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JAAR - A 
29ste zondag door het jaar 

Wereldmissiedag 
 

 

Lezingen 
 

Jesaja 45, 1.4-6 
1 Tessalonicenzen 1, 1-5b 

Matteüs 22, 15-21 
 

 

Thema 
Wat God toekomt 

 

Collecte 
 

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

 

 

Liturgie van de 29ste zondag door het jaar 
 

Twee keuzes, één weg!  

Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt. Matteüs 22, 21b  
 
Inleiding op de viering 

Ook in dit weekend krijgen we de gelegenheid om de Heer te ontmoeten in de eucharistie. In Woord en 
Sacrament. Weliswaar kunnen we maar in kleinere groepen van gelovigen samen komen, maar toch: het 
kan. Zo zijn we samen in gebed, in verbondenheid met velen. De lezingen van de zondag laten ons weten 
dat God maar één ding van ons vraagt: dat we in Hem geloven en op Hem vertrouwen. Niet uit dwang, 
maar van harte. Hij vraagt ons om Hem toe te laten in ons hart, om zo steeds meer beeld van God te zijn. 
Lees meer op de website van de parochie 

 

 

Geloven in het visioen 
 

In ons kerk-zijn moet de levende Christus centraal staan. Niet de structuren, de regels en de wetten, maar de beweging van mens tot 
mens, van mens tot God en omgekeerd. Onze woorden en daden moeten het leven van Christus voortzetten. Christenen zijn geroepen 
Hem te realiseren in de wereld van onze tijd. Alleen op deze manier worden we het levend lichaam van Christus en zijn we van 
betekenis voor deze wereld. Het gaat niet primair om het overeind houden van het instituut, het gaat allereerst om het in stand houden 
van de beweging. Levend lichaam van Christus zijn is de kern van ons kerk-zijn. In ons gemeenschappelijk vieren en bidden, in onze 
omgang met elkaar, in onze inzet voor anderen. Of anders gezegd: in de totaliteit van ons leven zal zo zichtbaar worden wie Jezus voor 
de wereld wilde zijn. Noodzakelijk daartoe is dat er een levende relatie bestaat tussen Jezus en ons. Hij draagt ons, wij dragen Hem en 
slechts op die wijze zal er een groeiende eenheid ontstaan tussen Hem en ons. 
 

Ton Baeten o.praem 
 

 

 

Reserveren op zondag 
 

De wereld staat op zijn kop door COVID-19. We leven in woelige tijden en proberen ons zoveel mogelijk aan te passen aan de 
omstandigheden. Deze week kregen we het bericht van het bisdom dat we opnieuw naar dertig personen gaan in de kerk. U hebt 
hiervan afgelopen zaterdag bericht ontvangen. Voor de komende weekenden gaan we daarom weer reserveren. Daarbij proberen we 
een evenwicht te vinden tussen een bepaalde mate van vrijheid en het gezonde verstand. 
Om dit zoveel mogelijk te stroomlijnen vragen we u te reserveren bij uw eigen parochiekern of de kerk van uw keuze. Vol is vol. Ook kan 
het een enkele keer voorkomen dat u gevraagd wordt een zondag over te slaan. Dit zijn de contactadressen: 

 Voor Boschkapelle: Mevrouw De Schepper, tel. 0114-671357, e-mail: sca@zeelandnet.nl 

 Voor Clinge: Mevrouw De Loos, tel. 0114-311332, e-mail: parochieclinge@zeelandnet.nl 

 Voor Hulst: Secretariaat Hulst (geopend van maandag t/m donderdag), tel. 0114-745000 (keuzetoets 2), e-mail: pkhulst@hmsdz.nl 

 Voor Kloosterzande: Mevrouw Van Kerkhoven, tel. 0114-682468, e-mail: frankvank@zeelandnet.nl 

 Voor Koewacht: Mevrouw Van Remoortele, tel. 0114-361980, e-mail: emmyvanremoortele@gmail.com 
 

Bij het binnenkomen en bij het verlaten van de kerk moet u een mondkapje dragen. Als u eenmaal op uw plaats bent aangekomen en bij 
het communiceren hoeft u het mondkapje niet meer te dragen, maar het mag wel. 
 

Blijf gezond! 
 

Namens pastores en bestuur van de parochie H. Maria Sterre der Zee 
Cecile van Tiggelen 
 

 

 

Vrijwillige chauffeurs gezocht 

 

Stichting 't Huus biedt zorg en ondersteuning aan meer dan veertig kinderen, jongeren en 
volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De stichting heeft locaties in Sint 
Jansteen, Vogelwaarde en Axel. Op deze locaties worden mogelijkheden tot dagbesteding, wonen 
en/of logeren geboden. Voor het vervoer van een deel van de cliënten zijn vrijwilligers actief. 
Wist u dat de cliënten van 't Huus erg blij zijn als zij de chauffeur weer zien voorrijden? ‘s Morgens 
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tussen 8 en 9.30 uur staan ze blijmoedig klaar om opgehaald te worden en 's-middags tussen 15 en 16.30 uur kijken ze met smart uit 
naar het ritje terug met de chauffeur. Voor die momenten zijn we op zoek naar vrijwillige chauffeurs. 
Ben jij of ken jij iemand met: 

 een rijbewijs? 

 en vind je het leuk om deze cliënten te vervoeren van en naar de dagbesteding?  

 en heb je af en toe of regelmatig een gaatje vrij in je agenda? 
Dan zoeken we jullie! Reageren kan door contact op te nemen met Sandra Koekkoek, e-mail: s.koekkoek@stichtingthuus.nl of tel. 0114-
850890 
 

 

 
 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 16 oktober 19.00 uur: stilteviering 
zondag 18 oktober 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger W. Wiertz m.m.v. cantor J. Klok 

intenties: uit dankbaarheid; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; 
Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; Marie Cornelissens en echtgenoot 
Piet d’Haens, overleden zoons, schoonzoons en kleindochter; Leon de Bleijser; Leo Fermont en 
overleden familie Fermont-Sinack; Odhila Amorisa Marquez; jaargetijde voor Edie Verschueren; 
Josephina Theresia Maria Ivens 
woensdag 16 oktober 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 16 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 

Verdurmen; Guust Schillemans en overleden familie 
 
Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 18 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 

intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; Sylvia en Emma van Damme 
 
Clinge H. Henricus 
zaterdag 17 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken 

intenties: Petrus Boënne-van Megroot en overleden kinderen; 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; Frans, Hypoliet en Maria Buys; Jules van den 
Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 
 
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 17 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: jaargetijde Bert van der Meijden; Johan van Sikkelerus; overleden echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; 
Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie 
 
Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 18 oktober 8,55 uur: rozenkransgebed 
zondag 18 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; overleden ouders Aloïs en 
Rozalia de Maat-van Kampen; Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; Roos Verdurmen-
Kerckhaert en familie; René en Gusta Durinck-Bogaert en zuster Cyrilla 
 

gedoopt: Loek de Klerk zoon van Bas en Veerle de Klerk-Everaert 

 
Lanswaarde H. Cornelius 
maandag 19 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van 

de.Wiele 
intenties: Jan de Schepper, echtgenote van Yvonne Sponselee, zoons Pascal en Michel, dochter 
Karin, schoonzoon John, en overleden familie; Celina Ivens en echtgenoot Aloijsius de Bruijn, zoon 
Wies en overleden familie; Petrus de Klippelaar, echtgenote Angela Compiet en wederzijdse ouders 

 

overleden: Marja Kindt-Vervaet, 84 jaar  

Overzicht vieringen 
rond 17-18 oktober 

 

Hulst 
vr 16 okt 19.00 uur  stilteviering 
zo 18 okt 11.00 uur  eucharistie 
wo 16 okt 18.30 uur rozenkrans 
wo 16 okt 19.00 uur  eucharistie 
Koewacht 
zo 18 okt 9.30 uur  w&c viering 
Clinge 
za 17 okt 19.00 uur  eucharistie 
Vogelwaarde 
za 17 okt 19.00 uur  w&c viering 
Kloosterzande 
zo 18 okt 8.55 uur  rozenkrans 
zo 18 okt 9.30 uur  w&c viering 
Lamswaarde 
ma 19 okt19.00 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.n 
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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