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JAAR A 
5de zondag van de 
veertigdagentijd 

 

 

Lezingen 
 

Ezechiël 37,12-14 
Romeinen 8, 8-11 
Johannes 11, 1-45 

 

Thema 
Kom naar buiten 

 

Collecte 
 

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

 

 

Incardinatie voor kapelaan Romero 

 

Beste parochianen, 
Graag informeer ik u met medeweten van kapelaan Rodrigo Rojas Romero dat hij op zijn eigen verzoek is 
geïncardineerd (d.w.z. als priester opgenomen) in het presbyterium van de seculiere geestelijkheid van het 
bisdom Breda. Dat gebeurde met de instemming van het Dicasterie voor de Instituten van Gewijd Leven 
en de Sociëteiten van Apostolisch Leven, d.d. 18 januari 2023. 
Dit betekent dat hij zich bereid heeft verklaard zich voor de toekomst te wijden aan de dienst van de Kerk 
in het bisdom Breda. Als priester kun je niet ‘op jezelf staand’ zijn, maar ben je altijd verbonden met en 
gehoorzaam aan een bisschop of overste.  
Als pastoor van onze parochies zeg ik, mede uit aller naam: proficiat! Hartelijk welkom, nu ten volle, in ons 
bisdom! Dat uw pastoraat vrucht mag dragen voor velen, alsook voor ons bisdom! 

 

Namens pastoraal team en parochiebesturen, 
pastoor Wiel Wiertz 

 

 

Jubileum bisschop Liesen 
 

Deze week is het 12½ jaar geleden, dat Mgr. Liesen tot bisschop werd gewijd.  
We hebben hem leren kennen als een betrokken en bevlogen man met ook onverwachte kwaliteiten, zoals zijn 
kennis van computers en techniek. Wij betreuren het dat zijn gezondheid hem de laatste tijd in de steek laat en 
wensen hem dan ook veel sterkte en kracht, en het geloof in zijn herstel. Wij gedenken hem ook in ons gebed.  

 

Pastores, parochiebestuur en alle parochianen van de parochie H. Maria Sterre der Zee feliciteren Mgr. Liesen met 
zijn 12½ jarig jubileum als bisschop. 

 

 

De Goede Week als voorbereiding op Pasen 

 

Zondag 2 april is het Palmpasen, het begin van de Goede Week, op weg naar Pasen. Traditioneel is er op 
Palmpasen nog een processie. Dan wordt de feestelijke intocht in Jeruzalem herdacht en worden de palmtakken 
gewijd . U hebt hierover kunnen lezen in het afgelopen nummer van Tintinnabulum. 
Op de website en (vrij vooraan) in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad van 22 maart kunt u lezen wanneer in 
onze parochies de vieringen in de Goede Week en met Pasen zijn. Er zullen geen aparte kaarten verspreid 
worden. Bewaar het Advertentieblad daarom goed zodat u het er nog eens op kunt naslaan, als u de tijden niet 
precies meer weet. U kunt die natuurlijk ook altijd op de website terugvinden.  
Het pastorale team en parochiebestuur wensen u een goede voorbereiding op Pasen. 

 

 

Website Vier.nu nodigt uit om de veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven 

 

Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de veertigdagentijd eigenlijk en wanneer 
en wat vieren we met Palmpasen? De website www.vier.nu geeft antwoord op al deze vragen 
en meer. Vanaf het begin van de veertigdagentijd is er op deze website allerlei 
achtergrondinformatie te vinden over Pasen. Belangrijk is de oproep om dit belangrijkste 
christelijke feest mee te vieren in de eigen parochie.  

 

Veertigdagentijd 
Met de oproep ‘Vier Pasen’ onderstreept de rooms-katholieke Kerk het belang om dit 
hoogfeest van de verrijzenis van Christus samen te vieren en ook de periode van 
voorbereiding bewust te beleven. De veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van 
oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. 
Vier.nu geeft uitleg over de kernbegrippen van de veertigdagentijd en Pasen, informatie over 

de verschillende vieringen en tradities, er is een kleurplaat voor kinderen en meer. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw 
materiaal en ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar een plek.  
Ontdek het zelf en ga naar https://www.vier.nu/feestdagen/pasen! 

 

 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/1854-vieringen-in-de-goede-week-en-met-pasen-in-de-drie-parochies-van-zeeuws-vlaanderen
http://www.vier.nu/


Bisdom Breda doet mee aan landelijke Open Kerkendag op 29 mei 
 

Op tweede pinksterdag, maandag 29 mei 2023, wordt er een nieuwe editie gehouden van Open Kerkendag. 
In het hele land zullen kerkgebouwen open zijn voor bezichtiging en gebed. De rooms-katholieke bisdommen 
werken samen met de Protestantse Kerk en met enkele provinciale erfgoedorganisaties. In het bisdom 
Breda zijn ook een aantal kerken in Zeeuws-Vlaanderen geopend voor bezichtiging. De dag wordt 
georganiseerd door Stichting Open Kerkendag. 
Het Nederlandse landschap staat bekend om de torenspitsen en kerken, maar wat schuilt er nu precies 
achter de stenen muren? In veel kerken is zoveel kunst en erfgoed te zien, dat je zonder overdrijven van 
musea kunt spreken. Maar de gebouwen huisvesten vaak óók het kloppende hart van geloofsgemeenschappen. Dát mag gezien worden 
en dit is precies de boodschap van Open Kerkendag. Kom binnen en laat je inspireren door een bezielde omgeving waar soms al 
eeuwenlang gebeden is. In onze kerken zijn er gidsen die vertellen over de rijke geschiedenis van het kerkgebouw.  
 

Kans voor (hernieuwde) kennismaking 
Het doel van deelname aan Open Kerkendag is dat er op deze dag zoveel mogelijk kerkgebouwen - katholiek, protestants en 
herbestemd - open zijn voor publiek. Het is een kans voor (hernieuwde) kennismaking en wil mensen gevoelig maken voor de reden 
waarvoor het kerkgebouw ten diepste bedoeld is. 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 26 maart 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  m.m.v. Basiliekkoor 
intenties: jaargetijde overleden ouders Aarts-Frijns; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Catharina 
Johanna Rosalia Temmerman; Theo Hiel en Lies Kerckhaert en overleden familie; Leon de Bleijser; 
Tonnie Lauret; Elly van Geyt-Wilking en echtgenoot Piet van Geyt; Margriet de Wulf-Joos en 
echtgenoot Camiel de Wulf; Jan Schuren en echtgenote Anna Maria Schuren-Verbist; Rudi Thomas en 
echtgenote Rosemarie Thomas-de Theije; Ben Lockefeer en overleden familie Lockefeer-Tulleners; 
Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en  echtgenote Maria Roels 
woensdag 29 maart 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 29 maart 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 
mededeling: De woensdagavondviering op 5 april is verschoven van 19.00 uur naar 11.00 uur. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 26 maart 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: George van der Sijpt en echtgenote Germaine van Goethem en overleden familie; George Poppe 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 25 maart 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het gemengd koor 
intenties: jaargetijde Annie Smet en echtgenoot Jo van Goethem; Eduard Bonte en overleden familie; 
Gusta Serrarens en echtgenoot Alphons d’Haens; Maria Verbist, met gedachtenis aan haar ouders; 
Jozef van de Vijvere echtgenoot van Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 
dinsdag 28 maart 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 24 maart 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor Ralf Grossert  
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Albert en Maria Burm overleden ouders en 
familie; Leon en Agnes Weemaes-Hiel  en zonen Robert, Miel, Edy en Georges; Emerie Burm en 
echtgenoot Elza van der Heijden en familie 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 25 maart om 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; 
overleden echtpaar Richard en Wies Mattens-van Damme; Paula de Rooij; Benny Cappendijk en 
overleden familie; Tilly van der Veeken-Lambert met gedachtenis van overleden familie; overleden 
echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden 
echtgenoot en familie 
overleden: mw. Lies van Bastelaar, 88 jaar 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 27 maart: geen viering in onze kerk  

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 26 maart 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Lisa de Waal, broer, zussen en ouders 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 26 maart 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. 
Cantallegria  
intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; Tersy Maes en overleden familie; Henk 
en Marie Knibbeler-Burggrave; Fons Cornelis, overleden ouders en familie; Gilberte en Joseph van den 
Bogaert-Voiron; Elly Volleman-de Caluwé en overleden familie; ouders Cyriel en Agnes Koole-
Leeraert; Greet Hermans-de Booij, echtgenote van Theo Hermans  
overleden De Lange Akkers: mw. Jes Penneman-Naessens, 92 jaar 
Zij is tot op hoge leeftijd méér dan 25 jaar trouw lid geweest van ons Blaauwe Hoeve Koor. 

 

Welkom in de kapel 
Alle maatregelen rond corona zijn ook door ZorgSaam opgeheven. Ieder die dat wil is weer van harte 
welkom in onze kapel op de zondagen om 10.30 uur. 

Overzicht vieringen 
rond 25-26 maart 

Hulst 
zo 26 mrt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 29 mrt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 29 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 26 mrt 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 25 mrt 19.00 uur: w&c viering 
di 28 mrt 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 24 mrt 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 25 mrt 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 27 mrt 19.00 uur:  geen viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 26 mrt 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 26 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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