jaargetijde Norbertus Verdurmen; Franciscus Blommaert en echtgenote Maria Wittock en 
overleden ouders; Jacobus de Smit, broers ,zusters en verdere familie Heijens; Jo Verdurmen 
echtgenoot van Truus Saman; Leon de Bleijser; Anna Rugtier-de Visser weduwe van Pierre Rugtien; 
Prosper van Walle en echtgenote Anna Verplancke en schoonzoon Albert; Tonny Lauret echtgenoot 
van Renylda d’Hondt; Madelein Dobbelaar weduwe van Joop Bruggeman; jaargetijde voor Piet Vonck 
echtgenoot van Marja Lauwers; Joseph Alfons Heijens; August de Kort, Anna Polspoel en dochter 
Imke; 
woensdag 18 januari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 18 januari 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 
overleden: mw. Anna Joanna Rugtier-de Visser, weduwe van Pierre René Rugtier, 82 jaar; dhr. Tonny 

Jacobus Lauret, echtgenoot van Renylda Fidelia Angela Lauret-d’Hondt, 83 jaar; mw. Magdalena 
Agatha Bruggeman-Dobbelaer, weduwe van Joop Bruggeman, 94 jaar; Remie Leon Pharaild 
Neelemans, echtgenoot van Maria Anna Josepha Neelemans-van Dorsselaer, 90 jaar 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 15 januari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Judith Cerpentier; Mientje Broekman- Janssen; George Poppe; Theo van Rongen 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 14 januari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Maurice Van den Brande echtgenoot van Els Wentzler, ook voor eerdere echtgenote 
Henriette Audenaerdt; Ghislain van Esbroeck; Johannes van der Heijden echtgenoot van Stephanie 
Goossens; paus emeritus Benedictus XVI 
dinsdag 17 januari 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 

 

Graauw gemeenschapshuis 
donderdag 19 januari 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 

zaterdag 14 januari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: jaargetijde overleden ouders Piet van der Meijden en Celina van der Meijden-Mel en 
overleden 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 

 

Hengstdijk H. Catharina 
donderdag 19 januari 19.30 uur: Taizéviering met als voorganger pastor R. Grossert 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 15 januari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert  

intenties: Jo Maas overleden ouders, zussen Rie en Roos en familie; José Mannaart; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en familie; paus emeritus Benedictus XVI 

 

Lamswaarde H. Cornelius 

maandag 16 januari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 15 januari 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 

m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van Margriet Hermans-Bryssinck; Piet van Dorsselaer, Andrea 

Gijsel-Vonck, Jo Gijsel en zoon Eddy 
Hartelijk dank 

Hartelijk dank aan onze koren en alle vrijwilligers en aan alle kapelbezoekers die van de kerstdagen, 
Nieuwjaar en Driekoningen hele bijzondere, feestelijke dagen hebben gemaakt. Het was goed zo! 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 14-15 januari 

Hulst 
vr 13 jan 15.00 uur: kruisweg 
zo 15 jan 11.00 uur:  eucharistie 
wo 18 jan 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 18 jan 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 15 jan 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 14 jan 19.00 uur: w&c viering 
di 17 sept 10.00 uur: gebedsgroep 
Graauw 
do 19 jan 10.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 14 jan 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
do 19 jan 19.30 Taizéviering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 15 jan 9.30 uur: w&c viering 
Lamswaarde 
ma 16 jan 19.00 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 15 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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