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JAAR C 
1ste zondag van de 
veertigdagentijd 

 

 

Lezingen 
 

Deuteronomium 26, 4-10 
Romeinen 10, 8-13 

Lucas 4, 1-13 
 

Thema 
Op proef gesteld 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
caritascollecte bestemd voor de . 
vastenactieproject Sibusiso. 

 

 

Van Titus Brandsma tot Edith Stein 
 

Inmiddels hebben we u al enkele malen een boek van Adveniat aangeboden. Ook nu is er een nieuw boek 
verschenen, waaraan ook Paul Verbeek zijn medewerking heeft verleend. Ditmaal is het thema ‘Het 
gebedenboek voor vrijwilligers in de parochies om te bidden op weg naar Pasen’. 
Dit keer met heiligen en martelaren, die voortleven en die je meegeven hoe je met tegenslagen kunt omgaan. 
In het jaar van zijn heiligverklaring draagt Titus Brandsma ons door de Goede Week. Gedurende de rest van 
het jaar kun je met dit gebedenboek middels een speciale bijlage negen dagen bidden tot Titus Brandsma. 
Ook dit keer kunnen wij dit boek aanbieden voor € 5 (normale prijs € 10). Het is te verkrijgen op het 
parochiecentrum, Steenstraat 9 in Hulst. 

 

 

Ik ben omdat wij zijn 

 

Ubuntu is een filosofie uit Zuidelijk Afrika, gebaseerd op de gedachte dat mensen in de eerste plaats verbonden zijn met anderen 
en niet los van elkaar kunnen bestaan. Ik ben mens omdat jij mens bent. Ik ‘ben’ omdat wij ‘zijn’. Ubuntu draait om toewijding aan 
anderen. Als je iemand ontmoet, zeg je: “Ik zie je.” En de ander antwoordt: “Hier ben ik.” 
Bisschop Tutu, die onlangs overleed, zei het zo: “Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich 
aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap 
dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel, en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden 
gemarteld of onderdrukt.” 
 

pastoor Wiel Wiertz, ontleend aan ‘Open Deur’ 
 

 

Vastenactie 2022 : project Sibusiso 
 

Ook dit jaar zetten de 3 Zeeuws-Vlaamse parochies samen de schouders onder 
het project Sibusiso. Dit hulpverleningsproject ondersteunt een hulpcentrum in 
Tanzania, dat is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een 
verstandelijke beperking. Bij een groot aantal kinderen is er naast de 

verstandelijke handicap ook sprake van een lichamelijke handicap. De opname op het centrum is van korte duur. De kinderen 
worden gedurende een periode van minimaal drie weken tot maximaal zes maanden opgenomen en worden hier intensief 
begeleid. Na deze periode gaan ze weer naar huis of worden ze geplaatst binnen een voorziening. Tijdens het verblijf op het 
centrum staan zowel kind als de ouders centraal. Meer info vindt u via www.sibusiso.nl of de folders in de kerk.  
In onze parochie H. Maria Sterre der Zee worden diverse kleinschalige activiteiten georganiseerd. Zo worden in Hulst en 
Kloosterzande vastenactiezakjes verspreid en opgehaald. Verder zijn er sponsorlopen op de scholen van Koewacht, St Jansteen 
en Kloosterzande. In Hulst vindt op 19 maart de traditionele boekenmarkt plaats. Sander en Atty Hammer vertellen ook over 
Sibusiso op deze boekenmarkt. Een compleet en actueel overzicht van alle vastenactieactiviteiten vindt u op de website van de 
parochie. 
U kunt onze Vastenactie steunen door deelname aan de activiteiten, door een bijdrage in de collecte in de kerken en door uw gift 
te storten op de bankrekening van Caritas steeds met vermelding van projectnummer 401850: NL 80 RABO 0172 4606 38, t.n.v. 
Caritas H. Maria Sterre der Zee. 

 

 

Boekenmarkt in basiliek te Hulst 
 

Op zaterdag 19 maart aanstaande wordt in de basiliek in Hulst ( ingang Cornelis de Vosplein ) een 
boekenmarkt gehouden met verkoop van boeken, cd’s en lp’s ten bate van de Vastenactie. 
De opbrengst is bestemd voor het project Sibusio in Tanzania. Meer informatie over het project is te 
vinden op de website van de parochie. 
Voor eventuele vragen: Paul Coolsen, telefoon 06-53861221. 

 

 

http://www.sibusiso.nl/
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/41-activiteiten-werkroepen/diaconie/1094-vastenactie-in-de-parochie
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/41-activiteiten-werkroepen/diaconie/1094-vastenactie-in-de-parochie
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/41-activiteiten-werkroepen/diaconie/1094-vastenactie-in-de-parochie


Aankondiging Caritas Vastenactie collecte 5 en 6 maart 2022 
 

De Vastenactie van dit jaar steunt wederom het Zeeuws-Vlaamse project in Tanzania genaamd 
‘Sibusiso’. Dit project omvat een uniek programma voor verstandelijk gehandicapte kinderen en 
hun families. Sibusiso is de naam van een centrum waar deze kinderen tijdelijk worden 
opgenomen en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is het programma ‘community 
based’. Dat wil zeggen dat het ook in dorpen, waar de kinderen vandaan komen, actief is. De 
stichting Sibusiso is opgericht door het Nederlandse echtpaar Henk en Atty Hammer-Roos uit 
Terneuzen. Alle parochies in Zeeuws-Vlaanderen steunen dit project, zodat zij hun goede werk 
kunnen voortzetten. De landelijke Vastenactie vult onze actieopbrengst aan met een subsidie van 50%! Wees dus gul met uw gift. 
 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 4 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R Rojas Romero 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; pater Wilfried Brand 
zondag 6 maart 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger W. Wiertz m.m.v. Het Basiliekkoor. 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel.;Gerda van Geertrui-
Pieters; Fons Hofman; Richard de Beule echtgenoot van Clementine Verbist; Leon de Bleijser; Liduine 
Verstraaten Verver en overleden familie; Koos Deckers en overleden familie; Hennie Albert Rugtier; 
Agnes Elisa Maria de Koning 
woensdag 9 maart 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 9 maart 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 
vrijdag11 maart 15.00 uur: kruisweg 
overleden: dhr.Henrie Albert. Rugtier, 80 jaar; mw.Angnes Elisa Maria de Koning, weduwe van Joos 

Goossens, 94 jaar 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
woensdag 2 maart 19.00 uur: Aswoensdag, woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
zaterdag 5 maart 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor S. Klim 
zondag 6 maart 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Sylvia en Emma van Damme; Alice Dierick en overleden familie; Ronny de Kerf echtgenoot 
van Agnes Kindt 
gedoopt: Owen Huys, zoon van Norbert Huys en Lisa Vlassenrood; Lynn en Lizz Vonk, kinderen van 

Thorvald Vonk en Inge Knoops 
 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
donderdag 10 maart 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 

Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en 
overleden familie 

 

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

m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Herna Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, overleden ouders en familie; Luciënne 
Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Annie Acke echtgenote van Dees van den Berghen; 
Annie Burm en echtgenoot Fiel Merckx; George de Smet en echtgenote Adriënne Janssens; Jacobus 
Smits en echtgenote Sophia Toolenaar; Willy de Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir, overleden 
ouders en familie; ook een intentie uit dankbaarheid 

 

Graauw gemeenschapshuis 

De parochiekern Graauw hervat de vieringen. Op donderdag 17 maart a.s vindt de woord- en 
communieviering plaats in Gemeenschapshuis Graauw, aanvang 10.00 uur met als voorganger pastor 
K. Van de Wiele. 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 5 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Liet en Emma Erpelinck-Wullems met gedachtenis van overleden dochter 

Ria en familie; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden echtpaar 
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie;Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden 
echtgenoot en familie; Adrianus van Campen 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 6 maart 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

intenties: Pieter van Kampen-Willems en overleden kinderen; overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; Piet Vermeule echtgenoot van Nelly Rijk en 
overleden familie; overleden ouders Robert en Lies Mahu-van Assche; Piet Eijsackers en echtgenote 
Martha Eijsackers-Roelands; Joos de Booij en echtgenote Annie Schuren en overleden familie; 
Germania Wullems-Heijens; Benny van Waterschoot; Trees de Waal-Bun; Johan Vernimmen; Fien 
Wiertz Horbach 

 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 5-6 maart 

Hulst 
vr 4 mrt 19.00 uur: eucharistie 
zo 6 mrt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 9 mrt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 9 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
vr 11 mrt 15.00 uur:  kruisweg 
Koewacht 
wo 2 mrt 19.00: Aswoensdag 
za 5 mrt 19.00 uur: Poolse euch 
zo 6 mrt 9.30 uur:  eucharistie 
St. Jansteen 
do 10 mrt 10.30 uur: w&c viering 
Clinge 
za 5 maart 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 5 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 6 maart 9.30 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 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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