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JAAR A 
3de zondag door het jaar 

 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 8, 23b-9,3 
1 Korintiërs 1, 10-13.17 

Matteüs 4, 12-23 
 
 

Thema 
Komt, volg Mij 

Collecte 
 

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

 

 

In memoriam pater Joop Reurs 
 

Op 30 augustus 1947 werd pater Joop Reurs geboren in Monnickendam. Hij volgde zijn opleiding in 
Lievelde en Nijmegen. Op 8 september 1970 werd pater Reurs geprofest op het feest van Maria-
Geboorte. Je kunt je eigenlijk geen betere dag voor je verbintenis met de paters maristen (in het Latijn 
'Societas Mariae', afgekort SM) voorstellen dan het geboortefeest van Maria.  
 

In 1974 is pater Reurs priester gewijd. Hij is werkzaam geweest in Uithoom en in het jongerenwerk te 
Zeeuws-Vlaanderen. Vervolgens werkte hij in Utrecht, IJsselstein en Weurt, waar hij pastoor was van 
1992 tot 2003. In 2005 kwam Joop terug in Hulst en kwam te wonen bij de paters maristen aan de 
Zandstraat.  
 

In 2008 kwam pater Reurs ook in beeld bij het parochieleven van ‘Groot Hulst’. Hij werd 

eindverantwoordelijke van de parochie en zijn aandachtsgebieden werden toen huwelijkscatechese en 
H. Vormsel. 
 

Joop Reurs was een veelzijdig man. Vele mensen luisterden graag naar zijn preken. Naast zijn 
pastorale en bestuurlijke inbreng was hij ook sportief en zorgde mede voor de fietsroutes langs de 
Mariakapelletjes door oostelijk Zeeuws-Vlaanderen (2008-2018). 

 

Hij was bovenal een aimabele en dienstbare man en pastor. Sinds zijn emeritaat bleef hij met hart en ziel werkzaam als priester-
assistent. Hij wandelde veel, afstanden waren geen bezwaar, ondanks of juist ingegeven door zijn diabetes. Hij voelde er zich goed bij. 
Hij had voor iedereen een woordje klaar en kwam graag nog koffie drinken op het parochiecentrum, totdat zijn gezondheid dit niet meer 
toeliet. De laatste jaren sukkelde hij met zijn gezondheid en moest hij het priester-assistent-zijn met pijn loslaten. Alles werd moeilijk. 
 

Wij kunnen hem alleen maar dankbaar zijn voor al het werk dat hij heeft gedaan en wat hij voor ons heeft betekend. 
 

pastoor, parochiebestuur en pastores parochie H. Maria Sterre der Zee 
 

 

Kerkbalans 2023 

Beste parochianen, 
Afgelopen weken hebben we velen die we tegenkwamen een gezegend nieuwjaar en alle goeds toegewenst. Trouwens, volgens de 
traditie mogen we deze wens nog meegeven tot het eind van de maand, maar dit geldt natuurlijk ook voor het verdere jaar. 
Nu we dan toch weer met frisse moed zijn begonnen, kijken we ook weer naar ons huishoudboekje. Ook de kerk heeft hiermee te 
maken. Wij willen een levende en levendige kerk zijn voor iedereen, maar dat gaat niet vanzelf. 
De komende twee weken glijdt er weer een brief bij u in de brievenbus. Wij vragen u deze met grote aandacht te lezen en niet zomaar bij 
het oud papier te gooien. We hopen dat ook u hart voor de kerk heeft en die financieel wilt ondersteunen. 

Wilt ook u dat de kerk haar normen en waarden doorgeeft aan de jeugd (wellicht ook aan uw eigen kinderen en/of kleinkinderen)? 
Dankzij uw bijdrage kan de Kerk een baken blijven - voor alle mensen van goede wil – en een richtingwijzer van geloof, hoop en vooral 
van liefde. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

Namens het pastoraal team en bestuur van de parochie H. Maria Sterre der Zee,  
Cecile van Tiggelen 
 

 

Kansfonds pakt uit 
 

Vanuit de Caritasbesturen in Zeeuws-Vlaanderen bestaan er al langer contacten met diverse 
vermogensfondsen in ons land. Met name met het Kansfonds zijn er goede contacten, dat nu ook de noden in 
Zeeuws-Vlaanderen onderkent. Het Kansfonds heeft besloten om een eenmalige donatie te verstrekken om 
alleenstaanden of gezinnen in acute nood in onze regio financieel bij te springen.  
Voor het bereiken en benaderen van deze doelgroep doet het Kansfonds een beroep op de Caritasbesturen.  

 De besteding kan divers zijn. Bijvoorbeeld: een gift in waardebonnen, warme dekens, het betalen van een 
rekening, een maand huur of vervanging van defect witgoed voor gezinnen en mensen in armoede. 

 De besteding van de donatie moet relatief snel gebeuren met een uiterste uitloop tot eind mei 2023. 
De 3 Caritasbesturen in Zeeuws-Vlaanderen nodigen diaconieën en charitatieve instellingen uit om deze unieke kans aan te grijpen om 
de doelgroep extra te ondersteunen vanuit een royaal budget. De Caritasinstellingen bepalen in overleg met de aanvrager op basis van 
de door het Kansfonds gestelde criteria of een hulpvraag gehonoreerd kan worden. Aanspraken op deze voorziening kunnen worden 
ingediend via de lokale diaconieën of Caritasbesturen. Een aanvraag dient een korte toelichting te bevatten op de concrete hulpvraag en 
gestuurd te worden naar caritas@hmsdz.nl. 
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Lezing Rouwzorg Regio 0114 

 

Op dinsdagavond 7 februari a.s. verzorgt Gerke Verthriest op uitnodiging van Rouwzorg Regio 0114 een lezing in de Truffinozaal van 
WZC De Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2 in Hulst. Het thema van de avond is: 'Nabij zijn…. in het donkerste donker'. 
Gerke Verthriest is werkzaam in de lichaamsgerichte existentiële psychotherapie, docente aan Vlaamse Hogescholen en staflid 
Opleiding Counseling aan de KU in Leuven. Ook geeft zij opleidingen aan vormingsorganisaties. 
Samen met Johan Maes is zij auteur van het boek ‘DNA van Rouw' en schreef zij de gedichtenbundel 'Solanum Dulcamara’. 
Bovendien is zij een zeer begenadigd spreekster. 
De avond begint om 20.00 uur, de toegang is gratis, maar gelieve wel in te schrijven bij het rouwzorgteam: 
Maggie Sandkuijl, T 0114-315149; E msandkuijl@zeelandnet.nl; Fien Martinet, T 0114-364050, E fmartinet@zeelandnet.nl; Katrien Van 
de Wiele, T 06-41322776, E kvdwiele@zeelandnet.nl  
 

Schrijfmiddag Amnesty International 

 

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw steun is onze strijd niet mogelijk. 

Help mensen in nood: teken onze petities, of stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een 
gevangene. 
Ook is het weer mogelijk om in het Parochiecentrum, Steenstraat 2, brieven te schrijven op woensdag 25 januari tussen 
14.00 en 15.30 uur. Er liggen daar voorbeeldbrieven, schrijfgerei en enveloppen klaar! Het enige wat u moet doen is een of 
meerdere brieven (over) schrijven. Heus het helpt! U bent van harte welkom! 

 

  Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 22 januari 11.00 uur: oecumeneviering van woord en gebed met als voorganger pastor R. 

Grossert en ds. P. Overduin m.m.v. dameskoor 
intenties: paus emeritus Benedictus XVI; Dion van Vlierberghe, Ria Wojtal en Esther Saman en 
overleden familie; familie Baert-van Gijsel; Gerda van Geertruij-Pieters; jaargetijde Elisabeth van der 
Ha en echtgenoot Petrus van Mullem; jaargetijde Coleta Baert; Leon de Bleijser; Anna Rugtier-de 
Visser weduwe van Pierre Rugtier; Tonny Lauret echtgenoot van Renylda d’Hondt; Madelein 
Dobbelaar weduwe van Joop Bruggeman; jaargetijde voor Irma van de Vijver; pater Joop Reurs; 
overleden ouders Gilbert Vermeirssen en Angela de Block 
woensdag 25 januari 18.30: rozenkransgebed 
woensdag 25 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 

kinderen 
overleden: pater Johannes Gerardus Maria Reurs, 75 jaar  
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 22 januari 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine van Goethem en overleden familie; Mientje 
Broekman-Janssen; George Poppe; Theo van Rongen 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 21-22 januari 

 

Hulst 
zo 22 jan 11.00 uur:  oecumene 
wo 25 jan 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 25 jan 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
za 22 jan 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 21 jan 19.00 uur:  eucharistie 
di 24 jan 10.00 uur:  gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 27 jan 19.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 21 jan 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 23 jan 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 22 jan 9.30 uur:  w&c viering 
De Blaauwe Hoeve 
zo 22 jan 10.30 uur:  w&c viering 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 21 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Romero 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; jaargetijde Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Johannes van der Heijden echtgenoot van Stephanie 
Goossens; paus emeritus Benedictus XVI 
dinsdag 24 januari 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 27 januari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; pastoor Ruyloft; Mariëtte van der Heyden echtgenote van Etiën de Kind; 
Johannes van der Heijden echtgenoot van Stephanie Goossens; paus emeritus Benedictus XVI 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 21 januari 19.00 uur:  woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

intenties: paus emeritus Benedictus XVI; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; 
Madeleine Dierickx-Fermont; Han en Fien Cappendijk-de Rijk; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 23 januari 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie; paus emeritus Benedictus XVI 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 22 januari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger de werkgroep  

intenties: Marja van Assche-de Schepper; Emery de Nijs en overleden familie en kleinzoon Erik; paus emeritus Benedictus XVI 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen  
De Blaauwe Hoeve 
zondag 22 januari 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. Cantallegria     
intenties: Piet van Dorsselaer, Andrea Gijsel-Vonck, Jo Gijsel en zoon Eddy; Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; Johan Burm 

echtgenoot van Maria Burm-Boogaert 
mededeling: Dit jaar zullen we, als er een vijfde zondag in de maand is, op die zondag géén viering in onze kapel hebben. Dat gebeurt zo’n vier 

keer per jaar. Ook januari telt vijf zondagen. Dus op zondag 29 januari a.s. is er géén viering in onze kapel. 
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