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JAAR - A 
25ste zondag door het jaar 

Vredeszondag 
 

 

Lezingen 
 

Jesaja 55, 6-9 
Filippi 1, 20c-24.27a 
Matteüs 20, 1-16a 

 
 

Thema 
In dienst van de vrede 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Koewacht is 
deze bestemd voor behoud en 
onderhoud van de kerk. 

 

 

 In memoriam Adrianus kardinaal Simonis 
 

De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied, dat opklinkt uit verdriet. 

 

De mensen van voorbij zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij. 

 

Met dit gedicht van Hanna Lam sloot bisschop De Korte zijn overweging af tijdens de 
uitvaart van kardinaal Simonis. Heel in het kort: een leven dat vooral zal worden 
herinnerd in dienstbaarheid aan de Kerk. Hij was bijna 50 jaar bisschop en 35 jaar 
kardinaal. Kardinaal Simonis werd 88 jaar. 
Moge hij rusten in vrede. 

 

 

Liturgie van de 25ste zondag door het jaar 
 
Woorden van inleiding 

“Mijn wegen zijn niet uw wegen”, horen wij vandaag als Gods woord uit het boek van de profeet Jesaja. De gedachten van God gaan 
die van ons ver te boven. Wij kunnen deze woorden alleen maar bevestigen, als we met bescheidenheid moeten vaststellen, dat wij 
naar het hoe en waarom van veel gebeurtenissen in ons leven alleen maar kunnen gissen. 
Ook en misschien wel juist met de beschikking over wetenschappelijke verklaringen zijn er nog genoeg redenen om je te verwonderen 
en om dankbaar en bescheiden te zijn. Maar soms willen we alles in onze greep houden, soms kunnen we niet accepteren dat Gods 
wegen anders zijn dan de onze. Lees meer op de website van de parochie.  
 

 

KRO-viering vanuit de basiliek 
 

Een prachtige dag breekt aan, de dag begint vroeg. De mannen van de KRO beginnen om 6 uur licht en beeld op te bouwen. 
Zoals ook alle voorgaande weken staan de stoelen op anderhalve meter, de pijltjes sieren de grond en de handgel is weer aanwezig. 
Vele mensen hebben zich opgegeven om bij deze viering aanwezig te kunnen zijn en de basiliek zit dan ook weer vol. 
De liederen worden gezongen door Marlene Bauwens, Eefje Claessens, Rigo Claessens en Paul van Gorsel, begeleid door Marcel 
Mangnus op het orgel en Sabine de Groote met haar dwarsfluit. De lezingen worden gelezen door Monique Brems. De eerste lezing is 
uit Sirach 27, 30-28, 7. Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks. Als iemand, die zelf maar een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal 
dan verzoening bewerken voor zijn zonden? Deze woorden geven pastoor Wiertz de inspiratie zijn preek op eigentijdse wijze hierop 
aan te sluiten. Ook het daarop volgend lied, gezongen door Marjo van den Boomen en begeleid door Gerard van de Langkruis op de 
piano en Sabine de Groote met haar dwarsfluit, sluit hier weer op aan, evenals de voorbeden. 
Al bij al een viering, die mensen inspireerden, waar ook op kan worden geteerd. Daarnaast de prachtige bloemen, waar zelfs vanuit het 
land reacties op kwamen, waren een lust om te bekijken. Een mevrouw uit Terneuzen kwam zelfs in de middag met de bus naar Hulst 
om de bloemen te bewonderen en vond deze nog mooier dan op de TV. Een compliment. Ook alle mensen, die achter de schermen 
hebben meegeholpen aan de viering, op welke wijze dan ook, bedankt. U kunt op de website terugkijken. 
De KRO heeft al gemeld volgend jaar graag terug te komen. 

 

 

Met pensioen 
 

Iets waar iedereen naar uitkijkt. Nog even de laatste puntjes op de i, afscheid nemen van alle collega’s en anderen waarmee ik 
gedurende 7 jaar heb mee samen gewerkt. 
Alles liep echter anders dan gepland. Maar niet getreurd, het gaat gelukkig al stukken beter en kan ik in alle rust aan volledig herstel 
werken. De leuke kaarten, bloemen ed. gaven mij een gevoel van waardering. Ik wil deze personen hiervoor hartelijk danken. We 
komen elkaar zeker nog eens tegen. 
 
Miek Kegels 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/liturgie-op-zondag
https://www.npostart.nl/eucharistieviering/13-09-2020/KN_1716023


 
 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 20 september 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; Leon de Bleijser echtgenoot van Yvonne 
van Puyvelde; Hélène Gusta Melanie Francken-Lockefeer; Karel Albert Scheerders; Elisabeth 
Margaretha de Theije-de Bolster; voor Joseph Heyens en overleden familie 
woensdag 23 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 

Verdurmen; Piet Malefason echtgenoot van Riet van Eck, zijn ouders Guust Malefason en Ivonne 
van Vlierberghe 
 
Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 20 september 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: jaargetijde Margaretha Martinet en echtgenoot Theophile de Rechter en overleden 
familie; Joseph Martens en Maria Heijkans; Willy de Maaijer echtgenoot van Elvira de Maaijer-van 
den Berghe 
 
Clinge H. Henricus 
zaterdag 19 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en Emiel van Acker; Christiane Zaman en echtgenoot Dies 
Duininck; Jimmy de Kraker echtgenoot van An de Wege; Adelien d’Haen en echtgenoot Georges 
Van den Bergen en overleden families Van den Bergen en d’Haen; jaargetijde Clothilda van 
Hauten echtgenote van Joos van Putte; Maria Verbist met gedachtenis aan haar ouders; Marie 
Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en wederzijdse ouders; Jozef van de Vijvere en echtgenote 
Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; 
Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 
dinsdag 22 september 9.30 uur: in het kerkzaaltje gebedsgroep 
 
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 19 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert 
intenties: Marleen van Vlieberghe-de Jonge; Jo Vink; Johan van Sikkelerus; overleden echtpaar 
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie 
 
Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 21 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: Emma de Booij echtgenote van Theo Leenknegt en overleden familie; Anna Fassaert 
en echtgenoot Bernardus de Schepper, overleden zoon, schoonzoon en kleinkinderen; 
jaargetijde voor Rosa Josepha Wentzler en echtgenoot Willy Joseph van Esbroek en hun 
overleden ouders; Jo Moorthamer; jaargetijde voor Aloijsius de Bruijn en echtgenote Celina Ivens 
en overleden familie; Sjors de Waal en overleden familie; Marieke Pauwels echtgenote van 
Gerard Vioen en overleden familie; Petrus de Klippelaar; Petrus de Nijs; Maria Louisa Sarneel en 
echtgenoot Alfonsus Jacobus Compiet en overleden familie; Alphonsus Stallaert en echtgenote 
Barbara Oomen en overleden familie; Kees van Damme; overleden ouders De Bruijcker-Van Laar 
en overleden familie; Petrus de Klippelaar en echtgenote Angela Compiet en wederzijdse ouders; 
Marie Bogaart, haar overleden ouders en broers 
 
Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 20 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van Waterschoot, 
overleden ouders en familie; Bennie Heijens echtgenoot van Marie Vivtorine Rijk en overleden 
familie Heijens-Rijk; Christianne Ruben-Serrarens; André van Mieghem 
gedoopt: Hailey Vonk dochter van Roger Vonk en Justina Karnas 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 19-20 september 

Hulst 
zo 20 sep 11.00 uur: eucharistie 
wo 23 sep 19.00 uur: eucharistie 
Koewacht 
zo 20 sep 9.30 uur: eucharistie 
Clinge 
za 19 sep 19.00 uur: eucharistie 
Kerkzaaltje aan de kerk 
di 22 sep 9.30 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 19 sep 19.00 uur: w&c viering 
Lamswaarde 
ma 21 sep 19.00 uur: eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 20 sep 9.30 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 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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