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JAAR C 
5de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 6, 1-2a.3-8 
1 Korintiërs 15, 1-11 

Lucas 5, 1-11 
 

Thema 
Naar het diepe 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
caritascollecte bestemd voor de 
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. 

 

 

Aanpassingen coronamaatregelen 
 
 
 
 
 

Hulst, 28 januari 2022 
 

Beste parochianen, 
 

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk te versoepelen. Het maximum 
aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zgn. anderhalve meter 
capaciteit). Ook vieringen zijn ’s avonds weer mogelijk. Vanaf maandag 31 januari gaan we weer vieren volgens het reguliere 
liturgierooster op de weekdagen en in het weekend. Voor het vieren op locaties waar we te gast zijn (zoals verzorgingshuizen, 
gemeenschaps- of dorpshuizen) zijn we afhankelijk van de daar geldende regels. Ook andere activiteiten zijn weer mogelijk tot 22.00 uur 
’s avonds. 
 

Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de 
desbetreffende kerk kan samenkomen. De aantallen die we in de kerken kunnen plaatsen staan onderaan de brief en zijn dezelfde als 
vóór de lockdown. Deze aantallen gelden ook voor uitvaarten. Vooraf reserveren is alleen nodig in de kerken waar het maximum aantal 
wordt overschreden. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden. 
 

De basisregels op het gebied van hygiëne en ventilatie blijven gelden.  
- maximum aantal gelovigen in alle (weekend- en uitvaart-)vieringen (zie tabel onderaan de brief); 
- handen ontsmetten bij binnenkomst en bij de communie-uitreiking;  
- mondkapje dragen bij bewegingen door de kerk, dus ook bij de communie-uitreiking!;  
- anderhalve meter afstand houden;  
- verplichte looproutes;  
- geen hand geven bij de vredewens; 
- communie-uitreiking met pincet van achter het kuchscherm; 
- collectes bij de uitgang. 
 

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten, die kunnen wijzen op corona, blijft natuurlijk 
gehandhaafd.  
 

Samenzang is toegestaan en koren mogen weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed wordt geventileerd, de zangers 
onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien 
de regels van de rijksoverheid.  
 

Namens het pastoraal team en parochiebesturen, 
pastoor W. Wiertz 
 

 H. Maria Sterre der Zee Parochie H. Andreas Elisabeth-parochie  

Boschkapelle 40 Kloosterzande 55 Aardenburg 60 Philippine 75 
Clinge 45 Koewacht 55 Oostburg 54 Terneuzen 70 
Hengstdijk 45 Lamswaarde 33 IJzendijke 26 Zuiddorpe 40 
Heikant  45 Nieuw-Namen 64 Breskens 30 
Hulst 100    Schoondijke 30 
     Biervliet 30 

 

 

Nieuw begin – Hervatten kerkelijke vieringen in St. Jansteen 
 

Donderdag 10 februari om 10.30 uur is er weer een kerkelijke viering in de Warande, met als voorganger pastor Katrien Van de Wiele. 
De lange stilte is voorbij, een nieuw begin schenkt toekomst. Vieringen zijn steeds op de tweede donderdag van de maand. Iedereen is 
welkom. Intenties kunnen worden opgeven via het secretariaat op de Hoofdstraat, € 11,- in een envelop.  
Spelregels in de Warande: De viering is een halve grote zaal, stoelen staan uit elkaar. De eerste keer moet een corona-app getoond 

worden. Men schrijft de naam op een lijst voor een volgende keer. Lopen is er met een mondkapje op, zitten mag zonder mondkapje. 
 

Graag tot ziens,  
Omer Calle  

 



 
 

Huispaaskaars 
 

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Mocht u interesse hebben dan moet u uw bestelling 
vóór 5 maart hebben gedaan. Dit kan alleen schriftelijk per briefje in de brievenbus van het parochiecentrum, 
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. De eucharistie, hoogte 25 cm  B. Nieuw begin, hoogte 25 cm 
C. Chi-Rho kruis, hoogte 25 cm  D. Vredesduif, hoogte 25 cm 
 

De prijs van de kaars is € 22,35 per stuk. Indien u dezelfde kaars wenst als de parochiekern Hulst dan is dat A: De 
eucharistie. 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. 
 

 

 
Caritascollecte voor de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen op 5/6 februari 

 

Het aantal mensen in Zeeuws-Vlaanderen dat voor extra voedsel is 
aangewezen op de voedselbank is nog steeds groeiende. In onze 3 
parochies worden per week méér dan 650 pakketten klaargemaakt 
en worden ruim 1.200 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 
versproducten rechtstreeks bij lokale boeren aan te kopen en beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

 

Informatie en intenties 

 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 4 februari vanaf 18.15 uur: biechtgelegenheid 
vrijdag 4 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilda de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; pater Wilfried Brand 
zondag 6 februari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

Basiliekkoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Leon de Bleijser; 
Adriaan Elisabeth Lauwereijs echtgenoot van Thea Lauwereijs-van Gassen; Paula de Bruijn, Ries van 
Kampen, Carlo de Waal en overleden familie; Theo Hiel, Lies Kerckhaert en overleden familie; Fons 
Hofman; jaargetijde Erna Smet-van Deursen en echtgenoot Piet Smet en familie; jaargetijde Herman 
Mangnus  
woensdag 9 februari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 9 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 

kinderen 
vrijdag 11 februari 15.00 uur: kruisweg 
mededelingen: U kunt zich aanmelden voor de viering op zondag op mailadres pkhulst@hmsdz.nl of 

per telefoon 0114-745 000 (optie 2). Wij zijn minder open maar telefonisch zijn wij bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. U kunt uw bericht ook inspreken. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 6 februari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
donderdag 10 februari 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; Johan de Burger en echtgenote en overleden familie 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 5 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: jaargetijde Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; 
Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Maria Smeyers echtgenote van Guido de 
Letter; Annie Acke echtgenote van Dees van den Berghen; Annie Burm en echtgenoot Fiel Merckx 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 

zaterdag 5 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Jo Dobbelaar; Margriet Rouwendaal-d’Hont; Jan de Bruijn; Frans de Clerck en overleden 
familie; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; 
George, Lucien en Raoul Pieters en overleden familie; Rob Mel en overleden familie Mel-Collet 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 6 februari 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor Wiertz 

intenties: jaargetijde Rosa Maas, Anna Maria Maas-Picavet, echtgenoot, zoon Jo, dochter Rie en 
overleden familie; overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; overleden ouders Jo Rijk 
en Maria Hiel; Jo de Smit-Drijdijk; Germania Wullems-Heijens; Benny van Waterschoot 
overleden: Germania Heijens weduwe van Paul Wullems, 99 jaar; Benny van Waterschoot ,79 jaar 

 

Overzicht vieringen 
rond 5-6 februari 

 

Hulst 
vr 4 feb vanaf 18.15 uur:  biechten 
vr 4 feb 19.00 uur:  eucharistie 
zo 6 feb 11.00 uur:  eucharistie 
wo 9 feb 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 9 feb 19.00 uur:  eucharistie 
vr 11 feb 15.00 uur:  kruisweg 
Koewacht 
zo 6 feb 9.30 uur:  w&c viering 
St. Jansteen 
do 10 feb 10.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 5 feb 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 5 feb 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 6 feb 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 van 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 R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@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 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl   
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