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JAAR B 
6de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Leviticus 13, 1-2.45-46 
1 Korintiërs 10, 31-33; 11,1 

Marcus 1, 40-45 
 

Thema 
Gereinigd worden  

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap  

 

 

Op weg naar Aswoensdag 17 februari 2021 
 

Komend weekend is het carnaval, maar dit jaar wordt het feest beheerst door COVID-19. Vorig jaar begon de pandemie juist na de 
carnavalsperiode en nu, een jaar later, kunnen we helaas nog niet zeggen dat het einde ervan in zicht is. De roep om vaccinaties wordt 
luider, maar hopelijk kunnen we met z'n allen het gepaste geduld opbrengen. Ook carnaval zal dit jaar heel anders verlopen. De 
voorbereidingen op 11 november en de bouw aan de wagens kwamen al in een heel vroeg stadium stil te liggen, maar niets doen, dat 
kan niet met carnaval. Er zijn heel wat creatieve mensen bezig geweest om na te denken over een alternatief, want carnaval moet 
gevierd worden. Grote bewondering voor hen, die zo out of the box nagedacht hebben en op velerlei manieren de aandacht van de 
carnavalsvierders hebben kunnen trekken. Er zijn vele evenementen gepresenteerd in de media. Hierdoor kunnen weer veel mensen 
genieten. Alaaf !!! 

 

 

Vastenactie 
 

Ook dit jaar werken we als Zeeuws-Vlaamse parochies met één project voor Vastenactie: 
Sibusiso. Het project richt zich vooral op jonge kinderen in Tanzania met een meervoudige 
beperking, en hun moeders. Het is een vreselijk gegeven dat in vele landen kinderen met een 
handicap als waardeloos worden bestempeld en door niemand worden geaccepteerd. 

 

Voor Henk en Atty Hammer-Roos is juist dit de reden om zich voor deze kinderen in te zetten. Al 
19 jaar doen ze dat met hulp van velen en inmiddels zijn al meer dan 3500 kinderen (en hun 
families) geholpen. 
 

Hoezo die naam 'Sibusiso'? Dit is de naam van de jongen die door Atty en Henk in Tanzania in 
huis werd genomen, nadat zijn moeder was gestorven bij zijn geboorte. Later, toen Atty en Henk 
terug naar Nederland gingen, ving zijn oma hem op. In die tijd werd hij ook seksueel misbruikt, 
waarna Sibusiso het leven niet meer zag zitten. Op 19 jarige leeftijd pleegde hij zelfmoord. 
 

Toen Atty Hammer dat hoorde, voelde zij zich verantwoordelijk om alles rond de uitvaart van 
Sibusiso te regelen en ging ze naar Tanzania. Daardoor kwam haar droom tot leven om daar iets 
te gaan doen voor kinderen met een meervoudige beperking. Al gauw vond ze de juiste naam 
voor het project: de naam van de jongen die een speciaal plekje had in haar hart: Sibusiso. 
 

De droom van Atty hebben wij als project voor de Vastenactie in onze parochies geadopteerd. 
Door de coronapandemie missen we nog een groot deel van het bedrag dat we dachten met 
elkaar ‘op te kunnen halen’ . Onze gezamenlijke bijdrage aan het project is voor dit jaar begroot 
op € 25.125. Vastenactie vult dit bedrag dan aan tot € 33.500. Laat in deze veertigdagentijd uw 
hart kloppen voor de droom van Atty en Henk. Voor de kinderen in Tanzania. Geef naar 

mogelijkheid. Geef van harte! 
 

pastoor Wiel Wiertz Lees meer op de website van de parochie 
 

Parochie H. Andreas 
NL52 RBRB 0791 2211 13 
t.n.v. PCI Oostburg 
projectnummer 401387 

Elisabeth-parochie 
NL66 RABO 0159 5271 04 
t.n.v. Elisabeth-parochie 
projectnummer 401387 

Parochie H. Maria Sterre der Zee 
NL80 RABO 0172 4606 38 
t.n.v. RK Caritas HMSDZ 
projectnummer 401387 

 
 

 

Aswoensdag 

 

Na carnaval begint de veertigdagentijd, de periode die voorafgaat aan Pasen. Het getal 40 staat symbool voor het aantal dagen dat 
Jezus in de woestijn in volledige afzondering doorbracht. De veertigdagentijd wordt ook wel vasten genoemd. Weet u het nog? Elke 
morgen naar de kerk, waarna je een plaatje mocht kleuren, een snoepdoos, waaruit je op zondag een snoepje mocht halen en op 
paaszaterdag, na 12 uur, mocht je de hele doos leegeten. En die zaterdag kwamen ook de paasklokken terug uit Rome. Dat was voor 
kinderen wel heel belangrijk, maar het was ook heel praktisch, omdat deze dagen ons toen en ook nu de tijd geven voor het opbouwen 
van nieuw (christelijk) leven, een tijd om ons (christelijk) leven weer eens te overdenken en een tijd van meer aandacht voor gebed en 
solidariteit. Dat we nu in coronatijd zitten, verandert daar niets aan. Dit jaar zullen we Aswoensdag in Hulst, Aardenburg en Philippine 
vieren, evenals in Terneuzen via livestream. Alle vieringen zijn om 19.00 uur. Ook hier houden we rekening met de voorschriften ter 
bescherming van onze gezondheid en die van onze medemensen. Let u ook op de aanwijzingen van de toezichthouders. 

 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1640-vastenactie-2


Begin van de veertigdaagse vastentijd 
 

Aswoensdag is het begin van de veertigdaagse vastentijd op weg naar Pasen. Met Pasen vieren we als christenen Jezus’ verrijzenis uit 
de doden: Hij staat op en gaat ons voor door leven en dood naar de nieuwe Schepping. En wij zijn ondertussen uitgenodigd Hem te 
volgen op zijn wegen. De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning, van boete en verzoening, met God, met elkaar en met 
jezelf. Het is een serieuze en strenge, maar bovenal zinvolle, hoopvolle en vreugdevolle tijd, want door de veertigdagentijd heen zijn we 
op weg naar het nieuwe leven, het Pasen van de Heer, waarin we nu al mogen delen! Gezien de beperkingen die het coronavirus met 
zich meebrengt zal het niet voor iedereen mogelijk zijn aan de viering van Aswoensdag deel te nemen. Vandaar dat we u langs deze 
weg deze tekst aanreiken met enkele teksten uit de viering van Aswoensdag en ter bezinning. Lees meer 
 

 

Gebed bij het evangelie van Aswoensdag Mat. 6, 1-6. 16-18 
 

Heer Jezus, vasten en vreugde gaan voor ons vaak niet samen. U bent het die van de veertigdagentijd toch een opgewekt gebeuren 
maakt. U nodigt ons uit belangeloos en ongezien te geven, omdat U weet dat we van geven gelukkig worden. U zet ons aan in de 
binnenkamer van ons huis en ons hart uw en onze Vader te ontmoeten in gebed met het vredevolle vertrouwen dat Hij ons kent, door en 
door. En U zegt ons in blijdschap kleine stappen in de liefde te zetten door in eenvoud en goedheid te leven, voor U en jegens elkaar, in 
het verborgene, zonder omhaal van woorden of opzienbarende daden. Ja, U wilt voor ons van deze vastentijd een vreugdevolle, 
vredevolle en zinvolle tijd maken. U maakt ons nieuw! Wij danken U daarvoor! Maak ons nieuw!  
 

naar Ine Driessen 
 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 12 februari 15.00 uur: kruisweg 
zondag 14 februari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz, m.m.v. M 

Mangnus en R. Claessens 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Franciscus 
Blommaert, echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; Aloys Buysrogge, echtgenote Lucienne 
Maenhout en zoon Rob Buysrogge; Leon de Bleijser; overleden ouders Jan Francken en Lenny 
Francken-Lockefeer; Gerard van Acker, echtgenoot van Kitty de Baar; Franciscus Maria de Block 
woensdag 17 februari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 17 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz, m.m.v. 

M. Mangnus en M. van der Boomen 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen;  
vrijdag 19 februari 19.00 uur: stilteviering 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
geen vieringen 

 

Clinge H. Henricus 
geen vieringen 

 

Graauw gemeenschapshuis 

Wegens de huidige beperkingen door het coronavirus is er in het gemeenschapshuis Graauw in 
februari 2021 geen woord- en communieviering. 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
geen vieringen 
intenties: Louisa Dankaart; Celina van der Meijden-Mel; Lena Janssen-de Kort; Johan van Sikkelerus; 

overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
geen vieringen 
 

Hengstdijk H.H. Catharina 
geen vieringen 
 

Lamswaarde H. Cornelius  
maandag 15 februari: 19.00 uur 

woord en communieviering met als voorganger: pastor K. Van de Wiele 
intenties: jaargetijde voor Emery Fassaert en echtgenote Johanna Mulders; jaargetijde voor Celina 

Ivens en echtgenoot Aloijsius de Bruijn, zoon Wies en overleden familie; Bernardus de Schepper en 
echtgenote Anna Fassaert, overleden zoon, schoonzoon en kleinkinderen 
 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
Zomaar een gedachte 
Gisteren zat ik te kijken naar ‘Heel Holland bakt’ en ik dacht bij mezelf: “Ik heb in deze tijd méér aan 
André van Duin dan aan al die virologen die elke avond in allerlei praatprogramma’s ons bang zitten 
te maken”’ Als het afgelopen jaar ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat zij, als puntje bij paaltje 

komt, het ook niet allemaal weten. André van Duin tovert tenminste nog een glimlach op ons gezicht 
en dat kunnen we in deze tijd hard gebruiken. Misschien mag ik dit eigenlijk niet zeggen, maar ik 
denk het wel! 
Kees van Geloof 
overleden: dhr. Paulus Tieleman 90 jr; dhr. Jofebhus de Kort, 89 jr;.mw. Gerarda van Damme-de 

Bakker 73 jr;.mw. Martha Raes-Mattens 91 jr; mw. Maria Bogaert-van de Walle 84 jr 
 

 

 

Overzicht vieringen 
week 12-19 februari 

Hulst 
vr 12 feb 15.00 uur  kruisweg 
zo 14 feb 11.00 uur:  eucharistie 
wo 17 feb 18.30 uur rozenkrans 
wo 17 feb 19,00 uur:  eucharistie 
vr 19 feb 19.00 uur:  stilteviering 
Lamswaarde 
ma 15 feb 19.00 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 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 J. van Velthoven  
tel. 0114-745000, toets 3; e-mail: 
kapelaanvanvelthoven@gmail.com 
Pastoraal werker N. van 
Waterschoot  
tel. 0115-616006 e-mail: 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
Dienst geestelijke zorg 
ZorgSaam zorggroep Zeeuws-
Vlaanderen:  
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl
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