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JAAR A 
3de zondag van de 
veertigdagentijd 

 

 

Lezingen 
Exodus 17, 3-7 

Romeinen 5, 1-2.5-8 
Johannes 4, 5-42 

 

Thema 
Bij een put 

Collecte 
 

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

 

 

24 uur voor de Heer 
 

Onder de titel ‘Geef vrede Heer’ vindt in het bisdom Breda van vrijdag 17 op zaterdag 18 maart 2023 het initiatief ‘24 uur voor de Heer’ 
plaats. Hiermee geven parochies en congregaties in ons bisdom gehoor aan de oproep van paus Franciscus om op de vrijdag en 
zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag in de Veertigdagentijd de gelovigen aan te moedigen het sacrament van boete en 
verzoening te ontvangen in een context van eucharistische aanbidding.  

 

De startviering zal plaatsvinden in de kapel van de H. Marie Adolphine in Ossendrecht. In de H. Trudokerk te Zundert wordt ‘24 uur voor 
de Heer’ afgesloten. Het bisdom heeft een gebedskaartje samengesteld waarmee iedereen kan meebidden, ook als het niet mogelijk is 
om een kerk in de buurt te bezoeken. De gebedskaarten en posters worden via de parochies verspreid. Leden van de gebedskring van 
het bisdom ontvangen het gebedskaartje via de post. 

 

Voor de verbinding met het bisdom geven we u alle tijden door en nemen we de gebedskaart ook over. 
In 24 uur tijd zullen de volgende elf plaatsen elkaar afwisselen met eucharistische aanbidding. Meer informatie verschijnt te zijner tijd op 
de website van de betreffende locatie. 

 

17 maart  
 12.00 uur – 13.00 uur Ossendrecht, kapel Zr. Marie Adolphine 
 13.00 uur – 14.00 uur Breda, H. Antoniuskerk (kathedraal) 
 14.00 uur – 16.00 uur Hank, Winterkapel 
 16.00 uur – 18.00 uur Goes, H. Maria Magdalenakerk 
 18.00 uur – 20.00 uur Hulst, basiliek H. Willibrordus 
 20.00 uur – 24.00 uur Bergen op Zoom, H. Gertrudiskerk 
 

18 maart  
 0.00 uur – 8.00 uur Oosterhout, basiliek St. Jan de Doper 
 8.00 uur – 9.00 uur Oudenbosch, basiliek H.H. Agatha en Barbara 
 9.00 uur – 10.00 uur Breda, H. Michaelkerk 
 10.00 uur – 11.00 uur Etten-Leur, H. Petruskerk 
 11.00 uur – 12.00 uur Zundert. H. Trudokerk 

 

In Hulst zal om 17.30 uur de uitstelling zijn door pastoor Wiel Wiertz en pastor Ralf Grossert, die om 20.00 uur zal worden afgesloten. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet verzorgt de muziek en Anita van Puyvelde begeleidt het gebed. De rozenkrans zal worden gebeden door 
Yvonne de Bleijser. 

 

Gebed: Geef vrede Heer 

 

Geef vrede Heer in onze wereld, waar zoveel oorlog en geweld heerst. Volkeren worden uit elkaar gedreven. Mensen slaan op de vlucht. 
Geef vrede Heer in onze gemeenschap. Er komt zoveel op ons af; onbegrip en onvrede nemen met de dag toe. Mensen raken van 
elkaar verwijderd. 
Geef vrede Heer in mijn hart. Het is vaak onrustig. Ik zoek naar stilte, naar een plek om bij U te zijn. Moge uw vrede over mij komen, nu 
ik mijn vragen en noden bij U neerleg. Moge uw aanwezigheid mij vrede geven. Dat ik door uw kracht uw vrede mag doorgeven in onze 
gemeenschap en wereld. Geef vrede Heer. Amen. 

 

 

Website Vieren.nu 

 

Het bisdom Breda maakt u graag attent op een nieuw initiatief van de rooms-katholieke Kerk in Nederland: de website www.vier.nu! 
Deze website bevat informatie over de christelijke hoogfeesten door het jaar heen. Eerder ging deze van start met Vier.nu Kerstmis en is 
nu uitgebreid met Vier.nu Pasen. Ook geeft de website veel informatie over de verschillende hoogfeesten. 
Vier.nu wil mensen bovendien helpen om de website van de eigen parochie te vinden. Op die site kan men het vieringenrooster bekijken 
om te ontdekken waar en wanneer de vieringen zijn. 

 

 

Taizé-vieringen 
 

De komende Taizé-viering van donderdagavond 23 maart a.s. om 19.30 uur in de r.-k. kerk te Hengstdijk heeft het thema van het 
nieuwe 'Hongerdoek': ‘Wat is heilig voor ons?’ We hopen u weer te ontmoeten om dit vooral in stilte te ontdekken. Hopelijk tot dan. 
Op donderdagavond 21 september a.s. is er weer een Taizé-viering in de r.-k. kerk te Hengstdijk, ook om 19.30 uur. We sluiten daarbij 
aan bij het thema van de Vredesweek: ‘Iedereen kan iets voor vrede doen!’ Een zeer actueel thema dat voortdurend opnieuw onze 
aandacht vraagt. 

 

Namens de werkgroep, 
Ralf Grossert 
Reina Hermans-Koning 

 

http://www.vier.nu/


Benefietconcert met volksmuziek uit Oekraïne 

 

Op zondag 19 maart vindt vanaf 19.30 uur in de basiliek van Hulst een benefietconcert met volksmuziek 

uit Oekraïne plaats. Een groep van 40 studentes uit Lviv brengt met zang, dans en 15 bandouristen 

(Oekraïense snaarinstrumenten) een speciaal programma van circa 70 minuten volksmuziek uit 

Oekraïne. Overdag treedt het orkest op in Antwerpen en 's avonds in Hulst. De opbrengsten gaan naar 

medische hulp voor soldaten en burgers, met speciale aandacht voor kinderen, naar een 

schoolschuilkelder, drie uitgebouwde ambulances, generatoren en powerbanks voor de Oekraïne. 

Lionsclub Oost Zeeuwsch-Vlaanderen heeft dit optreden geadopteerd. De Lionsleden zullen voor een 

goede maaltijd voor de muzikanten zorgen, die zal worden geserveerd in De Lieve. 

De organisatie hoopt dat vele belangstellenden naar dit korte maar bijzondere benefietconcert zullen 

komen, ook al is het op een zondagavond. De toegang is gratis, maar er wordt uiteraard gevraagd om 

een vrijwillige gift voor het goede doel. 

Diegenen die niet aanwezig kunnen zijn, maar wel de goede doelen waarvoor het concert wordt gegeven 

willen steunen, kunnen een donatie doen via de ANBI-stichting van Lions Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, 

rekening NL53 RABO 0302 0327 54, onder vermelding van 'Benefiet Oekraïne'. Elke gift wordt zeer 

gewaardeerd. 
 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 10 maart 1500 uur: kruisweg  
zondag 12 maart 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
Dameskoor. 
intenties: Aloys Buysrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buysrogge; familie Baert-
van Gijsel; Eric Groosman en Agnes Groosman-Smet; August de Kort, Anna Polspoel en dochter Imke; 
Paula de Bruijn, Ries van Kampen, Carlo de Waal en overleden familie; Leon de Bleijser; Remie 
Neelemans; Tonnie Lauret; Elly van Geyt-Wilking en echtgenoot Piet van Geyt; jaargetijde Emiel 
Stockman en echtgenote Maria van Giesen; Piet Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried 
Segers; Magriet de Wulf-Joos en echtgenoot Camiel de Wulf; Rudi Thomas en echtgenote Rosemarie 
Thomas-de Theije; Jan Schuren en echtgenote Anna Maria Schuren-Verbist; Annie Meijs namens het 
Dameskoor van de Basiliek 
woensdag 15 maart 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 15 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero  
intenties: Leonie Verdurmen en overleden ouders; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; Walter van Overmeir echtgenoot van Trix van 
Overmeir-Penneman en overleden familie; ter nagedachtenis aan de familie Verwilligen-de Bruijn 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 12 maart 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 11 maart 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Herman Broeckaert; jaargetijde Alice van den Branden en echtgenoot Marcel Staal; Gusta 
Serrarens en echtgenoot Alphons d’Haens 
dinsdag 14 maart: geen bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
overleden: Gusta Serrarens weduwe van Alphons d’Haens, 92 jaar 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 11 maart om 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-
Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; Adrianus van Campen; Adrianus van der Keer 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 13 maart 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Joey Rouw met gedachtenis van Benny Tieleman en familie Roctus - de Bakker; Prudent 
Kerckhaert en echtgenote Paulina Cornelissens overleden kinderen en kleinkinderen; Bert en Jenny 
van Leemput – Naessens met gedachtenis van overleden familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 12 maart 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 12 maart 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
m.m.v. Cantallegria 
intenties: Celina de Maagt en overleden familie de Maagt en Biesbroeck; Greet Hermans-de Booij, 
echtgenote van Theo Hermans 

 

Overzicht vieringen 
rond 11-12 maart 

Hulst 
vr 10 mrt 15.00 uur: kruisweg 
zo 12 mrt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 15 mrt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 15 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 12 mrt 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 11 mrt 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 11 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 13 mrt 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 12 mrt 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 12 mrt 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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