
 
 

Keizerin Helena en keizer Constantijn met 
het H. Kruis,  

schilderij van Vasiliy Sazonov 

jaargang 85 nummer 40 zondag 28 augustus 2022 

 
 

JAAR C 
22ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Sirach 3,17-18.20.28-29 
Hebreeën 12, 18-19.22-24a 

Lucas 14, 1.7-14 
 

Thema 
Om de kwetsbaren 

Collecte 
 

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

geloofsgemeenschap en in 
Vogelwaarde is er een extra 

caritascollecte bestemd voor de MIVA. 

 

 

Tweedaagse bedevaart naar Kevelaer op 9 & 10 augustus 
 

Twee jaar geleden konden wij als pelgrims uit Oost Zeeuws-Vlaanderen niet naar Kevelaer op bedevaart 
naar Maria de Troosteres van de bedroefden gaan. De coronacrisis was immers spelbreker. Nu is het dan 
tot blijdschap en vreugde van velen wél gelukt. 
Kevelaer is een bijzondere plek waar je als eensgezinde pelgrims samen komt. Het is een plaats waar je 
verbondenheid voelt door het woord, gebed en het zingen van liederen en het samen vieren. In een 
omgeving waar je geloof, hoop en vertrouwen geeft voor ons leven van alledag thuis. 
Pastoor Wiertz verwelkomde ons bij het instappen in de bus ‘s-morgens om 7.30 uur in Kloosterzande. Met 
de bus reisden we naar Kevelaer. Onderweg hebben we gezongen en de rozenkrans werd voorgebeden 
door een enthousiaste jonge medepassagier. In Liessel hebben we koffie gedronken en een broodje 
gegeten. Vervolgens reden we met 4 bussen naar Kevelaer. 
Eenmaal in Kevelaer aangekomen zijn we in processie door de winkelstraat met terrassen naar de basiliek 
gegaan. Voorop werd het Mariabeeld met vaandels gedragen en wij hebben gezongen en gebeden met als 
voorzanger Jochem van Velthoven. Na aankomst in de basiliek werd de bedevaart geopend door de 
pastores. Daarna hielden we een middagpauze waarbij we naar het hotel gingen en genoten van een goed 
verzorgde warme maaltijd. 
In de namiddag namen we deel aan de boeteviering in de kerk van Oud-Kevelaer en ’s-avonds aan de hoogmis in de basiliek met 
aansluitend de lichtprocessie naar de Kaarsenkapel. De avond werd doorgebracht in het hotel of het drinken van een glas in de stad. 
Na geslapen en genoten te hebben van een verzorgd ontbijt, startten we de tweede dag in van onze bedevaart. Voor de jarige onder ons 
hebben we het “Lang zal hij leven” gezongen. 
Iedereen nam deel aan de eucharistieviering in de basiliek met aansluitend de sacramentsprocessie naar de Pax-Christikapel. Rond 11.00 
uur was er gelegenheid om de kruisweg te volgen in het Kruiswegpark of voor wie het rustiger aan wilde doen de kruisweg in de 
Antoniuskerk. De tekst die onze voorgangers lazen was eigentijds anno 2022, de kruisweg van ons leven NU. Na de middagpauze en 
het diner gingen we naar de Pax-Christikapel waar we het afscheidslof vierden met gebed en zang. Daarmee werd de bedevaart 
afgesloten. 
Het waren twee zinvolle, ontspannen dagen, waar we met een goed warm gevoel op terugkijken. Zeer tevreden stapten wij de bus in die 
ons naar onze thuis in Zeeuws-Vlaanderen bracht. Met dank aan iedereen voor de deelname en zij die deze bedevaart mogelijk gemaakt 
hebben. Laat ons zeggen tot volgend jaar. Wat was Kevelaer mooi! 
 

Adrie Staal 
Maria Serrarens 

 

 

Feest van de Kruisverheffing woensdag 14 september 2022 
 

Paus Franciscus nodigt ons uit om op woensdag 14 september het feest van de Kruisverheffing 
speciaal te bidden voor de vrede in Oekraïne en alle andere plaatsen, die door oorlogsgeweld 
worden getroffen. 
Vicaris Verbeek nodigt u allen uit aan de diocesane eucharistieviering in Bergen op Zoom deel te 
nemen om 10.00 uur in de St Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Hierna is er gelegenheid tot 
aanbidding van het H Sacrament. 
 

Om 12.00 uur wordt de gebedsbijeenkomst afgesloten op de Grote Markt door het loslaten van 
vredesduiven. 
 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn naar Bergen op Zoom te komen, dan kunt u de viering 
meevolgen via livestream van www.kerkdienstgemist.nl. 
 

 

 
Adveniat: gebeden rond de kerststal 

 
Ook dit jaar is er weer een boekje verschenen met gebeden voor rond de kerst. Wilt u het boek op tijd hebben, dan kunt 
u het nu bestellen via de parochie H. Maria Sterre der Zee, e-mail: info@hmsdz.nl. De prijs zal zo rond de € 6,00 liggen, 
zeker niet hoger. 

 
 
 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:info@hmsdz.nl


22 jaar Rouwzorg Regio 0114 
 

Het 20-jarig bestaan van Rouwzorg Regio 0114 in 2020 kon vanwege corona niet doorgaan. Op dinsdag 4 oktober wordt daarom stil 
gestaan bij het 22-jarig bestaan, met als thema “Het hart vergeet niet”, met een terugblik, mooie verhalen door Ad Goos en muzikale 
ondersteuning door Pieter De Wilde. Na de pauze zijn er toespraken van voormalig burgemeester Mulder van Hulst en diaken Kees van 
Geloof. 
De avond vindt plaats in de Truffinozaal van WZC De Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2 in Hulst en begint om 20 uur. Iedereen is welkom. 
I.v.m. de catering is het verzoek wel om in te schrijven vóór 10 september bij het rouwzorgteam: Katrien V.d. Wiele, tel.: 06-41322776,  
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl; Fien Martinet, tel.: 0114-364050, e-mail: fmartinet@zeelandnet.nl; Maggie Sandkuijl, tel.; 0114-315149, 
e-mail: msandkuijl@zeelandnet.nl. 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 28 augustus 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

m.m.v. Basiliekkoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Aloys Buysrogge en 

echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buysrogge; Jo de Bakker; Hilda Maria Josephina Burm-
Lemsen; Leon de Bleijser; jaargetijde Jan Piket en overleden vader; pater Walter Poppe  
woensdag 31 augustus 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 31 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen;  
vrijdag 2 september 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 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 28 augustus 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Rachel van Nieulande; Gerarda Sturtewagen-Braem 
overleden: Gerarda Leonia Maria Braem, echtgenote van Andre Sturtewagen, 86 jaar 
mededeling: Op zaterdag 10 september wordt in deze kerk een tweedehands boekenbeurs georganiseerd 

van 10 tot 16 uur. 
Tegelijkertijd is de kerk dan geopend voor bezichtiging in het kader van de nationale Open Monumentendag. 
Het is dan ook Jaarmarkt. De opbrengst van de boekenbeurs komt geheel ten goede aan het onderhoud 

van de kerk. Als u nog boeken hebt voor de beurs mag u die elke dag in het portaal van de kerk zetten. 
 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 30 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 27 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele m.m.v. het gemengd koor 
intenties: jaargetijde pater Paulus van Winden; Maria Segers en echtgenoot Theo van Laarhoven; 

jaargetijde Richard Broekaart echtgenoot van Maria Mattheyssen, overleden ouders en familie; Wilfried 
van Huffel echtgenoot van Yvonne Cleijman 
dinsdag 30 augustus 10.00 uur: gebedsgroep de Bron 
overleden: Wilfried van Huffel echtgenoot van Yvonne Cleijman, 90 jaar 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 26 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Leon en Agnes Weemaes-Hiel en zonen 
Robert, Miel, Edy en Georges; pater Paulus van Winden; Gilda de Bock en echtgenoot Fredericus van 
der Heyden 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 27 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Madeleine Dierickx-Fermont; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie; Franciscus van Campen 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 29 augustus 9.00 uur: kermisviering, woord- en communieviering met als voorganger 

pastor R. Grossert 
intenties: voor al onze overleden parochianen Laura Mangnus, dochter van Martin Mangnus en 
Anneleen van den Dries 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 28 augustus 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 
intenties: Roos Verdurmen-Kerckhaert en familie; Bennie van Waterschoot; overleden echtpaar 
Johannes Asselman en Maria Asselman-Bouwens; Rudie van Sikkelerus; Jo Morcus 
gedoopt: Laura Mangnus, dochter van Martin Mangnus en Anneleen van den Dries ; Olivia Luijcks, 

dochter van Paul Luijcks en Judith Mangnus 
overleden: Rudie van Sikkelerus echtgenoot van Gloria Tack, 59 jaar; Jo Morcus echtgenoot van 

Rozalia van Stevendaal, 91 jaar 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Overzicht vieringen 
rond 27-28 augustus 

Hulst 
zo 28 aug 11.00 uur:  eucharistie 
wo 31 aug 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 31 aug 19.00 uur:  eucharistie 
vr 2 sep 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 28 aug 9.30 uur:  eucharistie 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 30 aug 19.00 uur: w&c viering 
Clinge 
za 27 aug 19.00 uur: w&c viering 
di 30 aug 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 26 aug 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 27 aug 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 29 aug 9.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 28 aug 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 28 aug 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 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   

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 28 augustus 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. Cantallegria   
intenties: Greet Hermans-de Booij, echtgenote van Theo Hermans; Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek 
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mailto:marjandieleman@eparochie.nl
https://rk-kerk-ozvl.us18.list-manage.com/track/click?u=73781c1c4f6fbfea7a3b3e559&id=b7e13a4172&e=117501cd44
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:kapelaan22@gmail.com
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

