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JAAR - B 
24ste zondag door het jaar 

Ziekenzondag 

 

Lezingen 
 

Jesaja 50, 5-9a 
Jakobus 2, 14-18 
Marcus 8, 27-35 

 

Thema 
Een voorbeeld hebben 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Nieuw-
Namen is er een extra caritascollecte 
bestemd voor de Zonnebloem. 

 

 

Schep verbinding! 
 

Beste mensen, 
onlangs sprak Lennard Toma, een organisatiepsycholoog, over het belang van ‘verbinding’. Juist in deze tijd van corona zijn we 
erg op eilandjes terecht gekomen. Thuis werken, geen school, geen verenigingsleven. We voelen ons alleen, eenzaam zelfs. Op 
onszelf teruggeworpen. Aan ons lot overgelaten. En zo zegt hij, als er iets is dat we nu nodig hebben dan is het verbinding. 
Verbinding tussen mensen op alle fronten. Je hebt elkaar nodig, je kunt het niet alleen. Verbinding schept vertrouwen. Verbinding 
maakt je gezonder. Als Kerk kunnen we daar een belangrijke rol in spelen. Als er iets is dat Jezus voor ogen staat dan is het 
verbinding. De verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen, tussen de mensen onderling. Tussen Hemzelf en 
de mens. Tussen Hem en de mensen. Verbinding geeft kracht. Verbinding schept zin. Verbinding maakt gelukkiger. En weet u, 
we kunnen er allemaal aan bijdragen. We kunnen allemaal de verbinding hoog in ons vaandel schrijven. Hoe kunnen we dat 
doen? Wat je boven en voor alles nodig hebt om verbinding te maken is: aandacht. Je vraagt gewoon aan de ander: ‘Hoe gaat 
het met jou?’ ‘Hoe is het nu met jou’. ‘Vertel me nou eens jouw verhaal’. ‘Wat is er gebeurd? Wat heb je gedaan?’ Je zo tot een 
ander wenden en je voor een ander interesseren schept verbinding. Is dat niet ook wat Jezus altijd voor ogen stond. Is dat niet 
wat Hij altijd weer deed. Mensen zien staan. Naar mensen toegaan. Luisteren naar wat er aan de hand is. Luisteren naar de 
vraag. Het verdriet zien. Beste mensen, ik hoop dat het ons lukt om ons met de mensen om ons heen te verbinden. Zo zullen we 
mensen gelukkiger maken. Is dat niet wat telt. Zo wordt onze wereld mooier. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Nieuw Namen, 12 en 13 september 2021 
 

Op 12 en 13 september zijn er in Nieuw  Namen weer de gebruikelijke vieringen. Op zondag 12 september is er een viering, 
waarbij de zegening van de 
Nicolaasbroodjes plaatsvindt. Op 
maandag 13 september zal er op het 
kerkhof een viering zijn. Hier worden dan 
de graven gezegend. 
Inmiddels wordt de begraafplaats door 
vrijwilligers bijgehouden, maar het groot 
onderhoud wordt professioneel gedaan. 
Zo ook is de plaats direct achter de kerk, 
gedeeltelijk van de parochie en 
gedeeltelijk door de stichting, opgeknapt. 
In het grind staat nu een columbarium.  
 

Landelijk kennen we de Hubertusbroodjes, maar in Nieuw-Namen kent men de zegening van de Nicolaasbroodjes. Deze naam-
geving heeft te maken met Nicolaas van Tolentijn. De traditie om op deze dag brood te wijden en aan de zieken te geven vindt 
zijn oorsprong in het verschijnen van Maria aan zijn ziekbed. Maria droeg Nicolaas op brood te eten en hij genas onmiddellijk. 
Tolentijn kreeg een visioen en de ster toonde hem de weg naar Castel Sant’Angelo, zijn geboorteplaats, naar Tolentino. De ster 
bleef staan bij het altaar waar hij gewoon was elke dag de eucharistie te vieren. Dit wonder herhaalde zich meerdere keren. 

 

 

15 september: Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Smarten 
 

Op 15 september, de dag na het feest ‘Kruisverheffing’ vieren wij de gedachtenis van ‘Onze Lieve Vrouw van Smarten.’ Beide 
dagen vormen als het ware een eenheid, want net zoals Jezus is ook Maria het lijden niet bespaard gebleven. In vreugde en 
verdriet volgde zij haar zoon als eerste van de gelovigen. En zij bleef hem trouw tot het allerlaatste moment onder het kruis. In 
wat Maria heeft meegemaakt kunnen wij als gelovigen onze eigen pijn en verdriet herkennen en in gebed bij haar toevlucht 
zoeken. Dit willen wij samen gaan doen in de tuin van de kapel van Ter Eecken op 15 september om 15.00 uur. Lopend langs 
de staties van de Zeven Smarten willen wij in gebed stilstaan bij de nood van mensen dichtbij en wereldwijd. De ommegang is in 
de buitenlucht (‘corona-proof’). Graag van tevoren aanmelden via ralf.grossert@zeelandnet.nl. 
 

Met een hartelijke groet en tot de 15de, 
Ralf Grossert p.w. 

 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl


 

Herstart Taizévieringen 
 

Beste mensen, we weer gaan beginnen op 30 september a.s. zoals gebruikelijk in de r.-k. kerk 
te Hengstdijk, om 19.30 uur. 
Het thema van deze Taizéviering staat in het teken van de komende Vredesweek met als 
onderwerp “Wat doe jij in Vredesnaam?” Zoals u gewend bent zal er weer muzikale 
begeleiding en vooral ook gelegenheid tot stilte zijn. 
Omdat we toch nog moeten voldoen aan coronaprotocollen wil ik u verzoeken om, indien 
mogelijk per e-mail naar cosijnzee@zeelandnet.nl of telefonisch naar 06-42825466 uw 
aanwezigheid vooraf kenbaar te maken.. Ook zullen we uw naam en telnr. Nogmaals noteren bij 
binnenkomst in de kerk, indien nodig. We hopen u na zolang afwezigheid weer te mogen 
ontmoeten. 
 

Namens Ralf Grossert, Reina Koning-Hermans en Joop Basting 
 Cees Cosijn 

 

 

KRO-viering in basiliek op 26 september 
 

Zoals u weet komt de KRO weer naar Hulst om van hieruit de eucharistieviering uit te zenden via NPO2. Pastoor Wiel Wiertz is 
de voorganger en 12 leden van de Cantorij der Basiliek samen met Veronique van Rie begeleid op gitaar geven muzikale 
ondersteuning. 
Let op de aanvangstijd: 10.00 uur. 

 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 10 september 15.00 uur: kruisweg  
zondag 12 september 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 
Grossert m.m.v. M. Mangnus op orgel en M. van den Boomen met zang 
intenties: familie van de Vijver uit dankbaarheid van een 50-jarig huwelijk; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Aloys Buysrogge en echtgenote Lucienne 
Maenhout en zoon Rob Buysrogge; Paula de Bruijn, Ries van Kampen, Carlo de Waal en 
overleden familie; George Elegeert en echtgenote Yvonne Elegeert-Reijns; Leon de Bleijser; 
jaargetijde Joos Serrarens, voor broer Jack, ouders en schoonouders; Margriet de Vliegere-
d’Hooghe en echtgenoot Theo de Vliegere; Johanna Maria Jacoba Lossie-van de Wiel; Paula 
Geensen-van Gassen, weduwe van Alouis Geensen; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy 
van Mol en echtgenote Maria Roels; Maria Jeanette Francisca Blommaert-Buijsse; Guido Petrus 
Rosalia Verstraeten 
woensdag 15 september 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 15 september 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 
vrijdag 17 september 19.00 uur: stilteviering 
mededelingen: U kunt zich aanmelden voor de vieringen op zondag, woensdag en vrijdag op 
mailadres pkhulst@hmsdz.nl of per telefoon 0114-745 000 (optie 2). Wij zijn minder open maar 
telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. U kunt uw 
bericht ook inspreken. 
overleden: dhr. Guido Petrus Rosalia Verstraeten, echtgenoot van Wilhelmina Petrus Johanna 
Maria Verstraeten-Bartz, 77 jaar 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 12 september 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: viering uit dankbaarheid; Paula Geensen-van Gassen

 

Overzicht vieringen 
rond 11-12 september 

 

Hulst 
vr 10 sep 15.00 uur: kruisweg 
zo 12 sep 11.00 uur:  w&c viering 
wo 15 sep 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 15 sep 19.00 uur:  w&c viering 
vr 17 sep 19.00 uur:  stilteviering 
Koewacht 
zo 12 sep 9.30 uur:  w&c viering 
Sint Jansteen 
do 9 sep 10.30 uur: w&c viering 
Kapellebrug 
wo 15 sep 15.00 uur: ommegang 
Clinge 
za 12 sep 19.00 uur: w&c viering 
di 15 sept 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen: 
zo 12 sep 10.30 uur: eucharistie 
ma 13 sep 10.00 uur: 
 herdenking onze overledenen 
Graauw 
do 16 sep 10.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 11 sep 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 13 sep 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 12 sep 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 12 sep 10.30 uur: w&c viering 
 

 

  

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
donderdag 9 september 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. van de Wiele 
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden 
familie 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
wo 15 sep 15.00 uur: Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Smarten, met ommegang in de tuin van de kapel met als 
voorganger pastor R. Grossert 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 11 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. de heren van het 
gemengd koor 
intenties: Rosina Lansu; Rose-Marie Seghers echtgenote van Emile Kint; Maria Smeyers echtgenote van Guido de Letter; Jenny 
Bonte en echtgenoot René Maerman 
dinsdag 14 september 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron 
 
 

mailto:cosijnzee@zeelandnet.nl
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Informatie en intenties vervolg 
 

Graauw gemeenschapshuis 
donderdag 16 september 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor 
Ralf Grossert 
intenties: Trees Buijs, echtgenote van Willy Hofman en voor overleden ouders en familie; Petrus 
Boënne-van Meegroot 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 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
zondag 12 september 10.30 uur: kermiszondag, eucharistieviering met als voorganger: pastoor 
W. Wiertz met zegening Nicolaasbroodjes. 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Pastoor Camerman; pastoor Willems; 
pastoor Vermeulen; pastoor Mangnus; pastoor Ruyloft; pater Paulus van Winden; Aloysius van 
Driessche echtgenoot van Wilhelmina Crombeen; George Pauwels echtgenoot van Ria 
Schuddings en overleden familie; Jos van der Heijden en overleden familie; Richard Thilleman en 
echtgenote Georgette Bogaert 
mededeling: I.v.m. de nog geldende coronaregels kunnen in de kerk 60 mensen aanwezig zijn 
op 1,5 m afstand, vooraf aanmelden voor deze viering op tel nr. 0114-311231. 

 

maandag 13 september 10.00 uur: herdenken wij onze overledenen door samen te komen op 
het vernieuwde plein achter de kerk voor een korte herdenkingsplechtigheid met als voorganger 
pastoor Wiertz. 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Esther de Kind en echtg. René van 
Roeyen; Jeanne van der Heyden, Jozef van der Heyden en ouders Alexander, Francisus van der 
Heyden en echtg. Anna Maria Lockefeer; Leon en Agnes Weemaes-Hiel en zonen Robert, Miel, 
Edy en Georges; Waltraud Klann en echtgenoot Jozef Maes; Maria Buijsrogge echtgenote van 
Johan Kegelaer, familie Buijsrogge-Gillis, Honoré Freyser en echtgenote Julma Buijsrogge 
overleden ouders en familie; Albert Burm en Maria Burm overleden ouders en familie; Marie-José 
Lockefeer en echtgenoot Johan van Dijke en dochtertje Annemieke; Aloysius van Driessche 
echtgenoot van Wilhelmina Crombeen; George Pauwels echtgenoot van Ria Schuddings; 
Lucienne Joos en echtgenoot Piet de Cock; Petrus Bosman en echtgenote Augusta van Roeyen 
en overleden familie; Alfred Kerckhaert en echtgenote Anna Verdurmen en zoon Fons; Edmond 
van Broeck en echtgote Jeanne van Gijsel; Louis Coenen en echtgenote Leontine Weemaes 

 

mededeling: Omdat dit jaar het nog niet mogelijk is, een drukbezochte viering in de kerk te 
houden, is er besloten om een bijeenkomst buiten te organiseren. Op het vernieuwde plein, 
achter de kerk, is er om 10 uur een korte herdenkingsplechtigheid met als voorganger pastoor 
Wiertz. Gebed, lezing en muziek zullen elkaar afwisselen, tijdens de voorbeden worden de 
overledenen speciaal herdacht en ook de gevraagde intenties worden hierin opgenomen en 
gedachtenisprentjes uitgereikt. Na afloop zal de pastoor de graven zegenen. Zo worden 
traditiegetrouw op kermismaandag, onze overledenen op speciale wijze herdacht. De bijeenkomst 
duurt ongeveer een halfuur maar is wel staand (er zijn enkele stoelen voor hen die hier moeite 
mee hebben). Bij felle regen komt de bijeenkomst te vervallen. De graven zullen wel op het 
afgesproken tijdstip gezegend worden. De betaalde intenties kunnen verplaatst worden naar een 
latere datum. Wij hopen op droog weer. Iedereen is van harte welkom. 

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   

 

 
 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 12 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Frans de Clerck; Tillie Wauters-Laffeber; Rosa Herman-Stallaart; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-
de Schepper en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 13 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  
intenties: uit dankbaarheid ter gedachtenis aan overleden ouders Josephus Jacobus van Buijten en Maria Emelia van Hijfte; Joey 
Rouw, zoon van Erik en Brigitte Rouw-Tieleman; Benny Tieleman met gedachtenis van Wies en Marie Roctus-de Bakker, zoon 
Guust en familie; Eugenius Maas met gedachtenis van overleden ouders, schoonzoon en familie; jaargetijde Marie van Dijk- de 
Kort met gedachtenis van overleden echtgenoot Piet van Dijk zoon Wilfried en schoonzoons Huub en Wim; Alphonsius de Maat 
en echtgenote Elisabeth van Buijten en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 12 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 
intenties: Theo en Ireen Tieleman-Elias en overleden familie; Eduard Wullems en overleden familie; Piet Eijsackers en echtgenote 
Martha Eijsackers-Roelands; Joos van Troost echtgenoot van Irma Mahu en overleden familie; Lidwien Jansen-Boeding; Piet 
Vermeule 

 

Dienst Geestelijke Zorg Zorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 12 september 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
overleden De Lange Akkers Koewacht: mw. M. Lambert-Hamelink, 88 jaar 
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