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JAAR A 
4de zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Sefanja 2, 3; 3, 12-13 
1 Korintiërs 1, 26-31 

Matteüs 5, 1 -12a 
 

Thema 
Zoekt de Heer 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap. 

 

 

Stoken in de kerken 

 

Beste leden van de parochiekerncommissies, beste parochianen, 

 

We hadden u beloofd nog terug te komen op het stoken in de kerken. Binnen de bestuursvergadering is dit thema aan de orde geweest. 
We stelden vast dat het weer bleef kwakkelen en het leek er toen op dat er weer een koudere periode aan zat te komen. 

In het begin van de winter hadden we afgesproken dat als het echt heel koud ging worden, we mogelijk in de weekenden in één kerk een 
'verwarmde' viering zouden houden. Volgens de huidige weersverwachtingen wordt het komende weken echter niet extreem koud. 
Bovendien zitten er nogal wat haken en ogen aan het verwarmen van een enkele kerk. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig informeren van 
de parochianen waar de viering plaatsvindt. Het gaat dan niet alleen over de zondagen, maar ook over de doordeweekse vieringen en 
bijvoorbeeld ook de begrafenissen. Daarnaast zou het dan alleen om de maand februari gaan. 
Bovendien vermoeden we dat er uiteindelijk weinig parochianen naar een andere kerk zullen gaan, ook al omdat er weinig mensen echt 
door de kou willen gaan als ze grotere afstanden moeten afleggen. 
Reden waarom we, na er goed over nagedacht te hebben, hebben besloten dat de vieringen gewoon volgens het rooster gevierd bli jven 
worden. U kunt dus naar uw eigen kerk blijven gaan, maar bent ook zeker welkom in een van onze andere kerken. Als het erg koud is, is 
het ook mogelijk dat een viering zal plaatsvinden in een alternatieve ruimte in het kerkgebouw zelf, zoals de sacristie of de 
vergaderkamer. 
 

Namens de parochie H. Maria Sterre der Zee, 
Cecile van Tiggelen 

 

 

Kort verslag van de oecumenische kerkdienst 
 

Op zondag 22 januari vond in de H. Willibrordusbasiliek de afsluitende viering van de gebedsweek voor de 
eenheid van de christenen plaats. Pastoraal werker Ralf Grossert en dominee Pieter Overduin leidden deze 
dienst, die georganiseerd was voor de r.--k. parochie en de PG Oosthoek. Met rond de 150 kerkbezoekers 
werd het een betekenisvolle viering rond het thema ‘Doe goed, zoek recht’. 

 

Aan de hand van de lezingen, de overdenking en enkele verhalen als levende stenen werd getuigenis 

gegeven van hoe in onze tijd concreet werk wordt gemaakt van het goede en het zoeken naar recht voor 
onze naaste. 
Door het Dameskoor en organist Marcel Mangnus, en met het zingen van inspirerende liederen en de inzet 
van de overige medewerkenden aan deze viering, werd het een bemoedigende dienst om ook dit jaar het 
goede te blijven doen en het recht voor en met de ander te zoeken. 

 

Pieter Overduin, em. predikant  
Ralf Grossert, p.w.  

 

 

Bedevaarten Banneux 2023 

5-daagse van 12 t/m 16 mei; 1-daagse op zondag 14 mei 

 

Ook in 2023, het jaar waarin de 90ste verjaardag van de verschijningen zal worden gevierd, 
organiseert het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda zowel een meerdaagse als 
een eendaagse bedevaart naar het Belgische Banneux N-D. De begeleiding wordt verzorgd door 
eigen pastores en zorgteam, die samen willen instaan voor een inspirerende bedevaart en een 
aangenaam verblijf. 

 

Programma 

Dagelijks zal er een viering zijn en het plechtig lof met pelgrimszegen met het Heilig Sacrament. 
We bidden er de kruisweg en houden een kaarsenprocessie, we gaan de weg naar de Bron en 
de Verschijningskapel. Ook is er aandacht voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. En er is  
de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het heiligdom en de winkeltjes te bezoeken.  

 

Banneux 

Banneux, niet meer dan een gehucht aan de voet van de Ardennen op zo’n 25 kilometer van Luik, is de plaats waar sinds de 
Mariaverschijningen van 1933, pelgrims van over de hele wereld naartoe komen om er de Maagd der Armen te eren. Vanuit het bisdom 
Breda gaan we al meer dan 65 jaar op bedevaart naar dit populaire bedevaartsoord. Het heiligdom ligt in een bosrijke omgeving. Je vindt 
er het geboortehuis van Mariette Beco, de Verschijningskapel, en ook de weg door het bos waar zij Maria ontmoette en waar de bron 
ontsprong. 

 



Jaarthema 2023: “Kijk naar de ster, roep Maria aan, als je haar volgt, ben je niet bang!” 

Het zijn de woorden van de heilige Bernardus van Clairvaux. Deze raad willen wij opvolgen, iedere keer weer als we in Banneux bij de 
Maagd der Armen zijn. Maria wil onze gids zijn naar haar zoon Jezus, de Verlosser. Laten we, ook in 2023, ingaan op deze uitnodiging! 

 

Informatie 
De reissom voor de 5-daagse, volledig verzorgde bedevaart op basis van volpension bedraagt € 385. 
De 1-daagse bedevaart, incl. warme maaltijd, koffie en stuk vlaai in de namiddag, bedraagt € 75. 

 

Voor meer inlichtingen en aanmelding: Postadres: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch 
E-mail: banneux.bisdom.breda@gmail.com; Website: www.caritas-banneux.nl/bisdombreda 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 29 januari 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. v.d. Wiele 

m.m.v. basiliekkoor 
intenties: paus emeritus Benedictus XVI; jaargetijde overleden ouders Aarts-Frijns; familie Baert-van 
Gijsel; Leon de Bleijser; Tonny Lauret echtgenoot van Renylda d’Hont; madelein Dobbelaar weduwe 
van Joop Bruggeman; Theo Hiel en Lies Kerckhaert en overleden familie; Jo de Poorter en echtgenote 
Ireen van Waterschoot; Gerard Bruggeman en echtgenote Marja van Waterschoot, zoon Eric en 
dochter Thérése; pater Joop Reurs; Remy Neelemans echtgenoot van Maria van Dorsselaer 
woensdag 1 februari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 1 februari 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 3 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero  
intenties: overleden ouders Brand-Wauters en overleden familie; pater Walter Poppe; Alpons 
Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 29 januari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Mientje Broekman-Janssen; George Poppe; Theo van Rongen 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
donderdag 2 februari 10.30 uur: Maria-Lichtmis, woord- en communieviering met als voorganger 

pastor R. Grossert m.m.v. het Gregoriuskoor 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 28 januari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Herman Broeckaert; Ghislain van Esbroeck; paus emeritus Benedictus XVI; Petrus Boënne-
van Meegroot en overleden kinderen; Maria Verbist, met gedachtenis aan haar ouders; jaargetijde 
Jozef van de Vijvere echtgenoot van Alma Mahu; Jules van den Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 
dinsdag 31 januari 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 27 januari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; pastoor Ruyloft; Mariëtte van der Heyden 
echtgenote van Etiën de Kind; Johannes van der Heijden echtgenoot van Stephanie Goossens; paus 
emeritus Benedictus XVI 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 28 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: pater Joop Reurs; paus emeritus  Benedictus XVI; overleden echtpaar Richard en Wies 

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

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 29 januari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  
intenties: paus emeritus Benedictus XVI; pater Joop Reurs 
 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 29 januari 10.30 uur: geen viering 

Dit jaar is er op de vijfde zondag van de maand géén viering. Dat gebeurt zo’n vier keer per jaar, te 
beginnen met 29 januari. We hopen op uw begrip. 

 

Overzicht vieringen 
rond 28-29 januari 

Hulst 
zo 29 jan 11.00 uur:  w&c viering 
wo 1 feb 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 1 feb 19.00 uur:  eucharistie 
vr 3 feb 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 29 jan 9.30 uur:  w&c viering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
do 2 feb 10.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 28 jan 19.00 uur: w&c viering 
di 31 jan 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 27 jan 19.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 28 jan 19.00 uur:  eucharistie 
ma 14 sep 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 29 jan 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 13 sep 10.30 uur: geen 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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