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JAAR C 
28ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

2 Koningen 5, 14-17 
2 Timoteüs 2, 8-13 

Lucas 17, 11-19 

 
Thema 

Gereinigd 

Collecte 
 

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

 

 

Herfst en energie 
 

We leven vandaag de dag in een wel heel bijzondere tijd. Het ziet er niet naar uit dat daar vlug verandering in zal komen. Corona is nog 
aanwezig en het oorlogsgeweld op het Europese continent blijft duren. Na de warmte in de zomermaanden en de zorgen rond de 
watervoorraad kijken we nu aan tegen torenhoge energieprijzen en prijsstijgingen op alle fronten. Het spreekt voor zich dat de parochie 
hierin ook betrokken is. 
We hebben het gemerkt. De zeer warme zomer is overgegaan in de herfst met zijn regen en harde wind. Het weer gaat van warm naar 
koud en soms weer terug naar warm met een lekker zonnetje. Het betekent ook dat we moeten nadenken over het stoken van de kachel 
in het komende seizoen. Vorige jaren hebben we de kachel aangezet zonder er bij na te denken, maar nu……. 
Nu slaan we aan het puzzelen hoe we zonder al te veel te stoken het toch warm kunnen hebben in onze huizen. U begrijpt het al, ook 
voor de kerken en parochiecentra geldt, dat we ons over de stookkosten gaan buigen. Het is niet gemakkelijk om hierin een evenwicht te 
vinden. 
Enkel door in te zetten op minder verbruik zullen de prijzen volgens het marktmechanisme van vraag en aanbod hopelijk stabiliseren en 
opnieuw dalen. Hoe we ons verbruik best beperken hangt af van situatie tot situatie. Het zal steeds creativiteit vragen. 
Als parochie zijn we aan het inventariseren hoe het gebruik van gas en elektrisch in elke kern is. Met deze gegevens zullen we later met 
een advies komen. U hoort ervan. Natuurlijk hopen we u te zien in de kerk, maar we begrijpen ook, dat als het daar frisser is dan vroeger 
u gemakkelijker denkt om thuis voor de buis naar de eucharistieviering te kijken. Hopelijk kiest u er desondanks voor om een uurtje naar 
de eigen kerk te komen. 

 

 

Schrijfmiddagen Amnesty International in parochiecentrum 
 

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Het wapen van Amnesty is o.a. ‘de pen’, 
waarmee mensen in nood worden geholpen. Er worden brieven gestuurd naar de autoriteiten of een kaartje aan een 
gevangene. 
Vanaf woensdag 30 november komt de werkgroep Zeeuws-Vlaanderen van Amnesty International maandelijks elke 
laatste woensdagmiddag tussen 14 en 15.30 uur bijeen in het parochiecentrum tegenover de basiliek om brieven te 
schrijven. Er zijn voorbeeldbrieven aanwezig en er wordt ook voor de frankering gezorgd. Voor eventuele inlichtingen: 
Trudy van Noort, tel. 0114-314589. Iedereen is van harte welkom. 

 

 

Samen-leven 

 

Ik vertel niets nieuws wanneer ik zeg dat religie in onze tijd nauwelijks nog aandacht krijgt. Kerkelijk geloven lijkt helemaal uit beeld. 
Waar wél aandacht voor is, is spiritualiteit. Wat kunnen we daarover zeggen? Spiritualiteit verwijst naar tal van vormen van zweverigheid 
die een enorme gerichtheid op het eigen welbevinden met elkaar gemeen hebben en die op termijn een samenleving kunnen 
ontwrichten, in ieder geval zeker niet zullen versterken.  
De grote monotheïstische godsdiensten hebben een sterke sociale component. Ze moedigen barmhartigheid en naastenliefde aan. In 
het spirituele denken draait het meestal toch vooral om persoonlijk heil. Doel is bovenal innerlijke vrede die bereikt kan worden door de 
wereld de wereld te laten. Wat leert ons de geschiedenis en wat gloort er in de toekomst? Het echte ‘samen-leven’ zal er zonder de 
samenbindende kracht van religie zeker niet beter op worden. 
 

Gebaseerd op: Hoe spiritualiteit een samenleving ontwricht, in EW Weekblad, G. van der List 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

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 andere mensen 
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’ 
 



Informatie en intenties 

 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 9 oktober 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. de 

Cantorij der Basiliek 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Franciscus Blommaert en echtgenote Maria 
Wittock en overleden ouders; Jacobus de Smit, broers en zusters en verdere familie Heijens; Richard 
Franciscus de Beule; Leon de Bleijser; August de Kort, Anna Polspoel en dochter Imke; Francois van 
Overmeir; Alice Godelieve Bral echtgenote van Robertus Heijens; Josephus-Franciscus Ivens en 
echtgenote Nelly Eggermont; Fieny en Klaus Wiertz Horbach; Rob Muller; Josephus-Petrus-Franciscus 
Verdurmen; Toos de Bruijn- van Rossum echtgenote van Hennie de Bruijn; Riet Thissen-Braken; 
August Jacobs en Leonie Eggermont en overleden familie; Frans Erpelinck en Ben Dankaart; Mariesse 
Dierick-Scheelen; Jan de Vaan echtgenoot van Nel van Delft; Denise Tanis-de Booij echtgenote van 
Maarten Tanis; jaargetijde Lucienne Maenhouten echtgenoot Aloys Buysrogge 
woensdag 12 oktober 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 12 oktober 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 14 oktober 15.00 uur: kruisweg 
mededelingen: De viering van 9 oktober heeft een andere aanvangstijd: 10.00 uur. 
overleden: dhr. Eric Alberic Johanna Groosman, weduwnaar van Agnes Smet, 79 jaar 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 9 oktober 9.30 uur: geen viering 

 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
donderdag 13 oktober 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 Angela Weemaes en 
overleden familie 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 11 oktober 10.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 8 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Mariëtte van der Heyden echtgenote van Etiën de Kind 
dinsdag 11 oktober 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 8 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor M. Dieleman 
intenties: Willy Jansen; jaargetijde Emma van Goethem-Remorie met gedachtenis van overleden 

echtgenoot Alfons van Goethem; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 10 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: Benny Tieleman met gedachtenis van overleden kleinzoon Joey, Wies en Marie Roctus-de 
Bakker zoon Guust en familie; Bert en Jenny van Leemput-Naessens met gedachtenis van overleden 
familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 9 oktover 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Eugene en Tilly de Kever-Kerckhaert 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 9 oktober 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 

m.m.v. Cantallegria 
intenties: uit dankbaarheid b.g.v. de trouwdag; Mia Mannaert-Reijns, echtgenote van Joos Mannaert; 

Johan en Gerda Vermast-Tieleman; Greet Hermans-de Booij, echtgenote van Theo Hermans; ouders 
Cyriel en Agnes Koole-Leeraert; uit dankbaarheid b.g.v. het gouden huwelijk van Etiënne en Jannie 
Bauwens-Tieleman; voor overleden ouders en familie van het gouden bruidspaar; uit dankbaarheid 
voor een goed herstel van een ziekte 
overleden: wzc Antonius: mw. M. Mahu, 98 jaar 
De Blaauwe Hoeve: dhr. E. Groosman, 79 jaar 

Overzicht vieringen 
rond 8-9 oktober 

 

Hulst 
zo 9 okt 10.00 uur:  eucharistie 
wo 12 okt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 12 okt 19.00 uur:  eucharistie 
vr 14 okt 15.00 uur: kruisweg 
Koewacht 
zo 9 okt 9.30 uur:  geen viering 
Sint Jansteen 
do 13 okt 10.30 uur:  w&c viering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 11 okt 10.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 8 okt 19.00 uur: eucharistie 
di 11 okt 10.00 uur: gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 8 okt 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 10 okt 19.00 uur:  eucharistie 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 9 okt 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 9 okt 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   
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