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Lezingen 
 

Jesaja 43, 16-21 
Filippenzen 3, 8-14 
Johannes 8, 1-11 

 
 

Thema 
Duivels dilemma 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
Caritascollecte bestemd voor het 
Liliane Fonds. 

 

 

Akte van toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria 
 

Basiliek van Sint Pieter, 25 maart 2022 
 

O Maria, Moeder van God en onze Moeder, in deze tijd van beproeving wenden wij ons tot U. AIs onze Moeder hebt U ons lief en kent U 
ons: geen zorg van ons hart is voor U verborgen. Moeder van Barmhartigheid, hoe vaak hebben wij uw waakzame zorg en uw vredige 
aanwezigheid ervaren! U houdt nooit op ons te leiden naar Jezus, de Vredevorst. 
Toch zijn wij van dat pad van vrede afgedwaald. Wij zijn de les vergeten, die wij geleerd hebben uit de tragedies van de vorige eeuw, uit 
de opoffering van de miljoenen die in twee wereldoorlogen omgekomen zijn. Wij hebben de verbintenissen, die wij als gemeenschap van 
naties zijn aangegaan, veronachtzaamd. Wij hebben de vredesdromen van de volkeren en de hoop van de jongeren verraden. Wij 
werden ziek van hebzucht, wij dachten alleen aan onze eigen naties en hun belangen, wij werden onverschillig en verstrikt in onze 
zelfzuchtige behoeften en zorgen. Wij kozen ervoor God te negeren, tevreden te zijn met onze illusies, arrogant en agressief te worden, 
onschuldige levens te onderdrukken en een voorraad wapens aan te leggen. Wij zijn niet langer de hoeders van onze naaste en de 
rentmeesters van ons gemeenschappelijk huis. 
Wij hebben de aardse tuin verwoest door oorlog, en door onze zonden hebben wij het hart gebroken van onze hemelse Vader, die 
verlangt dat wij broeders en zusters zijn. Wij zijn onverschillig geworden voor alles en iedereen, behalve voor onszelf. Nu roepen wij met 
schaamte uit: Vergeef ons, Heer! 
Heilige Moeder, te midden van de ellende van onze zondigheid, te midden van onze strijd en zwakheden, te midden van het mysterie 
van ongerechtigheid dat kwaad en oorlog is, herinnert U ons eraan dat God ons nooit in de steek laat, maar ons met liefde blijft 
aankijken, steeds bereid om ons te vergeven en ons op te wekken tot nieuw leven. Hij heeft U aan ons gegeven en uw Onbevlekt Hart 
tot een toevluchtsoord gemaakt voor de Kerk en voor de hele mensheid. Door Gods genadige wil bent U altijd bij ons; zelfs in de meest 
onrustige ogenblikken van onze geschiedenis bent U er om ons met tedere liefde te leiden. 
Wij wenden ons nu tot U en kloppen aan de deur van uw hart. Wij zijn uw geliefde kinderen. ln elke tijd maakt U zich aan ons bekend en 
roept U ons op tot bekering. Help ons en schenk ons uw troost in dit donkere uur. Zeg opnieuw tot ons: "Ben lk niet hier, lk die uw 
Moeder ben?" U bent in staat de knopen van ons hart en van onze tijd te ontwarren. ln U stellen wij ons vertrouwen. Wij vertrouwen erop 
dat U, vooral in ogenblikken van beproeving, niet doof zult zijn voor onze smeekbede en ons te hulp zult komen. 
Dat hebt U gedaan te Kana in Galilea, toen U voorspreekster was bij Jezus en Hij het eerste van zijn tekenen verrichtte. Om de vreugde van 

het bruiloftsfeest te bewaren, zei U tot Hem: "Zij hebben geen wijn" (Joh. 2, 3). O Moeder, herhaal nu die woorden en dat gebed, want in onze 
dagen is de wijn van de hoop op, de vreugde is gevlucht, de broederlijkheid vervaagd. Wij hebben onze menselijkheid vergeten en het geschenk van 
de vrede verkwanseld. Wij hebben ons hart opengesteld voor geweld en vernietiging. Hoezeer hebben wij uw moederlijke hulp nodig! 
 

Daarom, o Moeder, verhoor ons gebed. 
Sterre der Zee, laat ons geen schipbreuk lijden in de storm van de oorlog. 
Ark van het Nieuwe Verbond, inspireer projecten en wegen van verzoening. 
Koningin van de Hemel, herstel Gods vrede in de wereld. 
Verwijder de haat en de dorst naar wraak, en leer ons te vergeven. 
Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen de dreiging van kernwapens. 
Koningin van de Rozenkrans, doe ons beseffen dat wij moeten bidden en liefhebben. 
Koningin van de Mensenfamilie, wijs ons de weg van broederlijkheid. 
Koningin van de Vrede, verkrijg vrede voor onze wereld. 
 

O Moeder, moge uw bedroefde smeekbede onze verharde harten beroeren. Mogen de tranen die U voor ons vergoot, dit dal, dat door onze 

haat is uitgedroogd, opnieuw tot bloei brengen. Moge uw gebed, te midden van het wapengekletter, onze gedachten op vrede richten. 
Moge uw moederlijke aanraking hen kalmeren die lijden en vluchten voor de regen van bommen. Moge uw moederlijke omhelzing hen 
troosten, die gedwongen zijn hun huizen en hun geboortegrond te verlaten. Moge uw bedroefde hart ons bewegen tot medelijden en ons 
inspireren onze deuren te openen en ons te bekommeren om onze broeders en zusters die gewond en verworpen zijn. 
Heilige Moeder van God, toen U onder het kruis stond, zei Jezus, die de leerling naast u zag staan: "Zie uw zoon" Joh. 19,26). Zo 
vertrouwde Hij ieder van ons aan U toe. Tot de leerling, en tot ieder van ons, zei Hij: "Zie uw Moeder" (v. 27). Moeder Maria, wij willen U 
nu verwelkomen in ons leven en in onze geschiedenis. Op dit uur staat een vermoeide en ontredderde mensheid met U onder het kruis, 
die er behoefte aan heeft om zich aan U toe te vertrouwen en zich, door U, aan Christus toe te wijden. De volken van Oekraïne en 
Rusland, die U met grote liefde vereren, wenden zich nu tot U, terwijl uw hart klopt van medelijden met hen en met al die volkeren die 
uitgedund zijn door oorlog, honger, onrecht en armoede. 
Onszelf, de Kerk en de hele mensheid, en in het bijzonder Rusland en Oekraïne, vertrouwen en wijden wij plechtig toe aan uw Onbevlekt 
Hart, o Moeder van God en onze Moeder. Aanvaard deze akte, die wij met vertrouwen en liefde verrichten. Geef dat er een einde mag 
komen aan de oorlog en dat de vrede zich over de hele wereld mag verspreiden. Het 'Fiat' dat uit uw hart is voortgekomen, heeft de 
deuren van de geschiedenis geopend voor de Vredevorst. Wij vertrouwen erop dat, door uw hart, de vrede opnieuw zal aanbreken. Aan 
U wijden wij de toekomst van de hele mensenfamilie, de noden en verwachtingen van elk volk, de zorgen en de hoop van de wereld toe. 



Moge door uw voorspraak Gods barmhartigheid over de aarde worden uitgestort en het zachte ritme van de vrede terugkeren en onze dagen 

kenmerken. Onze Lieve Vrouw van het 'Fiat', op wie de heilige Geest neerdaalde, herstel onder ons de eendracht die van God uitgaat. 
Moge U, onze 'levende fontein van hoop', de dorheid van ons hart bevloeien. ln uw schoot heeft Jezus het vlees aangenomen; help ons om 
de groei van gemeenschap te bevorderen. Gij hebt eens de straten van onze wereld bewandeld; Ieid ons nu op de paden van vrede. Amen. 

 

 

Caritascollecte voor het weekend van 2-3 april (Liliane Fonds) 
 

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van diverse 
handicaps en omgekeerd leidt een beperking vaak tot nog meer armoede. Toch is de grootste beperking het gebrek aan eerlijke kansen. 
Deze kinderen raken door hun handicap vaak in een maatschappelijk isolement. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. 
Caritas steunt het Liliane Fonds en beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 1 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie 
zondag 3 april 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. 

Mangnus op orgel en P. Mangnus met zang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Fons Hofman; 
jaargetijde voor Jo de Bakker; Leon de Bleijser; Hennie Albert Rugtier; Agnes Elisa Maria Goossens-de 
Koning; Rosa Rokven-de Visser echtgenote van P. Rokven; Fons d’Haens echtgenoot van Gusta 
Serrarens; Adri Lauwereijs; Ineke Reijns; Lucienne Marie Julienne Mangnus-Thielman en echtgenoot 
Herman Mangnus; Theodorus Petrus Geensen en echtgenote Jeanna Mathilde Marie Verstraeten; 
George Elegeert en echtgenote Yvon Elegeert-Reijns 
woensdag 6 april 18.30 uur: rozenkransgebed  
woensdag 6 april 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 8 april 15.00 uur: kruisweg 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 2 april 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor Klim 
zondag 3 april 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
mededeling: Op zondag 10 april om 10.00 uur zal er te Koewacht een palmprocessie gehouden 

worden. Na de palmwijding door pastor R. Grossert vertrekt de processie vanaf de Belgische kerk en 
lopen we voorafgegaan door Harmonie EMM in een stoet naar de parochiekerk te Koewacht. Alle 
aanwezige jongeren kunnen een palmkruisje of een eigen tekening meedragen. De stoet wordt 
afgesloten door enkele ruiters te paard. 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 2 april 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; Richard van Wesemael echtgenoot van Adriana 
Boogaart  
dinsdag 5 april 10.00 uur: gebedsgroep 
gedoopt: Jasmijn, dochtertje van Dennis Strooband en Michelle Pollet 
mededeling: De woord- en communieviering met aansluitend aanbidding tijdens de bijeenkomst van 

gebedsgroep de Bron vindt deze maand niet plaats op de eerste dinsdag van de maand, maar op 
dinsdag 19 april. 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 2 april 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: jaargetijde Joos Coolsen met gedachtenis van overleden echtgenote Juliëtte Coolsen-van 
Bunderen en overleden familie; jaargetijde Maria Haijette-Kox met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Constant Haijette en overleden zoon George; Lucien Ducheine en overleden familie; 
overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfout-
Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 3 april 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; overleden ouders Piet en Anna 
Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en Roos Maas; overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; Eugene en 
Tilly de Kever-Kerckhaert; Agnes Vink-Lambert; Peter Goossen 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 3 april 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Piet Claessens, echtgenoot van Thea de Kort en zoon Karel; Jan de Vos, Leo en Toos de 
Vos-Raats 
mededelingen: Let op! De viering van Palmzondag is op zaterdag 9 april om 16.00 uur. Zowel op eerste 
paasdag als op tweede paasdag is er om 10.30 uur een viering. Voor de vieringen op palmzaterdag en met 
Pasen vragen we u vriendelijk om zich tijdig aan te melden bij K. van Geloof:  tel. 381317 / mail: 
k.vangeloof@zzv.nl 
overleden: mw. E. van de Walle-de Moor 84 jaar; dhr. L. Eversdijk 81 jaar; dhr. P. Borm 101 jaar; mw. R. 
Piessens 82 jaar 

Overzicht vieringen 
rond 2-3 april 

Hulst 
vr 1 apr 19.00 uur: eucharistie 
zo 3 apr 11.00 uur: eucharistie 
wo 6 apr 18.30 uur: rozenkrans 
wo 6 apr 19.00 uur: eucharistie 
vr 8 apr 15.00 uur: kruisweg 
Koewacht 
za 2 apr 19.00 uur: Poolse euch 
zo 3 apr 9.30 uur: w&c viering 
Clinge 
za 2 apr 19.00 uur: w&c viering 
di 5 apr 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 2 apr 19.00 uur: eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 3 apr 9.30 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 3 apr 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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