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JAAR - A 
33ste zondag door het jaar 

Dag van de armen 
 

 

Lezingen 
 

Spreuken 31, 10-13 19-20 30-31 
1 Tessalonicenzen 5, 1-6 

Matteüs 25, 14-30 
 

Thema 
Ga goed met de gaven om 

 

Collecte 
 

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

 

 

Nieuwe secretaresse voor het parochiebestuur 
 

Dit jaar namen we afscheid van Miek Kegels op papier. Vanwege haar ziekte en COVID-19 is het nog 
niet gelukt lijfelijk afscheid te nemen, maar dat staat nog te gebeuren. 
Zoeken naar een nieuwe secretaresse is niet de gemakkelijkste opgave, want een duizendpoot is niet 
gemakkelijk te vinden. Toch, we hebben Lia bereid gevonden ons team te verstevigen. We wensen 
haar veel succes en een vruchtbare samenwerking. Lia stelt zich voor: 
 

Mijn naam is Lia van Kessel en ik woon in Kloosterzande. Op dinsdag 3 november ben ik begonnen 
als secretaresse van het parochiebestuur. Ik ben ook als vrijwilliger actief in de parochiekern H. 
Cornelius te Lamswaarde. Op Lamswaarde ben ik lid van het kosterteam en van de parochiekern-
commissie. Thuis teel ik samen met mijn man kersen en hebben we een groepsaccommodatie in onze 
schuur voor families en groepen, die van onze omgeving willen genieten.  
Als secretaresse van het parochiebestuur hoop ik de taken van de bestuursleden en het contact met en tussen de parochiekernen te 
kunnen ondersteunen. 
 

Lia van Kessel 
 

 

Eucharistievieringen gebedsvieringen bijwonen in de parochie 
 

De persconferentie van dinsdag 3 november gaf aan dat de teugels weer wat meer worden aangetrokken. Ook voor Zeeuws-Vlaanderen 
is dat op dit moment zeer belangrijk, omdat COVID-19 ook hier toeslaat. Voor veel mensen is dit zwaar, maar als we proberen ons te 
houden aan de afspraken kunnen we het snelst weer terug naar 'normaal'.  Voor de r.-k. Kerk betekent dit dat we voorlopig nog steeds 
met niet meer dan dertig gelovigen op anderhalve meter bij een viering kunnen zijn, dat er geen samenzang is, dat u bij het binnen- en 
buitengaan van de kerk een mondkapje draagt, uw handen ontsmet en tevens de aanwijzingen opvolgt. 
U kunt reserveren bij de secretariaten, maar het is mogelijk dat er in de viering voor de volgende zondag al dertig personen zijn 
opgegeven. Graag uw begrip dat u een keer niet aanwezig kunt zijn. Op de welkomstpagina van de website van de parochie en op alle 
pagina’s met overzichten van vieringen staan de mailadressen en telefoonnummers vermeld. 

 

 

Zegening van het hubertusbrood 
 

Dinsdag 3 november, 6.30 uur. Toen ik op dit vroege tijdstip bij de ambachtelijke bakkerij van de familie Otto in het Belgische Koewacht 
arriveerde, kwam me de heerlijke geur van versgebakken brood tegemoet. Het riep heel wat herinneringen bij me op aan de tijd toen ik in 
een bakkerij werkte. Maar deze keer stond ik er niet als bakker op de werkplaats, maar mocht ik als pastor de ‘hubkes’ zegenen, he t 
hubertusbrood. En deze ‘hubkes’ gingen net de oven in, toen ik de bakkerij binnenliep. Nog even wachten dus... 
De heilige Hubertus werd omstreeks 656 geboren. Zijn naam betekent ‘stralende geest'. Na een wereldse leefwijze bekeerde hij zich en 
werd hij dienstbaar aan God en de naasten. Hubertus was bisschop van Maastricht en Luik. Hij overleed op 30 mei 727. Van hem wordt 
verhaald dat hij brood te eten gaf aan een man die leed aan hondsdolheid, waarop deze genezen werd. Deze legende heeft de gelovigen 
geïnspireerd tot het zegenen van het hubertusbrood. 
...en toen waren de ‘hubkes’ klaar: bruin en heerlijk glanzend werden ze uit de oven gehaald. Wat een beeld, wat een feest, dacht ik. Met 
een korte gebedsdienst hebben we toen om Gods zegen gevraagd voor ‘de vrucht der aarde, het werk van onze handen.’ 
‘Wij bidden U: op voorspraak van de heilige bisschop Hubertus, zegen dit brood, de bakkers die het hebben bereid en de mensen en 
dieren, die het zullen gaan eten. Dat zij uw steun ondervinden in de beproevingen van het leven, en de liefde ervaren van mensen die 
door uw voorzienigheid op hun wegen komen.’  
En na de zegening van de ‘hubkes’ genoten we samen van een lekker ontbijt ter ere van de heilige Hubertus. 
 

Ralf Grossert p.w. 
 

 

Red Wednesday 
 

Op 25 november zal de kerk, als het technisch lukt, van 19.00 tot 22.00 uur rood gekleurd zijn, evenals zo’n honderd andere kerken in 
ons land. Red Wednesday is een initiatief van Kerk in Nood. De vraag is hoe vrij wij zijn om te geloven en waarom wij als parochie 
stilstaan bij de toename van de wereldwijde schendingen van dit mensenrecht. 
• Bewustwording creëren voor vervolging van gelovigen. 
• Oproepen tot respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.  
• Opkomen voor geloof en vrijheid. De afgelopen jaren werden op initiatief van Kerk in Nood wereldwijd beroemde gebouwen als de 

Sacré-Coeur in Parijs, de Sagrada Família in Barcelona en de Cristo Redentor in Rio de Janeiro al rood gekleurd. 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/


Binnenkort zal er ook een stukje in de pers komen om ervoor te zorgen, dat er meer bekendheid wordt gegeven aan de vrijheid om te 
geloven, maar ook om te voorkomen dat de gemeente overstelpt wordt met vragen. 
Het tijdstip waarop we bijeen zullen komen, zal waarschijnlijk na de viering van 19.00 uur zijn. Ook hier is er een maximum van dertig 
personen. Volgende week komt er nadere informatie. 

 

 

 
 

Een mistige morgen, een stralende zon 
 

Na stralende eerste communievieringen, mogen we deze maand de tieners in onze parochies met 
vormselkracht de wereld in sturen, met de kracht van de heilige Geest, de Helper! Hoe mooi om te 
zien hoe jongens en meiden na een jaar van voorbereiding naar voren komen lopen en zelf de keuze 
maken en vragen: “Wilt u mij vormen”. Het antwoord kan alleen maar een volmondig “Ja” zijn! Want in 
deze tijd, waar de mist de akkers en de velden kan bedekken, gloort de hoop van geloof en liefde - 
een stralend gezicht. Met de jonge gezinnen in onze parochies, de tieners en de jongeren, kijken we in 
de toekomst van de Kerk. Hoe al deze jonge mensen te bereiken, hoe weten we of en wat ze vragen 
van de Kerk en wat kunnen we aanbieden? Het zijn vragen waar we ons over blijven buigen en ook 
uw hulp bij kunnen gebruiken. Deze tijd leert ons de digitale mogelijkheden, waardoor de Kerk beter 
vindbaar is op internet en zomaar spontaan kan opduiken op Facebook of Instagram. Ons kerkelijk 
leven is als het polderlandschap - zondagochtend vroeg op weg van Terneuzen naar Kloosterzande - 
mist over de wateren en de akkers, een waterige zon en na het samen vieren is de mist opgetrokken 
en straalt de herfstzon. Wat een mooi gezicht.  
 

kapelaan Jochem van Velthoven 
 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 15 november 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs  

m.m.v. P. van Gorsel 
intenties: uit dankbaarheid voor een 96ste verjaardag; Juliën Baart, echtgenote Johanna Fassaert en 
overledenen van de familie Baart en de familie Fassaert; Jo Willems en Emelda Weemaes; familie 
Baert-van Gijsel; Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; voor de 
overleden ouders Guust en Trees de Rock-Fermont; René Verschuren, echtgenote Cornelia de Smit 
en overleden familie; Leon de Bleijser; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en 
echtgenote Maria Roels; Dolf Lampo; voor Joop, Jan en Mariël Gremmen 
woensdag 18 november 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 18 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J.Reurs  

intenties: jaargetijde Johanna Baert; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 
donderdag 19 november: eucharistie en vormselviering met als voorganger kapelaan J. van 

Velthoven (deze viering heeft een besloten karakter) 
intenties: Angelo Buijs en Marie Louise Buijs-Sponselee, papa en oma van Daphne Buijs 
vrijdag 20 november 19.00 uur: stilteviering 
mededeling: U kunt zich aanmelden voor de zondagviering op mailadres pkhulst@hmsdz.nl of per 

telefoon 0114-745 000 (optie 2). U kunt zich ook persoonlijk aanmelden op Steenstraat 9. Wij zijn 
tijdelijk minder vaak open; op maandag- en donderdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur. Telefonisch 
zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. Aanmelden kan tot 
donderdagochtend. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 15 november 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

intenties: Sylvia en Emma van Damme; Madeleine Martens-Boel; Ria van de Vijver-Buijsse 
echtgenote van Robert van de Vijver 

 

Clinge H.H.Hendricus 
zaterdag 14 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken 

intenties: Door Merckx en echtgenote Dorthy Piessens; Etiënne Schijvenaars echtgenoot van Agnes 
de Wilde; Luc Leegwater echtgenoot van Jacqueline Bleijenbergh; Herman Broeckaert 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 14 november19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda 

Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; Netty Strooband; Marie Verlinden-Mahu 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 15 november 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van Waterschoot, 

overleden ouders en familie; overleden ouders Joos en Mathilda Voet-Maas; Josephus van de Velpen 
en Rozalia Morcus; Jules de Maat en Romanie de Maat-de Kever, Guido en Rudy; Piet de Kort, 
overleden dochter Loes en overleden familie; Karel Wentzler en overleden familie 

 

Lamswaarde H. Cornelius 

maandag 16 november 19.00 uur: woord en communieviering met als vooirganger pastor K. Van de 
Wiele 
intenties: Josepha van Driessche-Kindt, haar echtgenoot Gerard, Rian, Rozet, Paul en Marc; Leo 
d'Hont echtgenoot van Irena Suij en overleden familie; Petrus de Klippelaar en echtgenote Angela 
Compiet en wederzijdse ouders 

 
 

Overzicht vieringen 
rond 14-15 november 

Hulst 
zo 15 nov 11.00 uur:  eucharistie 
wo 18 nov 18,30 uur rozenkrans 
wo 18 nov 19,00 uur:  eucharistie 
do 19 nov eucharistie 
vr 20 nov 19.00 uur:  stilteviering 
Koewacht 
zo 15 nov 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 14 nov 19.00 uur: eucharistie 
Vogelwaarde 
za 14 nov 19.00 uur:   w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 15 nov 9.30 uur:  eucharistie 

 

 

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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