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JAAR B 
5de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Job 7, 1-4-6-7 
1 Korintiërs 9, 16-19 22-23 

Marcus 1, 29-39 
 

Thema 
Een blijde boodschap dragen 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschapen een extra 
caritascollecte bestemd voor de 
voedselbank. 

 

 

Jaar van St. Josef 
 

Mijn verlangen om dit te doen, nam toe tijdens deze maanden van pandemie, toen we te midden van de crisis 
ervoeren hoe ‘onze levens met elkaar verweven zijn en in stand worden gehouden door gewone mensen, 
mensen die vaak over het hoofd worden gezien. Mensen die niet in de krantenkoppen en in tijdschriften 
verschijnen, of in de laatste televisieshow, maar in deze dagen een zekere vorm geven aan de beslissende 
gebeurtenissen in onze geschiedenis. Artsen, verpleegsters, winkeliers en supermarkt-medewerkers, 
schoonmaakpersoneel, zorgverleners, transportwerkers, mannen en vrouwen die werken om essentiële diensten 
en openbare veiligheid te verlenen, vrijwilligers, priesters, religieuze mannen en vrouwen en zoveel anderen. Ze 
begrepen dat niemand alleen wordt gered ... Hoeveel mensen oefenen dagelijks geduld en hoop, en zorgen 
ervoor dat ze geen paniek zaaien, maar gedeelde verantwoordelijkheid. 
Hoeveel vaders, moeders, grootouders en leerkrachten laten onze kinderen op kleine, alledaagse manieren zien 
hoe ze een crisis kunnen aanvaarden en ermee om kunnen gaan door hun routines aan te passen, vooruit te 
kijken en het beoefenen van gebed aan te moedigen. Hoevelen bidden, brengen offers en doen voorbede voor 
het welzijn van allen.’ 
Ieder van ons kan in Jozef, de man die onopgemerkt blijft, een dagelijkse, discrete en verborgen aanwezigheid- 
een bemiddelaar, een steun en een gids ontdekken in tijden van nood. De heilige Jozef herinnert ons eraan dat degenen die verborgen 
of in de schaduw verschijnen een onvergelijkbare rol kunnen spelen in de heilsgeschiedenis. 
 

paus Franciscus 
 

 

Marinus van den Berg voor Rouwzorg Regio 0114 bij Omroep Hulst 
 

Rouwzorg Regio 0114 start elk jaar in november twee rouwgroepen en ieder jaar organiseert zij drie lezingen. Vanwege corona zijn de 
groepen niet kunnen starten en zowel de lezingen van 2020 als van 2021 zijn uitgesteld. Dit maakt het voor rouwenden extra moeilijk. 
Om mensen toch nabij te kunnen zijn was Marinus v.d. Berg bereid om, in samenwerking met Rouwzorg Regio 0114, zeven korte 
afleveringen op te nemen, die zullen worden uitgezonden via Omroep Hulst in de weken 6 t/m 12.  
De titel van de cyclus luidt: “Zevenmaal stilstaan bij verlies en rouw; zevenmaal in mensentaal.” 
De thema’s van de uitzendingen zijn: Te gast bij u; Rouwen is herinneren; Rouwen in de tijd; Grafzorg; Rugzak; Steun; en de laatste keer 
Pasen. Omroep Hulst vindt u voor Delta op kanaal 112 en voor KPN op kanaal 1435. 
De eerste uitzending is op woensdag 10 februari. De filmpjes zijn ook vanaf die dag te bekijken op:  

 De website van de parochie onder nieuwsberichten op: Zevenmaal stilstaan bij verlies en rouw; zevenmaal in mensentaal 

 het Youtube kanaal van Kerkbelang Koewacht onder zevenmaal in mensentaal 
 

 

Huispaaskaars 
 

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Mocht u interesse hebben dan moet u uw 
bestelling vóór 20 februari hebben gedaan. Dit kan alleen schriftelijk per briefje in de brievenbus van het 
pastoriecentrum, Steenstraat 9 of per mail pkhulst@hmsdz.nl  
Vermeld alstublieft uw naam en adres, telefoonnummer of mailadres en de uitvoering van de kaars die u wenst. 
A. Beschermde Aarde, hoogte 25 cm 
B. Zon, vissen en druiven, hoogte 25 cm 
C. PX rood, hoogte 25 cm 
D. PX Vredesduif, 25 cm 
De prijs van de kaars is € 20,50 per stuk.  
Indien u dezelfde kaars wenst als de parochiekern Hulst dan is dat B: Zon, vissen en druiven. Als u het op prijs 

stelt kunt de huispaaskaars laten zegenen tijdens de paasviering. Nadere informatie wanneer dat zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. 
 

 

Aankondiging caritascollecte weekend 6/7 februari 2021 
 

Het aantal mensen in Zeeuw-Vlaanderen dat voor extra voedsel is aangewezen op de voedselbank is nog 
steeds groeiende. In onze 3 parochies worden wekelijks meer dan 650 pakketten klaargemaakt en worden 
meer dan 1.100 mensen geholpen. De hulp is bedoeld om mensen met een zeer laag inkomen een 
steuntje in de rug te geven. Aanmelding en controle gebeurt door gemeentelijke organisaties zoals ‘Hulst 
voor Elkaar’. De voedselbank is financieel afhankelijk van giften van particulieren, kerken en het bedrijfsleven. Caritas steunt hun werk 
onder meer door groenten rechtstreeks bij lokale boeren aan te kopen en beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1633-zevenmaal-stilstaan-bij-verlies-en-rouw-zevenmaal-in-mensentaal
mailto:pkhulst@hmsdz.nl


 

Reserveren voor vieringen in de basiliek 
 

Vieringen op zondag zijn momenteel uitsluiten in Hulst in de basiliek. Reserveren voor een plaats in Hulst voor zowel de 

zondagsvieringen als de vieringen op woensdag en vrijdag kan uitsluitend: 

 bellen op maandag en donderdag tussen 9.30 tot 11.30 uur op 0114 745000, keuzetoets 2 of 

 mailen naar: pkhulst@hmsdz.nl 
 

Voor de vieringen in de kapellen opgave op de bekende adressen. 
 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 5 februari 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 
zondag 7 februari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven, 

m.m.v. M. Mangnus en M. Bauwens 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Leon de Bleijser; 

Gerard van Acker echtgenoot van Kitty de Baar; Jo Everaert en overleden familie Everaert-
Tielemans; Franciscus Maria de Block; George Lockefeer en overleden familie; Paula de Bruijn en 
Ries van Kampen en overleden familie 
woensdag 10 februari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 10 februari19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; jaargetijde Johanna Baert; Annie Meijs-Weemaes en overleden familie; Jan Piket en 
overleden vader 
vrijdag 12 februari 15.00 uur: kruisweg 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 7 februari 9.30 uur: geen viering 

 

Sint Jansteen de Warande 

geen viering 
intenties: Ed Borm, echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Sivia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Theo Beughels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 6 februari 19.00 uur: geen viering 
intenties: Jo van Goethem echtgenoot van Annie Smet; jaargetijde Luc Leegwater echtgenoot van 
Jacqueline Bleijenbergh; Maria de Wit en echtgenoot Eduard Hiel; jaargetijde Herna Buytaert 
echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 6 februari 19.00 uur: geen viering 
intenties: Louisa Dankaart; Celina van der Meijden-Mel; Lena Janssen-de Kort; overleden familie 
Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 8 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van der 

Wiele 
intenties: jaargetijde Eugenius Maas met gedachtenis van overleden ouders, schoonzoon en familie; 

Benny Tieleman met gedachtenis van Wies en Marie Roctus-de Bakker, zoon Guust en familie; 
Rosalia Kerckhaert-Warrens met gedachtenis van overleden echtgenoot Josephus Kerckhaert 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 7 februari: 9.30. uur: geen viering  

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

Een beetje meer licht…. 

Is het u ook al opgevallen? De dagen worden langer! Het blijft ’s avonds al wat langer licht. Bij een 
heldere dag is dat heel duidelijk. Het doet iedereen zo goed. Zeker ook onze bewoners! Een beetje 
langer licht…we gaan de goede kant weer op, op weg naar het voorjaar. Dit jaar verlangen we er nog 
meer naar dan anders. Want dit voorjaar zit vol belofte. De belofte dat we wat los komen van dat 
enge virus uit China. Is het u ook al opgevallen? De dagen worden langer! We gaan de goede kant 
weer op! 

 

overleden: dhr. Wilhelmus van Belle, 64 jaar; dhr. Aloijsius Reijns, 84 jaar; mw. Myriam Boone-van 

Troost,  67 jaar; mw. Celina Hiel-Verschooten, 89 jaar; mw. Elisabeth Duerinck, 84 jaar; dhr. Adrianus 
van Denderen, 91 jaar 

 

Overzicht vieringen 
rond 6-7 februari 

Hulst 
vr 5 feb.19.00 uur eucharistie 
zo 7 feb 10.00 uur:  eucharistie 
wo 10 feb 18,30 uur:  rozenkrans 
wo 10 feb. 19.00 uur  eucharistie 
vr 12 feb 15.00 uur:  kruisweg 
Hengstdijk 
ma 8 feb 19.00 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.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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