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JAAR A 
5de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 58, 7-10 
1 Korintiërs 2, 1 -5 
Matteüs 5, 13-16 

 

Thema 
Zout der aarde 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap en een extra 
Caritascollecte bestemd voor de 
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. 

 

 

Pastoor Fons van Hees overleden 
 

Ons bereikte het droeve bericht dat pastoor Fons van hees, dinsdagavond 31 januari is overleden. Nader informatie volgt later. 

 

 

Carnaval 
 

Beste mensen, 
Ik houd ervan zo open mogelijk te communiceren. Daarom vertel ik u graag waarom ik nu al en ook 
in de komende weken nogal eens in het rooster of op andere momenten ontbreek. Dit 
carnavalsseizoen is mijn neefje namelijk de stadsprins van Kerkrade. Goed om te weten: in 
Kerkrade ben je prins voor één seizoen. Daarna treed je toe tot de groep oud-prinsen.  
Als familie vieren wij allerlei belangrijke momenten met hem mee, zo doen we dat graag en hij stelt 
dat op prijs. Daarom heeft hij al vroeg samen met mij zijn ‘carnavalsagenda’ naast mijn agenda 
gelegd. Alle officiëlere momenten waarvan hij graag heeft dat ik er bij zou zijn, hebben we 
aangetekend. Dankzij de bereidheid van mijn collega’s (en anderen!) lukt het om aan al die 
momenten in het carnavalsseizoen in Kerkrade deel te nemen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nu al enorm van geniet. Ik ben een trotse 
oom die nu twee neefjes heeft die stadsprins zijn (geweest). Heel bijzonder. Dit jaar dus Hoeëgheed prins Niklas I en in 2014 – ik was 
toen nog pastoor in Breda - was dat, nu oud-prins, Jorren I. 
Mag ik van de gelegenheid gebruik maken iedereen die hier of waar dan ook carnaval viert een mooie tijd toe te wensen? 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

In de voetsporen van Sint Bernardus, bisdom Breda op bedevaart 
 

“We gaan weer op bedevaart!”, zo meldde vicaris Paul Verbeek tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van het bisdom Breda. Van 23 t/m 28 oktober 2023 worden ‘in de voetsporen van Sint 
Bernardus’ verschillende plaatsen en abdijen bezocht. 
“Sint Bernardus van Clairvaux heeft veel voor het bisdom Breda betekend. Zijn ordegenoten, 
de cisterciënzers, zijn bekend in tal van parochies in het bisdom”, aldus Verbeek. “De 
geloofsgemeenschappen van Wouw, Oud Gastel, Oudenbosch en Hoeven zijn door hen 
gesticht. In Ulicoten vieren we jaarlijks het Bernardusoctaaf.” Bernardus is volgens de vicaris 
een voorbeeld voor de missionaire Kerk. “Hij wist van aanpakken en zijn geloof was 
diepgeworteld. Hij trok de wereld in en cultiveerde het land. We gaan bij hem in de leer.” 
Met een bezoek aan onder andere Bornem, Dijon, de abdij van Cîteaux, de abdij van Clairvaux, 

Troyes en de abdij van Villers treden de pelgrims als het ware in de voetsporen van Bernardus. “De bedevaart wordt, zoals onze 
bisschop Jan Liesen het zegt, 'een retraite op wieltjes'. Alle belangrijke plaatsen in het leven van St. Bernardus zullen we bezoeken. We 
mogen samen vieren, bidden en ontmoeten. Er is ook voldoende ruimte voor rust en ontspanning.” 
De bisdombedevaart wordt georganiseerd in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim.  
De reissom bedraagt € 895,- p.p. op basis van een tweepersoonskamer, €200,- extra voor een eenpersoonskamer. 
Voor vragen en opgave kunt u terecht bij het secretariaat van de parochie. Wij verzamelen de adressen en zorgen dat de aanmelding in 
één keer plaatsvindt, waarna u nadere informatie ontvangt. 
 

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

 

 

Bezoek aan de zusters van Maria Stella Matutina 
 

Op dinsdag 14 maart aanstaande wordt er vanuit de parochies in Zeeuws-Vlaanderen weer een bezoek gebracht aan de zusters van 
Maria Stella Matutina van de Nolensweg 8 in Dordrecht. Wij nodigen u uit hieraan deel te nemen. 
Het vertrek staat gepland om 9.00 uur vanaf de Emmaüskerk aan de Axelsestraat in Terneuzen, terwijl de terugreis vanuit Dordrecht om 
16.00 uur zal plaatsvinden. De wijze van vervoer – via auto’s of (mini)bus - zal afhangen van het aantal deelnemers. Hiervoor wordt een 
bijdrage van €15,- per persoon gevraagd. 
Het programma voorziet in de ontvangst om 10.30 uur met koffie en thee, gevolgd door een eucharistieviering, waarin pastoor Wiertz zal 
voorgaan. Na een gezamenlijke lunch – bereid door de zusters - geven zij een presentatie over het religieuze leven in het klooster. Tevens 
zal een meditatie worden gegeven en is er aanbidding van het Heilig Sacrament. Tot slot kan men het klooster bezichtigen en iets in het 
winkeltje kopen. Daar kunnen ook giften worden gedaan, want die zijn voor het levensonderhoud van de contemplatieve orde onontbeerlijk. 
Gelieve vóór 6 februari aanstaande uw deelname kenbaar te maken. In de loop van februari wordt u dan nader geïnformeerd over de 
wijze van vervoer. 
 

Voor vragen kunt u ons uiteraard altijd bellen op een van de volgende nummers. Marleen en George Gernaert, tel. 0115-617673 of 06-52032304. 
 



 

Aankondiging Caritascollecte weekend 4-5 februari 2023 (Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen) 
 

Het aantal mensen in Zeeuws-Vlaanderen dat voor extra voedsel is 
aangewezen op de voedselbank groeit sterk, zeker nu er voor velen de 
energiecrisis is bij gekomen. In onze 3 parochies werden afgelopen week 718 
pakketten klaargemaakt en worden 540 gezinnen en meer dan 1200 mensen 
geholpen. De hulp is bedoeld om mensen met een zeer laag inkomen een 
steuntje in de rug te geven. Aanmelding en controle gebeurt door 
gemeentelijke organisaties zoals 'Hulst voor Elkaar'. De voedselbank is 
financieel afhankelijk van giften van particulieren, kerken en het bedrijfsleven. Caritas steunt dit werk onder meer door versproducten 
rechtstreeks bij lokale boeren aan te kopen en beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 3 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: overleden ouders Brand-Wauters en overleden familie; pater Walter Poppe; Alphons 
Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders 
zondag 5 februari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
m.m.v. Cantorij der Basiliek 
intenties: Dion van Vlierberghe, Ria Wojtal en Esther Saman en overleden familie; jaargetijde Herman 
Mangnus; familie Baert-van Gijsel; paus emeritus Benedictus XVI; Fons Hofman; Jo Verdurmen 
echtgenoot van Truus Saman; Leon de Bleijser; Florencia van de Poele weduwe van leonardus 
Blommaert; Tonny Lauret echtgenoot van Renylda d’Hondt; Madelein Dobbelaar weduwe van Joop 
Bruggeman; August de Kort-Anna Polspoel en dochter Imke; Paula de Bruijn, Ries van Kampen, Carlo 
de Waal en overleden familie; pater Joop Reurs; Ria van de Vijver-Verschelden; Remy Nelemans 
echtgenoot van Maria van Dorsselaer; overleden ouders Guust en Trees de Roeck-Fermont; overleden 
ouders Theo en Alice Van Schoorisse 
woensdag 8 februari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 8 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: François van Overmeir en overleden Hedwiges van de Walle; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen 
vrijdag 10 februari 15.00 uur: kruisweg 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 4 februari 19.00 uur: Poolse viering met als voorganger pastor J. Okonek 
zondag 5 februari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Julma de Waele de Gronckel; Hector de Waele; George en Maurice de Waele; Theo van 
Rongen; Mientje Broekman-Jansse; George Poppe; Sylvia van Damme en overleden familie; 
Descendre Kobus; paus emeritus Benedictus XVI 
 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
donderdag 9 februari 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
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 4 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: José Weemaes en echtgenoot Gerardus Smet; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans 
van de Poele; jaargetijde Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; 
Jo van Goethem en echtgenote Annie Smet; Maria Piessens en echtgenoot Aloïs van Dorsselaer, 
overleden dochter Rose-Marie en overleden zoontje Dirk; Johannes van der Heijden echtgenoot van 
Stephanie Goossens; pater Joop Reurs; paus emeritus Benedictus XVI 
dinsdag 7 februari 10.00 uur: woord- en communieviering met aansluitend mogelijkheid tot 
aanbidding tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron met als voorganger pastor R. Grossert 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 4 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor F. van Geyt 
intenties: pater Joop Reurs; paus emeritus Benedictus XVI; Frans de Clerck met gedachtenis van 
overleden familie; Anna Maria Truijman; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 5 februari 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero  
intenties: jaargetijde Rosa Maas, Anna Maria Maas-Picavet, echtgenoot, zoon Jo, dochter Rie en 
overleden familie; overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk-van de Lavoir; overleden ouders Jo Rijk 
en Maria Hiel; paus emeritus Benedictus XVI; pater Joop Reurs 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 5 februari 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; Ine en Eddy Gijsel-Saman en zoon Mark; Greet Hermans-de 
Booij echtgenote van Theo Hermans; Willy en Tilly van Vliembergen-van Goethem; jaargetijde Jo van 
de Velde en echtgenote Clara van de Velde-de Rechter en overleden familie 

Overzicht vieringen 
rond 4-5 februari 

Hulst 
vr 3 feb 19.00 uur:  eucharistie 
zo 5 feb 11.00 uur:  eucharistie 
wo 8 feb 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 8 feb 19.00 uur:  eucharistie 
vr 10 feb 15.00 uur:  kruisweg 
Koewacht 
za 4 feb 19.00 uur:  Poolse viering 
zo 5 feb 9.30 uur:  w&c viering 
St. Jansteen De Warande 
do 9 feb 10.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 4 feb 19.00 uur:  eucharistie 
di 7 feb 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 4 feb 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 5 feb 9.30 uur:  eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 5 feb 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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