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JAAR - A 
26ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Ezechiël 18, 25-28 
Filippi 2, 1-11 

Matteüs 21, 28-32 
 

Thema 
Ik doe het toch! 

 

Collecte 
 

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

 

 

 Weer zingen tijdens vieringen 
 

Sinds begin september mogen de vieringen in onze parochie weer muzikaal worden 
opgeluisterd met zang. Goed nieuws voor de koren, maar tegelijkertijd een hele puzzel. Want er 
zijn de nodige beperkingen om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden. Zo mag er 
slechts door maximaal 4 zangers gezongen worden, uiteraard op anderhalve meter afstand. 
Repetities moeten volledig coronaproof plaatsvinden in goed geventileerde ruimtes. Tijdens de 
KRO-viering van 13 september werd er voor het eerst met een groepje van 4 personen in een 
viering gezongen. We hopen dat dit navolging mag krijgen binnen de parochie. 
 

Binnen onze parochie H. Maria Sterre der Zee zijn een 12-tal koren actief. Zeven daarvan 
hebben aangegeven (op al dan niet beperkte schaal) terug op te starten met repetities en het 
zingen tijdens vieringen. Vijf koren hebben aangegeven dit nog niet te willen of kunnen doen. Zij 
hebben daarvoor diverse redenen. Zo is er onder de leden te weinig animo om met 4 zangers te 
zingen of vindt men de 1,5 meterregel niet werkbaar.  
 

U zult dus binnenkort in sommige kerken weer zang horen tijdens vieringen, in andere kerken 
(nog) niet. We hopen op uw begrip daarvoor. 

 

 

Liturgie van de 26ste zondag door het jaar 
 

Wie doet de wil van de Vader? 
Voorwaar, ik zeg u: “De tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen”. Matteüs 21, 29-31b 
Lees meer op de website van de parochie. 

 

 

We kijken al even vooruit 
 

Beste mensen, inmiddels zijn we alweer enkele weken aan het vieren. Anders dan ‘voor corona’, maar zeker toch in onze kerken kan 
er inmiddels van een soort van ‘nieuw normaal’ gesproken worden. 
De verwachting is dat het nog langere tijd anders en onzeker zal blijven. De aantallen gelovigen in onze vieringen zullen beperkt 
blijven. Soms zal aanmelden zeer gewenst zijn om zeker te kunnen zijn van een plek in de kerk. 
Ook zullen we niet anders kunnen dan Allerzielen volgens het ‘nieuwe normaal’ vorm en inhoud te geven. Blijf alstublieft volgen wat we 
daaromtrent mededelen. 
Datzelfde geldt ook voor de vieringen van Kerstmis. Nog ver weg, lijkt het nu, maar ook dan zullen we enerzijds met beperkte aantallen 
moeten vieren (mogelijk dat we daarom een aanmeld-systeem moeten hanteren) en anderzijds zeker toch ook andere, creatieve, 
oplossingen moeten gaan bedenken. 
Let op: vieren zoals we dat gewend waren kan nog niet en op dit moment is het ook nog heel onzeker of de kachels in de kerken 
mogen branden. Kortom: het ‘nieuwe normaal’ stelt ons voor grote vragen en uitdagingen. Toch blijft steeds vooropstaan: we zu llen 
doen wat we kunnen, maar we doen het veilig. 

 

 

Bidden voor een overledene 
 

Het is vanaf het allereerste begin van de Kerk dat gelovigen bidden voor hun doden. Opdat het gebed hen moge helpen de hemel 
binnen te gaan. Als Kerk hebben wij dat bidden ‘georganiseerd’. Ook in onze parochie. 
Hoe zit het ook al weer bij ons? Wij hebben de gewoonte dat er voor een overledene meteen vanaf het moment van overlijden op zes 
achtereenvolgende zondagen (of zaterdagavond) gebeden wordt tijdens de viering van de zondag.  
Daarnaast zijn er zes momenten waarvan de familie aan kan geven op welke zondag (binnen een jaar) voor de intentie wordt gebeden. 
Let op: soms komt het voor dat een nabestaande zegt: “Voor ons hoeft dat niet”. In dat geval wordt van parochiezijde dat zestal momenten 

bepaald. Dit alles samen betekent dat er voor elke overledene twaalf intenties zijn waarvoor tijdens de vieringen wordt gebeden. 
 

 

Onze wereld 
 

Wat gebeurt er toch veel. Overal. De ontploffing in Beiroet, die zoveel schade en leed veroorzaakte. De branden in de Verenigde 
Staten, zo groot als nooit tevoren. De overstromingen in Soedan waardoor duizenden dakloos zijn. Steden verwoest. Het land onder 
water. Vele slachtoffers ook. De grote brand in het asielcentrum in Moria, op Lesbos, Griekenland. Tenminste twaalfduizend mensen 
opnieuw dakloos. De koude woorden tussen de VS en China, de kou die in de lucht hangt tussen president Poetin en kanselier Merkel. 
De aankomende verkiezingen in de VS, waarvan we niet weten hoe dit zich allemaal ontwikkelt. De strijd in Wit-Rusland voor meer 
democratie. En dat allemaal (en beslist nog veel meer) in een wereld die zucht onder het coronavirus. Wat kan ons helpen het hoofd 
boven water te houden? Hoe houdt u het vol? En jij? Wat is hoopvol? In het groot. In het eigen leven? 
Wat gebeurt er toch veel. 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/liturgie-op-zondag


 

 
 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 27 september 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken. 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; jaargetijde overleden ouders Aarts-Frijns; 
familie Baert-van Gijsel; Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; voor 
Joseph van Gimst, Albert Boogaert en echtgenote Elza de Koning; Leon de Bleijser; Karel Albert 
Scheerders; Elisabeth Margaretha de Theije-de Bolster; voor Monique Kant, echtgenote van Jan 
Mannaert en overleden familie; jaargetijde Margriet de Vliegere-d’Hooghe en echtgenoot Theo de 
Vliegere; Jo de Poorters en echtgenote Ireen van Waterschoot; Gerard Bruggeman en echtgenote 
Marja van Waterschoot en zoon Erik; Eugène Verschuren echtgenoot van Lia van Gimst 

 

woensdag 30 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen 

 

vrijdag 2 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs. 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden 
ouders Brand-Wauters en overleden familie 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 27 september 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 

intenties: Jacobus Baert en Melanie Tack; Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine van der 
Sijpt-van Goethem en overleden familie; Gerard Poppe en echtgenote Mathilde Baert, overleden 
kinderen Annie en Roger en schoondochter Edith 

 

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus 
donderdag 24 september 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert. 
dinsdag 6 oktober 14.00 uur: Teresialof met beeweg  

Na afloop wordt er koffie in t’Heike aangeboden door de K.B.O. 
 

Clinge H. Henricus 
collecte voor: gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap 
zaterdag 26 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken 
intenties: Joannes Franciscus Herdewel en echtgenote Rosalia Veneranda Zaman en overleden 
kinderen; Madeleine Bruggeman en echtgenoot Piet Inghels; Etiënne Schijvenaars echtgenoot van 
Agnes de Wilde; Jimmy de Kraker echtgenoot van An van de Wege; Adelien d’Haen en echtgenoot 
Georges Van den Bergen en overleden families Van den Bergen en d’Haen; jaargetijde Antoinette 
Maenhout en overleden ouders 
dinsdag 29 september 9.30 uur: in het kerkzaaltje gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 25 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Louis Pauwels en echtgenote Irma 

Goossens en overleden familie ; Albert Schuddings en echtgenote Suzanne van Laere overleden 
familie; Piet de Cock 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 26 september om 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: Marleen van Vlieberghe-de Jonge; Jo Vink; Netty Strooband; overleden echtpaar Joos en 

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

 

Hengstdijk H. Catharina 
zondag 27 september 11.00 uur: stilteviering 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 27 september 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Lisa de Waal, broer, zussen 
en ouders; Jules de Maat en Romanie de Maat-de Kever, Guido en Rudy; Miet Menu-Kerckhaert en 
overleden familie; Jo Kouijzer, overleden ouders en schoonouders; Christianne Ruben-Serrarens; 
André van Mieghem; Jo Vink 
mededelingen: gedoopt Lux Eggermont zoon van Martijn Eggermont en Renate de Winter 

 

Overzicht vieringen 
rond 26-27 september 

Hulst 
zo 27 sep 11.00 uur:  eucharistie 
wo 30 sep 19,00 uur:  eucharistie 
vr 2 okt 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 13 sep 9.30 uur:  w&c viering 

Heikant 
do 24 sep 10.30 uur:  w&c viering 
di 6 okt 14.00 uur:  Teresialof 
Clinge 
za 26 sep 19.00 uur:  eucharistie 
Nieuw-Namen 
vr 25 sep 19.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 26 sep 19.00 uur:  eucharistie 

Hengstdijk 
zo 26 sep 11.00:  stilteviering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 27 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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