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tHema: 
GROeiRuimte 

GevRaaGd

leZinGen 27 deCembeR

HeiliGe familie
JaaR - C

1 Samuël 1, 20-22.24-28-18a
1 Johannes 3, 1-2.21-24

Lucas 2, 41-52

Wellicht ten overvloede wijs ik u er nog een 
keertje op dat Omroep Hulst dit jaar een 
uitzending verzorgt van de nachtmis vanuit 
de basiliek van Hulst. 
De nachtmis begint om 22.00 uur in de 
kerk. De uitzending van de viering is vanaf 

00.00 uur met een voortgaande regelmaat 
tot aan de pauselijke zegen voor stad en 
wereld, Urbi et Orbi. 

Wiel Wiertz, pastoor

Hebt u dat ook? Dat je terugdenkend aan een 
verhaal, altijd weer eenzelfde emotie voelt 
opkomen? Het meisje met de zwavelstokjes 
is, wat mij betreft, zo’n verhaal. Als ik dat 
sprookje in de Efteling zie, gebeurt het ook. 
Wat is dat toch: buiten armoede en niets te 
eten hebben, tegenover binnen, warmte en 
rijk gevulde tafels. Het vlammetje van een 
zwavelstokje laat het meisje wegdromen naar 
een onbereikbare wereld..... En dan, einde 
verhaal, sterft het meisje. De zwavelstokjes 
zijn op. De dromen vervlogen. De koude en 
de honger hebben haar geveld. De emotie 

komt op. Triestigheid. Je voelt mee met het 
arme meisje. Waarom moet het zo. Waarom 
hebben de mensen binnen geen oog voor 
het meisje buiten. Een aardig kind. Met haar 
eigen verhaal.

Maria en Jozef zijn op weg naar Bethlehem. Ze 
zoeken een slaapplaats voor de nacht. Maria 
kan ieder moment bevallen. De mensen 
binnen hebben geen plaats voor de man en 
de vrouw. Een stal wordt hun onderkomen 
voor de nacht. Een os en een ezel zorgen 
voor warmte. Altijd weer opnieuw denk 

ik: waarom moest dat nou 
zo? Kon dat niet anders.....? 
Je bent boos op die botte 
herbergier. Er is niemand die 
hen binnen vraagt.

Waarom zijn wij mensen toch 
zo? Liever het vertrouwde. 
Vasthouden aan ons ritme. 
Ieder moet maar voor zichzelf 
zorgen. De gordijnen dicht, de 
deuren gesloten, binnen is het 
beter dan buiten. We houden 
niet van het onbekende. Het 
ongemakkelijke. 
God wil bij ons wonen. Jezus 
is geboren. In Jezus is God bij 
ons komen wonen. Voor eens 
en voor goed. Of we plek 
maken of niet. God laat zich 
niet tegenhouden. Sindsdien 
is alles anders.
Welke ruimte is er in onze 
huizen, in onze gezinnen, in 
ons hart... Voor onze God, 
voor mensen?

Van harte een zalig kerstfeest 
toegewenst en een gezegend 
Nieuwjaar! Gezellige dagen 
voor u, voor jou, voor allen 
die jou lief zijn en voor alle 
anderen!

Pastoor Wiel Wiertz, mede 
namens pastoraal team en 
parochiebestuur

Beste mensen,

Kerstnacht

PaROCHie H. maRia steRRe deR Zee

secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl
wwiertz@live.nl
Pastoor van de parochies  
H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth

Pastoraal werkster  
Chantal van de Walle
Notendijk 45, 4583 SV Terhole
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Pastoraal werker Ralf Grossert
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

Pastoraal werkster  
katrien van de Wiele
Beneluxstraat 16,  
4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

dienst geestelijke zorg 
stichting Curamus:

Truffinoweg 2
4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317

Pastoraal werkster Henny de koning
e-mail: hlmdekoning@curamus.nl
hlmdekoning@outlook.com

diaken kees van Geloof
Leeuwerikstraat 14
4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: kvgeloof@curamus.nl

www.rk-kerk-ozvl.nl

tHema: 
Heil tOt OveR 
alle GRenZen

keRstmis 2015

In oktober heeft Diana Nieuwold uit Hoogeveen 
de 4 kerken uit onze parochie gefotografeerd, die 
we begin januari 2016 met pijn in het hart gaan 
sluiten. De foto’s zijn verwerkt tot een boek van 
meer dan 50 pagina’s in prachtige kleurendruk 
met enige pastorale teksten. Het boek komt 
tegen Kerstmis van dit jaar uit en is beschikbaar 
voor alle parochianen en belangstellenden. 

Het boek zal officieel worden aangeboden in 
de parochieviering in de basiliek op 1 januari 
2016 om 11.00 uur. Het bestuur streeft er naar 
in alle kernen een afhaalpunt voor de boeken te 
realiseren. De kostprijs bedraagt slechts €8,50. 

U kunt dit unieke boek reserveren door u tijdig in 
te schrijven. Stuurt u een e-mail naar hmariasdz@
gmail.com of een briefje naar: Secretariaat 
parochie H. Maria Sterre der Zee, p/a Steenstraat 
22, 4561 AS Hulst. Van harte aanbevolen voor bij 
de kerstboom!

Fotoboek van de  
4 kerken waarvan we afscheid nemen 

infORmatie 
en intenties

COLLECTE KERSTDAGEN
In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, 
vicariaat en eigen geloofsgemeenschap. 
In Hulst zijn er extra collectes voor onderhoud van 
de basiliek en het orgel. In Clinge, Nieuw-Namen, 
Boschkapelle, Kloosterzande, Hengstdijk, Lamswaarde 
en Terhole zijn er extra collectes voor onderhoud en/of 
verwarming van de kerken.

HULST
H. WILLIBRORDUS

dOndeRdaG 24 deCembeR keRstavOnd 19.00 uuR: 
gezinsviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. de Wal-Noten
intenties: jaargetijde Josephus Burm en echtgenote Paula 
van Heese; familie Baart-van Gijsel; Eugène Heijens; Aloys 
Buysrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon 
Rob Buysrogge; Piet Boonman en familie; George de Maat 
echtgenoot van Ria Kips en wederzijdse ouders.

dOndeRdaG 24 deCembeR keRstavOnd 22.00 uuR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
m.m.v. Koorstichting Cantorij der Basiliek
intenties: jaargetijde Josephus Burm en echtgenote Paula 
van Heese; familie Baart-van Gijsel; Sjoerd de Jong; Paul 
Bracke en familie en Annie Hofman; Stan Bogers; Jo van 
der Heyden; Gilbertus De Beleir en echtgenote Eleonora 
De Beleir-van der Veen; Theo Mangnus en familie; voor 
grootouders, ouders, broers, ooms en tantes familie 
Moorthamer; voor Louis Lockefeer; August de Kort, Anna 
Polspoel en dochter Imke; Leonid Gromyko en Ljoebov, 
Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; ouders Bas 
de Winter en Celina de Winter-Cornelissens; voor opa 
Piet Rugtier omdat we hem heel erg missen en veel aan 
hem denken; Dick de Kamps, ouders, schoonouders en 
familieleden; Denise van de Voorde-Neve echtgenote van 
Gerard van de Voorde; Bart, Ellen en Marijke Jansen; voor 
Kees Francken echtgenoot van Riet Lockefeer; voor Louis 
en Eugenie Lockefeer-Bleijenbergh; jaargetijde voor Theo 
Heyndrickx echtgenoot van Marleen Strobbe; Jan van 
Helsland en ouders van Helsland-Hageman; voor Jeanette 
Dankaart-van Esbroek echtgenote van Ben Dankaart, Frans 
Erpelink en Ria Boon; Arthur Boon en echtgenote Germaine 
Boon-Dankaart en familie; Gerard Vennix en echtgenote 
Maria Vennix-van Kollenburg en José.

vRiJdaG 25 deCembeR eeRste keRstdaG 10.30 uuR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. 
het Dameskoor
intenties: Lia Laurijs-Polfliet; jaargetijde Ben Lockefeer en 
familie; René Verschuren en echtgenote Cornelia de Smit 
en familie; Leonid Gromyko en Ljoebov, Willy van Mol en 
echtgenote Maria Roels; jaargetijde voor Kees Vermuë 
en familie; Josef Fassaert en echtgenoot Angèle Fassaert-
Hemelaer; Frans Buys en familie; Aloys Sey echtgenoot van 
Anna Schuren; Aloys de Bock en echtgenote Emerentia de 
Caluwé, dochters en schoonzonen; Els Schuren, echtgenote 
van Wies de Windt; jaargetijde Jacobus Leenknegt en 
echtgenote Elisa Vink en familie.

vRiJdaG 25 deCembeR eeRste keRstdaG 15.00 uuR:
in onze basiliek Kindje wiegen

ZateRdaG 26 deCembeR tWeede keRstdaG 10.30 uuR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. 
Koninklijke Stedelijke Harmonie
intenties: echtpaar Josephus Franciscus van Denderen en 
Agnes van Denderen-Stallaert en familie; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; Juliëtte 
Elias en echtgenoot Andreas Esseling en zonen Koos, 
Edward en Wilfried; Patrick d’Hont en familie.

ZOndaG 27 deCembeR 10.30 uuR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. 
het Dameskoor
intenties: familie Baert-van Gijsel; Josephus Burm en 
echtgenote Paula van Heese; Wim en Tilly van Olffen-
Lockefeer; Franciscus Blommaert en echtgenote Maria 
Wittock en ouders; jaargetijde Frederic Temmerman; voor 
Paula de Bruijn en Ries van Kampen en familie; Agnes Smet 
echtgenote van Erik Groosman; Gerard de Witte.

WOensdaG 30 deCembeR 19.00 uuR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; familie Baert-
van Gijsel; familie Verdurmen; Martha, Alice, Melda en Jo 
van den Brande en ouders.

mededelingen:
• Op zondag 3 en 10 januari zullen er in Hulst geen vierin-

gen zijn i.v.m. de sluitingsvieringen in Graauw en Terhole 
om 9.30 uur. De sluitingsvieringen van Sint Jansteen en 
Stoppeldijk zijn op resp. 2 en 9 januari om 19.00 uur.

• Met ingang van 2016 zullen de zaterdagavond-vieringen 
komen te vervallen op een enkele uitzondering na en 
op zondag zullen de vieringen om 11.00 uur aanvangen. 
Op 1 januari zal de viering dus om 11.00 uur beginnen.



veRvOlG infORmatie en intenties nieuwjaarsdag, zullen deze vieringen starten op 15 januari, 
de derde vrijdag. De misintenties kunnen als voorheen 
doorgaan, en worden dan in de vrijdagsviering gelezen. 
Voor de uitvaartdiensten, huwelijksvoltrekkingen en 
doopselvieringen verandert er niets, deze kunnen gewoon 
doorgaan in onze kerk. De parochiekerncommissie rekent 
op uw begrip en steun.

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

vRiJdaG 25 deCembeR eeRste keRstdaG 10.30 uuR:
eucharistieviering met als voorganger pastor M. Erpelinck
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
familie; familie Johannes Truijman-Vonk en kinderen; 
jaargetijde Marcel Baecke, wederzijdse ouders en familie; 
ouders Cappendijk en familie; jaargetijde Corry van 
Vlieberghe echtgenote van Piet de Cock; jaargetijde Trees 
de Rijk en familie; Agnes Meijs-Dobbelaar en echtgenoot 
Fons Meijs; familie Marcus-Mahu en zonen Theo en Piet; 
Louis d’Hooghe en echtgenote Agnes d’Hooghe-de Meij; 
Hypolitus Mattens en Valentina Kox en familie; Joos en 
Marleen van de Vijver en ouders van de Vijver-de Poorter 
en familie; Han Cappendijk; zuster Miriam de Rijk; Theo 
Lambert en familie.

mededeling: Op 25 december is de kerk geopend van 
14.00 tot 16.00 uur in verband met het bezichtigen van de 
kerststal. 

ZOndaG 27 deCembeR 10.30 uuR:
Op deze zondag is er geen viering in onze kerk.

collecte: De collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie 
van zondag 13 december heeft €72,- opgebracht. Hartelijk 
dank hiervoor!

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

dOndeRdaG 24 deCembeR keRstavOnd 19.00 uuR:
woord- en communieviering met als voorganger diaken K. 
van Geloof
intenties: Albert van Leemput en familie van Leemput-
Naessens; Eugenius Maas, ouders en familie; ouders 
Wies en Maria Roctus-de Bakker, zoon Guust en familie; 
Josephus van Bellen en echtgenote Louisa Mannaert en 
Piet Mannaert; René Boeijkens, ouders en familie; familie 
Leenknegt-de Booij.

agenda: Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan de 
kerststallen tentoonstelling in onze kerk van 27 t/m 30 
december, telkens van 13.00 tot 18.00 uur. Toegang €2,- 
(kinderen tot 16 jaar gratis).

STOPPELDIJK
H. GERULPHUS 

dOndeRdaG 24 deCembeR keRstavOnd 19.00 uuR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs
intenties: ouders Borm-van Eerdenburgh; Leon en Lies de 
Waal, zonen Jo en Henk; zuster Clementina Vink; familie 
Geus-Verrassel; Joseph Hamelink, echtgenote, dochter 
Annie en zoon Leo; Judocus Gelderland en echtgenote 
Rosalia Gelderland-Roctus en familie; Leon Lambert; Jo 
Bilterijst en familie Bilterijst-Everaard; George, Luciën, 
Raoul Pieters en familie; Josephus de Meijer en echtgenote 
Cornelia de Meijer-Platjouw; Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; echtpaar Mel-Mattens; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus Cappaert; 
ouders Scheerders-Neve en familie; ouders Bisschop-
Leenknegt en familie; Achillus de Clerck en familie; 
Desiré de Schepper en echtgenote Emma de Schepper-
Schillemans, ouders Jansen-Talboom; jaargetijde Martha 
Jacobs, met gedachtenis aan echtgenoot Camilius Kindt en 
Ria van Dorsselaer.

lector: Marlies Everaard

ZateRdaG 26 deCembeR tWeede keRstdaG 10.30 uuR:
in onze kerk Kindjewiegen, verteld en uitgebeeld door de 
kinderen van basisschool “de Schakel” uit Vogelwaarde, 
met een levende kerststal. Na afloop is iedereen welkom 
voor een kopje koffie/thee of iets fris.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

dOndeRdaG 24 deCembeR keRstavOnd 21.00 uuR:
woord- en communieviering met als voorganger diaken K. 
van Geloof m.m.v. het parochiekoor
intenties: ouders de Waal-van Kampen en familie; Wil 
van Vegchel, ouders en schoonouders; Fons van der Poel 
echtgenoot van Marja Verschuren en familie; ouders Leo 
Kint en Rie Kint-de Booij en Leo de Bakker en Dora de 
Bakker-Kint

lector: Jojanneke Taelman 
com. assistent: Lea Kouijzer
acolieten: Evelien en Nathalie

vRiJdaG 25 deCembeR eeRste keRstdaG 10.30 uuR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor K. 
Van de Wiele m.m.v. het parochiekoor
intenties: ouders Piet en Anna Maas-Picavet en kinderen 
Jo, Rie en Roos Maas; ouders Frans en Mien de Meijer-Hiel 
en ouders Toon en Marie van de Bosch-Pouwels en familie; 
familie A. Priem-Martens; ouders Joos de Booy en Angela 
Maas; jaargetijde Piet Bogaert en familie.

lector: Ynske Taelman
com. assistent: Gino Sloot 
acolieten: Darren en Rob

ZateRdaG 26 deCembeR tWeede keRstdaG 10.30 uuR:
gezinsviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
harmonie St. Cecilia
intenties: Marcel de Nijs echtgenoot van Theresia 
Kerckhaert, ouders, familie en Eric;
jaargetijde Joos van Goethem en Anna van Goethem-
van Puyvelde; José Pauwels-Maes en familie; Jo Kouijzer, 
ouders en schoonouders; Tonny Reijns en familie.

• In het heilig Jaar van Barmhartigheid is er een 
tentoonstelling in de koorkerk. Hier hebben een 
aantal organisaties die werken aan de werken van 
barmhartigheid zichzelf gepresenteerd. De voedselbank 
is hier ook bij. Het hele jaar kunt u voedsel doneren bij 
de stand van de voedselbank. Dit kunt u voor of na een 
viering hier neerleggen en tevens wanneer de koorkerk 
open is.

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

dOndeRdaG 24 deCembeR keRstavOnd 19.00 uuR:
gezinsviering samen met Sint Jansteen met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: Charel van Houte en echtgenote Suzan Ferket en 
zoon Robbie; Andre Ferket echtgenoot van Yvonne Heije en 
schoonzoon Ronny.

ZOndaG 27 deCembeR 9.00 uuR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor K. 
Van de Wiele
intenties: jaargetijde Clotilde d’Hooghe, echtgenoot en zoon.
Dit is tevens de laatste weekendviering van onze parochie. 
Wij gaan verder als kapel, voor o.a. dopen, huwelijken en 
uitvaarten. Verder zal er elke vierde donderdag van de 
maand een viering worden gehouden ‘s morgens om 10.30 
uur. Hiervoor kunnen dan ook intenties worden besteld.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

dOndeRdaG 24 deCembeR 16.00 uuR:
Kerstfeest is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten. 
Alle kinderen, maar natuurlijk ook mama’s, papa’s, oma’s, 
opa’s, broertjes en zusjes zijn van harte welkom bij het 
Kindjewiegen in de kerk van Koewacht. 14 kinderen zingen 
en vertellen het kerstverhaal. Natuurlijk is er ook een echte 
baby. Het geheel duurt een half uurtje en na afloop is er 
voor iedereen wat lekkers.

dOndeRdaG 24 deCembeR keRstavOnd 21.00 uuR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor K. 
Van de Wiele m.m.v. het koor en muziekvereniging E.M.M. 
Koewacht
intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; Roger Baert 
echtgenoot van Gerarda van Paemel, ouders, broer en 
zus en kleinkind Dimitrie; Auréle de Bruijn echtgenoot 
van Gaby Breyaert, ouders en schoonouders; Arthur van 
Poecke en Magdalena van Poecke-de Guchteneire; Theo de 
Letter echtgenoot van Ingrid de Letter d’Hert; familie van 
Daele-de Deckere; Etien Herman echtgenoot van Marieke 
van Gremberghe en ouders; René en Maria Duijm-van 
Nieulande en familie; mis uit dankbaarheid.

lector: Gonny Rozijn

Na afloop van de nachtmis, indien het weer het toelaat, zal 
het St. Ceciliakoor buiten nog enkele kerstliederen zingen. 
U kunt onder het genot van een glaasje gluhwein nog even 
nagenieten.

vRiJdaG 25 deCembeR eeRste keRstdaG 10.30 uuR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 
Grossert m.m.v. het koor
intenties: ouders Verschuren-Goossens en broer André.

lector: Els de Caluwé-de Schepper

mededeling: Op zaterdag 26 december Tweede Kerstdag 
bent u van harte welkom van 10.30 tot 11.30 uur om onze 
mooie kerststal te bezichtigen.

ZOndaG 27 deCembeR 10.30 uuR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. 
het koor
intenties: Silvia en Emma van Damme; Maurice van Hove 
echtgenoot van Juliette van Hove-Verbraecken, zoon Marcel 
en ouders en familie.

lector: Trees Rietjens

SINT JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

dOndeRdaG 24 deCembeR keRstavOnd 21.00 uuR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor Ch. 
v.d. Walle m.m.v. fanfare Sint Jan met samenzang
intenties: pastor Claessens; Piet en Mia Weemaes de Bruijn; 
Leopold Wöginger en echtgenote Julia Verbraeken; Jo Vonck 
en echtgenote Magdalena Lockefeer; Margaretha Danckaert 
en echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit, zonen Freddy 
en Francky en familie; Seraphine Pieters en echtgenote 
Angela Verbist; René Danckaert echtgenoot van Annie 
Danckaert-de Maat; Arie van Riel en familie; Albert Janssens 
en echtgenote Anna Rottier; René Seghers en echtgenote 
Madelein van Dorsselaer; August Mortier echtgenoot van 
Maria de Coninck en zoon Albert en families Mortier en de 
Coninck; René Bauwens en echtgenote; Theo Beugels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer.

vRiJdaG 25 deCembeR eeRste keRstdaG 10.30 uuR:
woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
m.m.v. het Gregoriuskoor
intenties: Ed Borm en echtgenote en ouders; Alfred 
Weemaes en echtgenote; Silvia Plasschaert; familie 
Ijsebaert.

CLINGE
H. HENRICUS

dOndeRdaG 24 deCembeR keRstavOnd 21.00 uuR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. 
de gezamenlijke koren
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie Brabers en 
familie; Edmondus van Broeck en echtgenote Julie-Marie 
van Broeck-Blommaert; Paul van Waterschoot echtgenoot 
van Claudia van Remoortere; jaargetijde Theophiel van 

den Brande en echtgenote Emma van Cauteren; Henriëtte 
Audenaerdt echtgenote van Maurice van den Brande, 
ouders en familie; Albert Scholter echtgenoot van Marieke 
Mol en familie; Marie Verstraeten en echtgenoot Adolf 
Claus en zuster Irma; voor Anita Claus; jaargetijde Piet 
van Stappen en echtgenote Marie Mariman en familie; 
Fien Vermeulen-Bracké echtgenote van Lowie Vermeulen; 
Frans van de Poele echtgenoot van Luciënne Grandsard en 
families van de Poele-Grandsard.

acolieten: Piet en Edy

ZateRdaG 26 deCembeR tWeede keRstdaG 19.00 uuR:
Op deze avond is er geen viering in onze kerk.

ZOndaG 27 deCembeR 10.30 uuR:
woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette 
Luijcks-Hemelsoet
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie Brabers en 
familie; Cyriel Casteels en echtgenote Anna Martens en 
familie; Gilbert Hoefnagels echtgenoot van Agnes Casteels, 
zonen Luc en Peter Hoefnagels en hun grootouders.

acoliet: Annemie

dinsdaG 29 deCembeR 9.30 uuR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk bijeenkomst van 
gebedsgroep de Bron. Iedereen is van harte welkom.

collecte: De caritascollecte van zaterdag 5 december 
heeft €28,- opgebracht. In de vorige editie is helaas het 
verkeerde bedrag vermeld. De extra collecte voor de 
Bisschoppelijke Adventsactie van zaterdag 12 december 
heeft €51,- opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!

agenda: 
• Donderdag 24 december wordt de H. Communie aan 

huis gebracht bij zieken, ouderen en gehandicapten die 
hiervoor zijn aangemeld.

• Zaterdag 26 december Tweede Kerstdag om 11.00 uur 
in onze kerk: concert door de fanfare Weldoen door 
Vermaak.

mededeling: Voor de mensen die in de Kerkkoerier het 
programma over het Jaar van Barmhartigheid gelezen 
hebben, willen wij even iets rechtzetten. Er staat vermeld 
dat de Eerste Communieviering op 28 mei in Clinge ’s 
avonds om 19.00 uur begint. Helaas is dit een vergissing; 
de viering begint die dag ‘s ochtends om 11.00 uur.

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

dOndeRdaG 24 deCembeR keRstavOnd 19.00 uuR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor Ch. 
v.d. Walle 
intenties: Josephus Buijs en echtgenote Elza de Loos; 
Jacobus Heydens en echtgenote Marie van de Voorde; 
Maria Verbist en ouders; Rene Maerman echtgenoot van 
Jenny Maerman-Bonte, dochter Carla en familie; Huib en 
Jacky Altenburg-van der Wulp, ouders en familie; Phelo de 
Caluwe-de Backker en echtgenoot Victor de Caluwe; Cecile 
Vermue-Modde echtgenote van Lou Vermue en familie; 
ouders van Tonnie Hermans-van Immerseel en ouders 
van Willy van Passel-van Immerseel en zuster Ria; Adri den 
Boer echtgenoot van Netty van de Klundert; Cyriel Pauwels 
echtgenoot van Lucie Kindt en familie; echtpaar Cyriel Koole 
en Agnes Leeraert; Jan van den Dries echtgenoot van Mien 
van de Noort en familie; Cees van Iersel echtgenoot van 
Ciska van Iersel en familie; Aloys van de Vijver echtgenoot 
van Annie Kegelaer en familie; ouders en familie van Joos 
van Troost-Mahu; jaargetijde Paulina Volleman-v.d. Poel 
met gedachtenis aan kinderen en kleinkinderen.

lector: R. Buys-de Caluwe

ZateRdaG 26 deCembeR tWeede keRstdaG 9.00 uuR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
m.m.v. fanfare Nooit Gedacht
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes.

ZOndaG 27 deCembeR 9.00 uuR:
Op deze zondag is er geen viering in onze kerk.

gedoopt: Op 8 november jl. ontvingen Liz Steijaert uit 
Graauw en Ruben Durinck uit Hulst  in onze kerk het 
sacrament van het H. Doopsel. Wij heten de kleine Liz en 
Ruben hartelijk welkom in onze parochiegemeenschap.

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

vRiJdaG 25 deCembeR eeRste keRstdaG 10.30 uuR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor Ch. 
v.d. Walle
intenties: Theofiel van Mullem; Augusta van Roeijen en 
echtgenoot Petrus Bosman en familie; Gerarda Bouwens 
en echtgenoot Gustaaf Smet en familie; Joseph Burm 
en echtgenote Klazina Vermue en familie; Georgette van 
der Heijden, zus en ouders; gezusters Coenen, ouders en 
familie; Waltraud Klann en echtgenoot Jozef Maes; Irma de 
Smit en echtgenoot Jozef Vermeirssen; Irma Goossens en 
echtgenoot Louis Pauwels.

lector: A. de Maeyer-de Deckere

ZOndaG 27 deCembeR 10.30 uuR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 
Grossert
intenties: Jules Buijsrogge en echtgenote Louisa Gillis en 
dochter en schoonzoon; Mariette van Denderen-Colman 
en familie.

lector: R. Ferket-de Clerck

mededeling: Vanaf 1 januari 2016 zal onze kerk overgaan 
in kapelfunctie. Dat betekent dat er geen zondagsvieringen 
meer plaats vinden in onze kerk. De vieringen zullen 
voortaan opgedragen worden op de eerste, tweede en 
vierde vrijdag van de maand om 19.00 uur. I.v.m. 1 januari, 

ZOndaG 27 deCembeR 10.30 uuR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor Ch. 
v.d. Walle
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en tante Maria Burm.

lector: Jojanneke Taelman 
com. assistent: Jeannie van Waterschoot 
acolieten: Darren en Rob

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

dOndeRdaG 24 deCembeR keRstavOnd 21.00 uuR:
woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 
Grossert m.m.v. koor en fanfare
intenties: ouders en familie van Harry de Bruycker-van Laar; 
Charles Ludovicus Boone en echtgenote Angela de Backer, 
zoon, schoonzoon en schoondochter; Liza van Poele 
echtgenote van Joos Platjouw en familie; Jan de Schepper 
echtgenoot van Yvonne Sponselee, Michel, John, ouders 
en schoonouders; Jo Rombout echtgenoot van Annie van 
Damme en familie; Piet van Driessche en echtgenote 
Josepha v.v. Bergen; Sjors de Waal echtgenoot van Ria 
Weemaes en familie; jaargetijde voor Joos Eijsackers en 
echtgenote Angela Verstraeten; Joseph van Bunder, 
echtgenote Madelein Ringoot en dochter Anita; Anna en 
Alfons de Backer, zoon Jan de Backer en schoonzoon Wies 
Koemans; Mathilda van Driessche en familie; Hubertus 
Bogaert en echtgenote Marie Serrarens; familie Joossen; 
Theo van Driessche echtgenoot van Marja Roelands; 
jaargetijde voor Johan Neve echtgenoot van Wies Neve-
van Driessche en familie; Frans van Laere echtgenoot van 
Jose de Schrijver; Leo d’Hont echtgenoot van Irena Sey en 
familie; Ronnie Serrarens; ouders van Leemput, ouders Vaal, 
Jo, Fien, Erik Vaal, Jose en Theo Vaal; Petrus de Klippelaar en 
echtgenote Angela Compiet en wederzijdse ouders; Marie 
Bogaart, haar ouders en broers.

misdienaars: Joost/Anne
lector: Nel Pateer
communie: Marieke Pardon
koster: Marieke Pardon

ZOndaG 27 deCembeR 9.00 uuR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs
intenties: Emma de Booij echtgenote van Theo Leenknegt 
en familie; Rene de Waal en echtgenote Madelijn Heijman 
en dochter Christina; jaargetijde voor Josephus Pauwels 
echtgenoot van Clementina Hoop, Leon, Marieke en 
familie; jaargetijde voor Johanna Mulders en echtgenoot 
Emery Fassaert.

misdienaars: Hillebrand/Corne
lector: Marie Louise Colpaart
communie: George de Vylder
koster: Lia van Kessel

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

dOndeRdaG 24 deCembeR keRstavOnd 17.00 uuR:
gezinsviering met als voorganger pastoor W. Wiertz
intenties: Michaël Vonck, Rosalia Vonck-van Huffel en 
Magdalena en Juliëtte Vonck;
jaargetijde Alice Nijskens en Alfons van Waterschoot; 
Sjaan Broeckaert, Gerarda Colsen en familie; Josef Jansen 
echtgenoot van Roza van Waterschoot; Alphons van 
Leemput en Albertina Hendriks en familie; Julia Freijser.

lector: Marleen Dobbelaar

ZOndaG 27 deCembeR 9.00 uuR:
Op deze zondag is er geen viering in onze kerk.

DIENST GEESTELIJKE ZORG CURAMUS
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

dOndeRdaG 24 deCembeR 10.30 uuR:
Op deze dag is er geen viering op deze locatie.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
vRiJdaG 25 deCembeR eeRste keRstdaG 10.30 uuR: 
woord- en communieviering met als voorganger diaken K. 
van Geloof m.m.v. Cantallegria
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; Achiel Hermans, 
echtgenoot van Margriet Bryssinck; Guust Burm, echtgenoot 
van Els Neve en dochter Patricia; Theo Vereecken en familie; 
José van Daele, echtgenote van Guust Mangnus; ouders 
Rosa en Piet Weemaes-Maenhout, zoon Jo, schoonzoon 
Johan en familie; Jo Verstraeten en schoonzoon Nico; 
Leo en Toos de Vos-Raats; familie Mannaert-Hermans en 
zoon; familie Reijns-Korthof en zonen en schoondochter 
Monique; Leon de Boeij en familie; echtpaar Josephus 
en Liza de Schepper-de Bruijn; echtpaar Piet en Louisa 
de Boeij-Pauwels; Fons de Wilde, echtgenoot van Suzan 
Boogaert; Bart, Ellen en Marijke Jansen; Mieke Allefs-de 
Deijn en familie; Piet d’Hondt, echtgenoot van Roza Serie.

mededeling: Op zaterdag 26 december Tweede Kerstdag 
is er geen viering in de kapel.

ZOndaG 27 deCembeR 10.30 uuR:
woord- en communieviering met als voorganger diaken K. 
van Geloof
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van Margriet 
Bryssinck; Herman en José van Hecke-Roegiers en 
zoon Ronnie; echtpaar Augustinus en Petronella Ferket-
Poulussen en kleinzoon Auk de Maat; Piet en Yvon Ivens-
Rab.

WOensdaG 30 deCembeR 11.00 uuR:
oudejaarsviering

overleden: mevrouw Maria Beeckman-Sturm, 91 jaar

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
dOndeRdaG 29 deCembeR 10.30 uuR:
oudejaarsviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet.


