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JAAR - A 
Christus Koning  

 

 

Lezingen 
 

Ezechiël 34, 11-12.15-17 
1 Korintiërs 15, 20-26.28 

Matteüs 25, 31-46 
 

 

Thema 
Nabijheid aan de kwetsbaren 

 

Collecte 
 

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

 

 

 Beste parochianen, beste mensen, 

 
 

Noodgedwongen groet ik u allen hartelijk vanuit mijn woon- en leefomgeving. Een heupoperatie is er de 
oorzaak van dat ik even niet actief kan zijn. 
Ik hoop van harte dat het goed mag gaan met uzelf en met allen om u heen. Ik weet dat ook in de 
afgelopen weken niets heeft stilgestaan. Er zijn mensen gestorven. Mensen ziek geworden. Er is ook 
maatschappelijk van alles aan de hand en in Amerika werd in de persoon van Joe Biden een nieuwe 
president gekozen. Er is van alles gebeurd, zoals dat steeds het geval is. 
We leven met z'n allen in een moeilijke en beperkende tijd. Jongeren kunnen niet veel. Ouderen ook niet. 
En daar komt voor velen de angst nog bij. Gelukkig zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, wereldwijd. 
Iedereen heeft ermee te maken. Hoe lang zal het nog duren? Blijft het bij deze beperkingen of komen er nog 
bij? Wat kunnen wij als Kerk doen en betekenen? 
Lieve mensen, gelukkig is de Kerk ook een constante. En mag en kan ze dat ook zijn. We komen samen in onze ontmoetingen met de 
Heer. We kunnen maar met weinigen samenkomen, maar we kómen samen. Ik riep er al eerder toe op, maar wil dat zeker ook nu in 
deze laatste periode van het jaar opnieuw doen: ik wil u, jou uitnodigen om je betrokken zijn bij anderen, hoe klein en bescheiden ook, 
zichtbaar te maken en woorden te geven. Ik denk dan aan een telefoontje, een kaartje, een tekening, een appje, een mailtje en wie weet 
wat er nog meer zou kunnen. Zo’n klein gebaar is fijn voor de ontvanger, maar ook voor de ‘zender’. Het maakt ons met elkaar ook 
sterker! 
Beste allemaal, nog zeker vier weken sta ik aan de zijlijn. Met de hoop en de verwachting dat ik daarna voldoende hersteld mag zijn. Ik 
weet dat onze parochies en wij allen in goede handen zijn! 
 

met een hartelijke groet, pastoor Wiel Wiertz 

 
 

De H. Catharina van Alexandrië, een moderne vrouw 
 

Op 25 november viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Catharina van Alexandrië. Zij is de patroonheilige van de kerk en de 
parochiekern Hengstdijk. In de weekviering van 23 november om 19.00 uur zal haar mooie beeld weer bij het altaar staan en zullen wij 
vierend stilstaan bij de betekenis van deze heilige voor mensen in onze tijd. 
De heilige Catharina leefde in de 3e eeuw in het noorden van Egypte, in de stad Alexandrië. Omdat zij afkomstig was uit een rijke familie 
werd er veel aandacht besteed aan haar opleiding. Zo kende zij als vijftienjarige al alle werken van de Griekse filosoof Plato uit haar 
hoofd. Een opmerkelijk feit, zeker voor een tijd waarin onderwijs en kennis enkel voor mannen toegankelijk waren. 
We zouden de heilige Catharina kunnen zien als een ambassadeur voor het onderwijs. Want nog steeds zijn er landen waar het voor 
meisjes en jonge vrouwen haast onmogelijk is om een goede opleiding te volgen, zodat zij hun bijdrage aan de samenleving kunnen 
leveren. Lees meer op de website van de parochie. 
 

Ralf Grossert p.w. 

 
 

Basiliek van Hulst kleurt rood voor de vrede 
 

Op woensdagavond 25 november kleurt de basiliek van Hulst rood in het kader van Red Wednesday. Deze dag is een initiatief van Kerk 
in Nood. Zij vragen aandacht voor geloofsvrijheid en de wereldwijde schendingen van dit mensenrecht. 
Ook de basiliek doet mee. Die avond wordt er om 18.30 uur een rozenkransgebed gehouden en om 19.00 uur een woord- en 
communiedienst met orgelspel, met uitgebreide aandacht voor de mensenrechten. Er zal een litanie worden voorgelezen en er worden 
kaarsjes aangestoken. Ook zal er in deze bijzondere viering een speciale zegenwens worden uitgesproken. 
 

Reserveren is gewenst via parochiecentrum, tel 0114 745000 optie 2, want 30 personen blijft het maximum. 
 
 

Afscheid van misdienaar Vicento Rietjens 
 

Tijdens de zondagsviering van 15 november 2020 hebben we Vicento Rietjens bedankt voor de vijf jaar dat hij in de H.H. Philippus en 
Jacobus kerk van Koewacht misdienaar is geweest. Pastor Ralf Grossert sprak een dankwoord uit en overhandigde Vicento een door 
heel wat mensen getekende oorkonde en een enveloppe als aandenken aan deze tijd. 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1581-de-h-catharina-van-alexandrie-een-moderne-vrouw


Vicento is nu 16 jaar oud en gaat sinds kort naar De Rede in Terneuzen voor een opleiding in de richting Zorg & Welzijn. Dit is hem 
helemaal op zijn lijf geschreven, want dienstbaar zijn aan mensen is waar hij voor staat. “Mensen helpen, dat is wat ik wil doen”, zegt hij. 
“Als misdienaar doe je dat eigenlijk ook en het is nog leuk ook. Ik heb het altijd met passie gedaan”, vervolgt hij. 
Tot slot vindt hij het jammer dat misdienaars tijdens de coronatijd de voorgangers niet mogen helpen, maar hoopt met ons mee dat we 
daarna snel een vervanger kunnen vinden. 
Namens de Koewachtse geloofsgemeenschap: Dank je wel Vicento! Bekijk de foto op de website. 
 

George van der Sijpt 

 
 

 
 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 20 november 19.00 uur: stilteviering 
zondag 22 november 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 

m.m.v. M. Bauwens 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; jaargetijde voor Joos d’Haens met gedachtenis 
van overleden ouders, broers en schoonbroers; voor Augustinus Johannes van Damme en 
echtgenote Joanna Maria Bogaert; Leon de Bleijser; Jan de Schrijver, overleden op 18 augustus; 
jaargetijde Ploon Boeding; voor Guust van de Poele; voor familie Rottier-Verstraeten; Walter Anna 
Albert van Overmeir; Mafalda Reunis-van der Vlies 
woensdag 25 november 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 25 november 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen 
mededelingen: Zaterdag 28 november is het weer de laatste zaterdag van de maand, dan houden 

we de maandelijkse Kledinginzameling voor Mensen in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 
10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken 
verpakken. 
overleden: Walter Anna Albert van Overmeire, 87 jaar, echtgenoot van Beatrix Marie José 

Penneman 
Mafalda van der Vlies, 92 jaar, weduwe van Albertus Reunis 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 22 november 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

intenties: Theophile de Rechter en echtgenote Margaretha Martinet en overleden familie; Ria van de 
Vijver-Buijsse echtgenote van Robert van de Vijver 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 21 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: jaargetijde Etienne Schijvenaars echtgenoot van Agnes de Wilde; Willy de Wert echtgenoot 

van Lilian van Overmeir en overleden familie; Herman Broeckaert; Gabriëlle De Baets en echtgenoot 
George Bauwens 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 21 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 

intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornellia de Meijer-
Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; Johan van Sikkelerus 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 23 november 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens en echtgenoot Josephus Kerckhaert; jaargetijde Theo van 
Esbroeck en kleinzoon; Piet Mel, overleden ouders, schoonouders en familie; Leon van Esbroeck en 
Mathilda van Esbroeck-de Cock; René Boeijkens, overleden ouders en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 22 november 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Piet van Damme; overleden 
ouders A. Vervaet-Gielleit en overleden familie; Betsy Vervaet-Raes echtgenote van Rudy Vervaet; 
Tilly Maas-Lauret, Julien en Mieken Maas-Buijsrogge, Emiel en Irma de Waal-de Bakker en 
overleden kinderen; jaargetijde René en Gusta Durinck-Bogaart 

 

 
 

Overzicht vieringen 
rond 21-22 november 

 
Hulst 
vr 20 nov 19.00 uur:  stilteviering 
zo 22 nov 11.00 uur:  eucharistie 
wo 25 nov 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 25 nov 19.00 uur:  w&c viering 
Koewacht 
zo 22 nov 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 21 nov 19.00 uur:  eucharistie 
Vogelwaarde 
za 21 nov 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 23 nov 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 22 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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