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JAAR C 
3de zondag van de 
veertigdagentijd 

 

 

Lezingen 
 

Exodus 3, 1-8a.13-15 
1 Korintiërs 10, 1-6.10-12 

Lucas 13, 1-9 
 

Thema 
Bekeer je 

Collecte 
 

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

 

 

Vastenactie 2022 update 
 

Er is flink aan de weg getimmerd met de Vastenactie van 2022 in onze parochie. Project 
Sibusiso mag nog een jaar doorlopen. De opbrengst van de boekenmarkt in de basiliek 
van Hulst, die wordt gehouden op 19 maart, is daar ook voor bedoeld. Daarnaast zijn er 
sponsorlopen in Koewacht (Jacques Smeets), Sint Jansteen (Paul Prince) en 
Kloosterzande (Monique Jansen). Een aantal basisscholen (in Heikant, Hengstdijk, 
Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen en Vogelwaard) hebben medewerking 
toegezegd voor de actie met de spaardoosjes. Bij Albert Heijn in Hulst zijn de 
statiegeldzuilen ingesteld op donatie aan de Vastenactie en bij Jumbo is deze aan het 
Sibusiso project gekoppeld. 
In nagenoeg alle kernen zijn Vastenactie posters verspreid behalve in Terhole en Vogelwaarde. In het ZVA heeft een publicatie 
gestaan. Via Omroep Hulst proberen we of nog publiciteit gemaakt kan worden. Het is belangrijk om overal te melden, dat bij storten 
van een bijdrage naar de rekening van Caritas of landelijke Vastenactie het projectnummer 401850 wordt vermeld. 
 

Benny Stienen 
 

 

Eenzaam en verlaten 
 

In de gemeente Hulst heeft men het initiatief genomen ‘meer’ om te kijken naar de eenzame mens. Dichtbij en toch zo veraf staan 
in onze gemeenschap. Hoe komt het toch? Denken we alleen aan onszelf en onze naasten? Je zou haast denken, dat hier één 
van de pijlers van de eenzaamheid ligt. 
 

En toch? …. In tijden van oorlog verandert er ineens heel veel. Na de coronapandemie zijn we geluidloos overgegaan in de 
Russische invasie in Oekraïne. Onverwachts is deze oorlog begonnen en jammer genoeg kent oorlog alleen maar verliezers. 
 

Maar…. ook de gemeenschapszin komt boven drijven. Hoe indrukwekkend, al die hulp uit alle hoeken en gaten. Goederen, eten, 
slaapplaatsen, opvang in elke vorm. Heel veel mensen zetten zich op heel veel plaatsen in om hulp te bieden. Ook in Hulst kun je 
op diverse plaatsen goederen afgeven en er wordt gekeken naar opvangmogelijkheden. Waar mogelijk biedt de Kerk ook haar 
hulp aan. 
 

Laten we ook bidden voor de vele doden, gewonden, eenzamen, voor alle mensen die geconfronteerd worden met het leed in 
Oekraïne. We wensen van harte dat dit geweldig spoedig stopt. 
 

 

24 Uur voor de Heer: “Ik zal je rust geven” 
 

Met de titel ‘Ik zal je rust geven’ vindt van vrijdag 25 maart op zaterdag 26 maart het initiatief ‘24 Uur voor de 
Heer’ plaats in het bisdom Breda. Hiermee geven parochies en congregaties in het bisdom Breda gehoor aan 
de oproep van paus Franciscus om op de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag in de 
veertigdagentijd in 24 uur tijd in estafette elkaar af te wisselen met eucharistische aanbidding. In Hulst vindt de 
aanbidding plaats op vrijdag 25 maart van 18.00 uur tot 19.00 uur.  

 

 

Chrismaviering 

 

De chrismaviering zal dit jaar worden gehouden aan het begin van het 
paastriduüm op woensdag 13 april om 19.00 uur in de basiliek van de H. 
Willibrordus te Hulst. In deze viering worden de heilige oliën voor de 
doopleerlingen en voor de ziekenzalving gezegend en het heilig chrisma gewijd. 
De bisschop is de celebrant van de chrismaviering. Voordat deze praktijk in 1990 
werd ingevoerd, vond deze viering plaats op de morgen van Witte Donderdag. Om 
de deelname door vertegenwoordigers vanuit het hele bisdom beter mogelijk te maken, is het tijdstip verplaatst naar de 
woensdagavond in de Goede Week. De relatie met de viering van Pasen blijft zo behouden. 
De Cantorij der Basiliek en het Dameskoor van de Basiliek verlenen hun medewerking aan deze viering. 
Om organisatorische redenen is het noodzakelijk dat u zich voor deze viering opgeeft vóór 2 april 2022. Voor Zeeuws-
Vlaanderen kunt u zich aanmelden via tel. 0114-745000, keuzetoets 2 of per mail via pkhulst@hmsdz.nl 
 

 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl


Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 18 maart 19.00 uur: stilteviering 
zondag 20 maart 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

Dameskoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; overleden ouders 
Gilbert en Angéle Vermeirssen-de Block; Leon de Bleijser; Elsa Daalman de Koning; Henrie-Albert 
Rugtier; Agnes Elisa Maria Goossens-de Koning; Rosa Rokven-de Visser echtgenote van P. Rokven; 
jaargetijde voor Marie Cornelissens met gedachtenis van echtgenoot Piet D’Haens en overleden 
familie; Gerard van de Voorde en echtgenote Denise van de Voorde-Neve; Adrie Lauwereijs 
woensdag 23 maart 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 23 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; jaargetijde André Ferket en overleden familie Ferket-Bisschop 
vrijdag 25 maart 18.00 uur-19.00 uur: 24 uur voor de Heer 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 20 maart 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

intentie: Sylvia van Damme 
mededelingen: De opbrengst van de collecte voor Oekraïne van 6 maart bedroeg € 143,35 

 

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus 

donderdag 24 maart 10.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Jan Cooijmans. Mariëtte Suy; Paula Geensen van Gassen 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 19 maart 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Martha Plasschaert en echtgenoot 

Sjef Peeters  
zondag 20 maart 14.30 uur: doopviering voor Damian De Boeck 
dinsdag 22 maart 10.00 uur: gebedsgroep  

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 25 maart 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Albert en Maria Burm overleden ouders en 
familie; Leon en Agnes Weemaes-Hiel en zonen Robert, Miel, Edy en Georges; Lucienne Joos en 
echtenoot Piet de Cock; Margot Heye echtgenote van Alfons Thielens; Eddy Leenknecht echtgenoot 
van Greta De Blanger 

overleden: dhr. Ricard van Wesemael echtgenoot van mw. Adriana Boogaart, 94 jaar 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 19 maart 19.00 uur: herdenkingsviering Mgr. Leo Dobbelaar en voor alle missionarissen en 

religieuzen van onze parochie met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Jo Dobbelaar; Ria Dobbelaar-de Smet; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen 
en overleden familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; Josephus de 
Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 20 maart 9.30 uur: woord en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; Emery de Nijs en overleden familie de 

Nijs-Kerckhaert en kleinzoon Erik; Johan Vernimmen; Fien Wiertz Horbach; Agnes Vink-Lambert 
 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 21 maart 19.00 uur: woord en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: ter nagedachtenis van Roos Mariman; Marie Bogaart, haar overleden ouders en broers 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 20 maart 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
mededeling: ZorgSaam handhaaft nog steeds voorzorgsmaatregelen vanwege corona. Dat maakt dat 

er een beperkt aantal plekken beschikbaar zijn in de kapel. Voor reservering of vragen kunt u contact 
opnemen met K. van Geloof: tel. 381317 / mail: k.vangeloof@zzv.nl 
overleden: dhr. J. Vermast, 96 jaar; dhr. R. Aerts,90 jaar; mw. S. Risseeuw-Heule, 92 jaar; mw. C. 

Maas-van Zutphen, 89 jaar; mw. L. Steijns-de Rijk, 83 jaar; mw. W. Bouchaut-Stevens, 100 jaar; dhr. 
A. de Bakker, 81 jaar 

Overzicht vieringen 
rond 19-20 maart 

Hulst 
vr 18 mrt 19.00 uur:  stilteviering 
zo 20 mrt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 23 mrt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 23 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
vr 25 mrt 18.00-19.00 uur: 
 24 uur voor de Heer 
Koewacht 
zo 20 mrt 9.30 uur:  w&c viering 
Heikant 
do 24 mrt 10.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 19 mrt 19.00 uur: w&c viering 
zo 20 mrt 14.30 uur: doop 
di 22 mrt 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 25 mrt 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 23 mrt 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 20 mrt 9.30 uur: w&c viering 
Lamswaarde 
ma 21 mrt 19.00 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 20 mrt 10.30 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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