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Thema 
Verlichting 

Collecte 
 

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

 

 

Tien jaar paus Franciscus 
 

Maandag 13 maart was het tien jaar geleden dat paus Franciscus aantrad. Na het plotselinge 
terugtreden van de eind vorig jaar overleden paus Benedictus XVI werd op 13 maart 2013 de 
Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio tot paus gekozen. 
Hij nam toen de naam 'Franciscus' aan. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een paus deze 
naam koos. Hij maakte daarmee direct een statement, want net als zijn patroon Sint-Franciscus vraagt 
paus Franciscus voortdurend aandacht voor de armen en de zwakken in de samenleving. 

  
Wat veel mensen niet weten is dat paus Franciscus van beroep eigenlijk chemisch technicus is. Hij 
werkte enkele jaren in een laboratorium voordat hij priester werd en intrad bij de jezuïeten. Hij verbleef 
enige tijd voor studie in Spanje, Ierland en Duitsland, en was onder meer provinciaal overste van zijn 
orde in Argentinië. In 1992 werd hij hulpbisschop van Buenos Aires en in 1998 aartsbisschop van dat 
bisdom. Ook toen al trok hij zich het lot van de armen in de sloppenwijken aan. In 2001 werd hij 
kardinaal en in 2013 paus. 
 

 

Restitutieregeling parochiebijdrage 
 

Jarenlang werd er binnen de Kerk een restitutieregeling gehanteerd. De nota’s in verband met huwelijks-, begrafenis- en 
crematoriumdiensten voor parochianen die deelnamen aan het parochiefonds, werden verlaagd met de parochiebijdragen die betaald 
waren in de 3 jaren voorafgaand aan het overlijden en/of het huwelijk (met een maximum van het dan geldende bedrag). 
Veel parochianen betalen al jaren trouw de jaarlijkse bijdrage aan het plaatselijke parochiefonds. Daarvoor is een woord van dank op zijn 
plaats! Menige parochiekern is mede daardoor (lang) uit de rode cijfers gebleven. Thans dreigt de balans naar de andere kant door te slaan. 
In oktober van het afgelopen jaar is er een brief van het bisdom gekomen, waarin staat dat deze restitutieregeling per 1 januari 2018 is 
komen te vervallen. Hierover is niet duidelijk gecommuniceerd met de parochies in het bisdom, maar nu we deze brief kennen, gaan we 
er ook naar handelen. De besturen in Zeeuws-Vlaanderen hebben dan ook besloten dat het per 1 januari 2023 niet meer mogelijk is om 
korting of restitutie van eerdere bijdragen te geven bij een kerkelijke dienst zoals doop, eerste communie, vormsel, huwelijk of uitvaart. 

 

Namens parochiebestuur heilige Maria Sterre der Zee,  
Cecile van Tiggelen 
 

 

 Oproep: voorlichtingsbijeenkomst bisdombedevaart 

 

Van 23 t/m 28 oktober organiseert het bisdom weer een bisdombedevaart. Velen van u hebben hier 
afgelopen jaren al kennis mee gemaakt. De bisdombedevaart van dit jaar heet: 'In de voetsporen van 
Sint-Bernardus'. Volgelingen van Sint-Bernardus brachten gemeenschappen in ons bisdom tot bloei.  
Hebt u interesse in de bisdombedevaart, kom dan op donderdag 30 maart om 15.00 uur naar de 
Emmauskerk, Alberdingk Thijmstraat 2 in Terneuzen.  
U kunt de info over deze bedevaart ook vinden op de website.  

 
 

Anecdote 

Het was even wennen… 
Zelfs een paus heeft even tijd nodig om te wennen aan wat hij is geworden… Op een avond zat Giuseppe Angelo Roncalli met een 
probleem. Hij had als kardinaal van Venetië altijd de gewoonte gehad om moeilijke onderwerpen met de paus te bespreken. En zo dacht 
hij bij zichzelf toen hij er niet uit kwam: Dat bespreek ik morgen met de paus. Waarna hij glimlachend zijn denken vervolgde met: Ach 
nee, dat kan niet meer, de paus (paus Johannes XIII) ben ik nu zelf. 
 

 

 Palmprocessie 
 

Op Palmzondag 2 april wordt in Koewacht een palmprocessie georganiseerd met als thema ‘Palmtakjes 
voor de Vrede’. Het vertrek is vanaf de Vlaschaard, Nieuwstraat 98, waar we om 9.30 uur samenkomen 

en om 9.45 uur starten met de palmwijding door pastor Ralf Grossert. Daarna gaan we in processie via de 
Kerklaan naar de kerk, waar rond 10.30 uur de viering met muziek en zang begint. In de viering komt een 
Oekraïense vluchtelinge vertellen hoe belangrijk vrede is. Na de viering gaan we terug naar de 
Vlaschaard om samen koffie te drinken. De (gewone) zondagsdienst van 9.30 uur komt op die dag te 
vervallen. Iedereen is van harte welkom om in deze processie mee te lopen. 
 

 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1851-in-de-voetsporen-van-sint-bernardus


Concert 'Via Crucis' in basiliek Hulst 
 

Op zondag 2 april wordt in de koorkerk van de H. Willibrordusbasiliek van Hulst de bijzondere compositie Via 
Crucis van Franz Liszt ten gehore gebracht. De letterlijke vertaling van de titel is 'Kruisweg'. Vandaar dat er is 
gekozen voor deze datum: Palmzondag, het begin van de Goede Week in de christelijke kerken. 
Liszt schreef het werk toen hij zich, na bejubeld te zijn als virtuoos pianist en componist, ging toeleggen op de 
kerkmuziek. Hij baseerde zijn werk op de veertien kruiswegstaties, die hij met louter klank- en sfeerbeelden 
uitbeeldde. 
In eerste instantie schreef hij het uitsluitend instrumentaal. Later voegde hij een solo-zangstem en koorteksten 
toe. Zo bestaan er thans meerdere uitgaven. In één opzicht zijn ze alle gelijk: het is een heel interessant, 
ongrijpbaar, mysterieus werk, dat zowel uitvoerenden als toehoorders diep weet te raken. 
De uitvoerenden zijn: de veelzijdige pianist Michel Stas, de jonge Vlaamse bariton Thomas Vandenabeele en de 
Koorstichting Cantorij der Basiliek. Het geheel staat onder leiding van Anton de Kort. 
Voorafgaand aan de Via Crucis vertolkt het koor passiegezangen van Gounod en Mendelssohn, en zingt de 
bariton 'Vier ernste Gesänge' van Brahms. 
Het concert begint om 15 uur. Kijk voor nadere info en tickets op de website van de Cantorij der Basiliek. 

 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 19 maart 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero, 
kinderviering  
intenties: familie Baert-van Gijsel; Herman Mangnus en jaargetijde Lucienne Thielman; overleden 
ouders Piet Broeckaart en echtgenote Suzanna Wauters; Leon de Bleijser; Tonnie Lauret; Elly van 
Geyt-Wilking en echtgenoot Piet van Geyt; Margriet de Wulf-Joos en echtgenoot Camiel de Wulf; 
jaargetijde Marie Cornelissens met gedachtenis van echtgenoot Piet d’Haens en overleden familie; Jan 
Schuren en echtgenote Anna Maria Schuren-Verbist; Rudi Thomas en echtgenote Rosemarie de 
Theije 
woensdag 22 maart 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 22 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; jaargetijde André Ferket en overleden familie Ferket-Bisschop; Theo van Geertruij en 
echtgenote Juliëtte Ringoot; Fieny Wiertz-Horbach 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 19 maart 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
 

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus 
donderdag 23 maart 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 
intenties: Edmond Seghers echtgenoot van Mariëtte van Waes; Lenneke Duimel echtgenote van Jac. 
Beckers 
 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 24 maart 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; Albert en Maria Burm, overleden ouders en 
familie; Leon en Agnes Weemaes-Hiel en zonen Robert, Miel, Edy en Georges; Emerie Burm en 
echtgenoot Elza van der Heijden en familie 
 
 

Overzicht vieringen 
rond 18-19 maart 

 

Hulst 
zo 19 mrt 11.00 uur:  eucharistie 
wo 22 mrt 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 22 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 19 mrt 9.30 uur:  w&c viering 
Heikant 
do 23 mrt 10.30 uur:  w&c viering 
Nieuw-Namen 
vr 24 mrt 19.00 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 18 mrt 19.00 uur:  eucharistie 
di 21 mrt 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 18 mrt 19.00 uur:  
 herdenkingsviering 
Hengstdijk 
do 23 mrt 19.30 uur: Taizé-viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 19 mrt 9.30 uur:  w&c viering 
Lamswaarde 
ma 20 mrt 19.00 uur:  w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 19 mrt 10.30 uur:  w&c viering 
 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 18 maart 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Romero m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Madeleine Bruggeman en echtgenoot Piet Inghels; Ghislain van 
Esbroeck; Bertha Heijens echtgenote van Louis Boënne; Jozef en Mathilde van Esbroeck-Roctus; Alice Heijens-Bral echtgenote van 
Robert Heijens; Gusta Serrarens en echtgenoot Alphons d’Haens 
dinsdag 21 maart 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 18 maart 19.00 uur: herdenkingsviering Missionarissen met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Paula de Rooij; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; Cornelis 
Luijcks; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en 
familie 
overleden: mw. Paula de Rooij, 84 jaar 
 

Hengstdijk H. Catharina 
donderdag 23 maart 19.30 uur: Taizé-viering met als voorganger pastor R. Grossert 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 19 maart 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele  
intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie 
 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 20 maart 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele  
intenties: Andre Remorie echtgenoot van Marjet van Leemput en overleden familie; Marie Bogaart, haar overleden ouders en broers 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen  
 

De Blaauwe Hoeve 
zondag 19 maart 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor  
intenties: Achiel Hermans echtgenoot van Margriet Hermans-Bryssinck; José Bruggeman-Lossie echtgenote van Leon Bruggeman; Gerard de 
Feijter echtgenoot van Corry de Feijter-van Helsland; Greet Hermans-de Booij echtgenote van Theo Hermans         
overleden: Op 88-jarige leeftijd is overleden mevrouw Annie van Kerkhoven-van de Wiel. Annie is als koorlid meer dan vijftig jaren nauw met 
onze kapel verbonden geweest. We zijn haar heel dankbaar voor haar trouw en toewijding. 
mededeling: ZorgSaam volgt het overheidsbeleid rond corona en ziet corona vanaf nu ook als een vorm van griep. Alle maatregelen zijn 
opgeheven. Ieder die dat wil is weer van harte welkom in onze kapel op de zondagen om 10.30 uur!  

https://www.cantorijderbasiliek.nl/

