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JAAR C 30ste zondag d. h. jaar 

Wereldmissiedag 
 

 

Lezingen 
 

Sirach 35, 12-14.16-18 
2 Timoteüs 4,6-8.16-18 

Lucas 18, 9-14 
 

Thema 
Ik dank U 

Collecte 
 

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

 

 

Viering van de feestdag ‘H.Maria, Sterre der Zee’ 
 

Op 10 oktober jl. vierden wij in de H. Catharinakerk te Hengstdijk de feestdag van de patroonheilige van 

onze parochie: Heilige Maria, Sterre der Zee. 

‘Sterre der Zee’ is een heel bijzondere titel voor Maria, want ‘Máriam’ in het Aramees, de taal van Jezus 

en Maria, betekent in vertaling ‘Ster van de Zee’ en ook ‘schoonheid’. 

Bij het altaar stonden tijdens de eucharistieviering Mariabeelden in alle soorten en maten. Mooie beelden 

die ons iets vertellen over hoe mensen Maria zien als voorbeeld, troosteres of als voorspreekster. 

Zoals elk Mariabeeld een eigen uitstraling heeft en ons op een andere manier raakt of aanspreekt, zo is 

ook het éne geloof te zien in de ontelbare gezichten van Gods mensen. 

En Onze Lieve Vrouw kijkt ons aan, luistert naar al onze levensverhalen en zegt tot ons: “Houd moed, blijf 
vertrouwen en geloven. Ik ga met jullie mee als Sterre der Zee.” 
 

Ralf Grossert p.w. 
 

 

Gospelviering in Koewacht op 23 oktober 

 

Op zondag 23 oktober vieren we onze jaarlijkse gospelviering in samenwerking met het gospelkoor Karibuni uit Haacht-Station (B). Het 
thema is: ‘Jij bent een parel in Gods hand’. 

Iedereen is van harte welkom om 9.30 uur in de H. H. Philippus en Jacobus kerk te Koewacht. Lees meer op de website. 
 

 

Coronamaatregelen voor de komende winter 

 

De Rijksoverheid heeft aan alle maatschappelijke sectoren (horeca, zorg, sport, vrijwilligerswerk) gevraagd om met plannen te komen 
voor het geval in het winterseizoen de coronabesmettingen weer sterk zouden toenemen. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken 
heeft hiervoor een handreiking geschreven die met verschillende scenario’s rekening houdt. Momenteel stijgt het aantal besmettingen. 
 

Basisadviezen 
De bisschoppen vragen om voorzichtigheid te blijven betrachten. Hun oproep om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te 
blijven nemen, geldt nog steeds. Dit betreft handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor 
voldoende frisse lucht, enzovoort. Mochten de komende tijd extra maatregelen tegen corona nodig blijken te zijn, dan zal eerst overleg 
binnen de kring van de bisschoppen plaatsvinden. 
 

Houd rekening met elkaar 
Voor nu geldt ook: houd rekening met elkaar, ook met diegenen die graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een 
mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. “Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de  kerk 
de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.  
 

 

De verwarming in onze kerk(en) 

 

Afgelopen week hebben we u al geïnformeerd over onze zorgen betreffende de energiekosten en hebben we geïnventariseerd hoe het 
exacte gebruik in onze kerken is. 
We horen iedere dag op radio en tv over de energieproblemen en ook onze kranten staan er vol mee. De forse stijging van de 
energieprijzen is niemand ontgaan. Die heeft ingrijpende gevolgen voor huishoudens, bedrijven en organisaties. Dus ook voor onze 
parochie, die net als u energienota’s met stijgende voorschotten ontvangt.  
De huidige energieprijzen maken het financieel niet mogelijk om onze kerkgebouwen te verwarmen. Als parochiebestuur hebben we 
daarom besloten het komende stookseizoen de kachels op alle kerklocaties niet te laten branden. Vele ouderen onder u zullen zich de 
tijd nog wel herinneren dat er in kerken geen kachels waren. Een kolenstoofje onder de voeten, een extra trui, dikke jas en sjaal... 
Wie had ooit kunnen denken dat we anno 2022 te maken zouden krijgen met verminderde gasaanvoer, stijgende energieprijzen, inflatie? 
Maar we zitten er middenin. 
In de coronaperiode hebben we ook tijdens de vieringen niet gestookt, toen om zo weinig mogelijk luchtverplaatsing te creëren, en we 
hebben het ook overleefd. Mocht het echt een koude winter worden, dan zullen we per geloofsgemeenschap bekijken en overleggen wat 

we kunnen doen om het vieren toch aangenaam te houden. Wij hopen op uw begrip. 

 

Bestuur parochie heilige Maria Sterre der Zee 
 

 

 Internationale viering en catechese in Terneuzen in het Engels en Spaans 

 

Iedere eerste zaterdag van de maand is er om 19.00 uur in de Emmaüskerk van Terneuzen een internationale viering. In deze 
meertalige eucharistieviering is de voertaal Engels. Kapelaan Rodrigo Rojas Romero gaat in deze viering voor. Op de laatste zaterdag 
van de maand leidt hij om 14.00 uur in dezelfde kerk een gebeds- en catechesegroep voor volwassenen in het Spaans. 
 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1817-gospelviering-in-koewacht-op-zondag-23-oktober
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen


Viering van 9 oktober in de basiliek 

3 

Beste mensen, 
inmiddels zijn we weer wat verder in de tijd en zullen alle reacties op de viering van 9 oktober in de basiliek alsook op het daaraan 
voorafgaande geloofsgesprek wel ‘binnen’ zijn. Wat we nu nog willen en moeten doen is evalueren, zoals dat in onze huidige ti jd goed 
gebruik is. Inmiddels weten we ook dat de volgende viering die door KRO-NCRV vanuit Hulst zal worden uitgezonden op 1 oktober 2023 
zal plaatsvinden. Dus wederom in het komende jaar een viering vanuit Zeeuws-Vlaanderen! 
Allereerst wil ik u allen heel hartelijk danken, die gehoor hebt gegeven aan mijn regelmatige oproepen om tijdens de viering 
daadwerkelijk aanwezig te willen zijn. Een volle kerk is fijn voor ons die ter plekke vieren en voor de kijkers en meevierenden in het land. 
Zoals steeds heb ik daarover verschillende reacties mogen ontvangen via app, mail, brief of mondeling, op straat, in Hulst, maar ook 
vanuit heel Zeeuws-Vlaanderen, het bisdom en vanuit het hele land, waarvoor heel veel dank. Dank ook aan het koor en de dirigent. Er 
was veel lof voor de zang. Een van de reacties vanuit het land was: “Het koor luisterde goed naar de uitstekende dirigent. Hulde aan de 
organist die een prachtig klinkend orgel perfect bespeelde.” Dank ook aan de fluitiste voor het prachtige spel. Veel dank aan de acolieten 
die gewaardeerd werden en dank aan de kosters. Dank aan degenen die zorgden voor koffie en broodjes voor de medewerkenden - 
sorry dat er voor u die in de basiliek aanwezig was dit keer geen koffie kon zijn! Dank aan allen die zorgvuldig alles hebben voorbereid. 
Dank voor wie zorgden voor de communicatie in de parochie. Dank voor wie hebben gecommuniceerd met ‘Hilversum’. Dank aan wie de 
bloemen zo prachtig verzorgden, de basiliek hebben schoongemaakt (en dat weer doen). Dank aan eenieder die op welke manier ook 
heeft bijgedragen en die ik nu toch nog vergeet op te noemen. Dank aan de grote ploeg vanuit de KRO die er was om alles mogelijk te 
maken. Dank aan Leo Fijen en de cameraman voor hun bijdragen in het tot stand komen van het geloofsgesprek. En dank aan de 
bisschop voor het vertrouwen.  
In de afgelopen dagen kwam iemand aangefietst. Hij stopte en zei: “Ik wil toch even zeggen dat ik het allemaal erg mooi vond, op de 
televisie. Ik was eerlijk gezegd zelfs trots.” 
 

Dank voor uw aandacht, pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 23 oktober 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
m.m.v. Paul van Gorsel met zang en Rolf Wolfsenbergen op orgel 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Leon de Bleijser; Josephus Verdurmen echtgenoot van Truus Verdurmen 

Saman; Toos de Bruijn-van Rossum echtgenote van Henny de Bruijn; Jan van de Vaan echtgenoot van Nel 
van Delft; Denise Tanis de Booij echtgenote van Maarten Tanis; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga 
Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Eric Groosman en echtgenote Angnes Groosman-Smet; Flor 
Blommaert-van de Poele en echtgenoot Leon Blommaert; jaargetijde voor ma en oma van Geloof-Sandig, 
overleden echtgenoot en familie; Rosalia-Maria Cerillus Thomas-de Theye echtgenote van Rudi Thomas 
woensdag 26 oktober 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 26 oktober 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 
overleden: mw. Rosalia Maria Cerillus Thomas-de Theije, echtgenote van Rudi Thomas, 77 jaar;  

mw. Florencia Clementina Blommaart-van de Poele, weduwe van Leon Blommaart, 95 jaar 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 23 oktober 9.30 uur: gospelviering, woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert m.m.v. het Gospelkoor Karibuni uit Haacht-Station (B)  
intentie: Germaine v.d. Sijpt-van Goethem 
dinsdag 25 oktober 14.00 uur: Maria viering met de bewoners van de Lange Akkers 

 

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus 
maandag 24 oktober 9.30 uur: kermisviering, woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

Overzicht vieringen 
rond 22-23 oktober 

Hulst 
zo 23 okt 11.00 uur:  w&c viering 
wo 26 okt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 26 okt 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 23 okt 9.30 uur:  w&c viering 
di 25 okt 14.00 uur: Mariaviering 
Heikant 
ma 24 okt 9.30 uur: kermisviering 
Clinge 
za 22 okt 19.00 uur: w&c viering 
di 25 okt 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 28 okt 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 22 okt 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 24 okt 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 23 okt 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 23 okt 10.30 uur: w&c viering 

 

 

intenties: pastoor Herman v. Leemput; Theo Hoek e. e. Nelly Verheem; Griet de Brouwer e.e. Paul van Soye; Gust Dhollander e.v. Annie v. Overloop; 
Wieske Stevens e.e.Leo Bouchaut; Mariëtte Suy; Andre Ferket e.e.Yvonne Heije; Aloisius Geensen e.e. Paula van Gassen, ouders en familie; 
Aloisius Antheunis e.e. Irma Smet, ouders en familie; Jan Cooijmans en Peter Cooijmans; Albert v.d.Vijver e.e.Selestina de Smet en familie 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 22 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het gemengd koor 
intenties: George de Smet en echtgenote Adriënne Janssens; Jacobus Smits en echtgenote Sophia Toolenaar; Mariëtte van der Heyden 
echtgenote van Etiën de Kind 
dinsdag 25 oktober 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 28 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Petrus Bosman en echtgenote Augusta van Roeyen en overleden familie 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 22 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep van Hengstdijk 
intenties: Madeleine Dierickx-Fermont; Patrick Marin; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 24 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 23 oktober 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Roos Verdurmen-Kerckhaert en familie; Agnes Vink-Lambert en echtgenoot Jo Vink; Marja van Assche-de Schepper 
gedoopt: Fayèn Verstraeten, dochter van Erik Verstraeten en Sabine de Cock 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 23 oktober 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. Cantallegria   
intenties: Jan Dobbelaar, echtgenoot van Rosa Dobbelaar-Mannaert 
overleden De Blaauwe Hoeve: mw. L. Mattens-van Damme, 90 jaar; mw. H. Jacobs-Audenaerd, 89 jaar; dhr. J. van Megroot, 61 jaar; 
mw. F. van de Poele, 95 jaar; overleden WZC Antonius: mw. A. Dieleman-Verduin, 83 jaar 


