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LEZINGEN 3 JANUARI

OPENBARING DES HEREN
JAAR - C

Jesaja 60, 1-6
Efesiërs 3, 2-3a.5-6

Matteüs 2, 1-12

In het bisdom Breda is de basiliek van de 
H. Willibrordus in Hulst één van de vier 
kerken waar het H. Jaar van Barmhartigheid 
een jaar lang extra nadruk krijgt door 
middel van tentoonstellingen en bijzondere 
activiteiten.

Zondag 13 december is dit door Paus 
Franciscus uitgeroepen buitengewoon 
jubeljaar in onze basiliek geopend tijdens 
een prachtige eucharistieviering. Na 3 
kloppen op de hoofddeur, door vicaris 
Paul Verbeek,  werd deze deur geopend. 
Een schild, speciaal voor de gelegenheid 
ontworpen en gemaakt door de heer 
Bouwmeester uit Oudenbosch werd 
gezegend waarna de processie onder de 
“poort van Barmhartigheid” door verder 
ging langs de straalkapellen die ingericht zijn 
naar de zeven werken van barmhartigheid, 
te weten de naakten kleden door het Leger 
des Heils, de vreemdelingen herbergen 
door kerk en vluchteling, de hongerigen 
spijzen door de Voedselbank z.vl., de 
gevangenen bezoeken, door Amnasty 
International, de doden begraven door 
Rouwzorg Regio 0114, de zieken verzorgen 
door de Zonnebloem en de dorstigen 
laven, een waterproject door de heer D. 
Boonman uit Terneuzen. Jeugdkoor De 
Wal-Noten, het Dameskoor van de Basiliek 
Hulst, de Cantorij der Basiliek Hulst en 
organist Marcel Mangnus verzorgden zang 

en muziek , waaronder de Hymne voor het 
H. Jaar van Barmhartigheid: Misericordes 
sicut Pater: Barmhartig als de Vader In 
aeternum misericordia eius: In eeuwigheid 
blijft zijn barmhartigheid.

Ook de geestelijke werken zijn in de kerk 
te bekijken, waarbij U ook een bijdrage ziet 
van de Elisabethparochie, de PKN Hulst/
Kloosterzande en de Damiaanparochie, 
kern Goes en Zierikzee. Op die manier krijg 
je een mooi overzicht van de werken van 
Barmhartigheid. Het is zeker de moeite 
waard om in het komend jaar nog eens stil 
te staan bij de werken en langs te komen. Als 
u zich opgeeft kunnen wij ook zorgen voor 
een kopje koffi e met Barmhartigheidskoek 
en een programmaboekje. Hiervoor wordt 
wel een bijdrage gevraagd.

Ook afgelopen zondag hebben veel mensen 
de werken van Barmhartigheid bekeken 
onder het genot van een kopje koffi e met 
Barmhartigheidskoek. Het was kwart voor 
vijf voordat de viering was gedaan, maar 
niemand had de idee zo lang in de kerk te 
hebben gezeten. Er waren zo’n 350 mensen 
aanwezig in de kerk. Dank voor uw komst.
De opening was mooi... laten we er samen 
een mooi jaar van maken.

Namens de werkgroep heilig Jaar van 
Barmhartigheid.

In de afgelopen dagen hoorde ik meer dan 
eens: ‘Wat is dat nu weer, de eerste twee 
weekenden geen vieringen in onze kerk, 
waarom is dat?’ Wellicht weet u dat in onze 
parochie in vijf kerken vanaf 2016 de zondag 
(of op zaterdagavond) gevierd wordt. Dat 
zijn de basiliek van Hulst, de kerk van Clinge, 
Koewacht, Boschkapelle en Kloosterzande. 
De kerken van Hengstdijk, Lamswaarde, 
Nieuw Namen en Heikant krijgen de status 
van kapel. We vieren er, om verschillende 
redenen, niet meer op zondag, maar wel 
kunnen we er vieren op de weekdagen. Vier 
kerken zullen gesloten worden. We zullen er 
na de sluitingsviering, begin januari, in het 
geheel niet meer vieren.

Het betreft de kerk van Sint Jansteen, die 
gesloten wordt op 2 januari om 19.00 uur. 
De kerk van Graauw, die we sluiten op 3 
januari om 9.30 uur. De kerk van Stoppeldijk, 
die we sluiten op 9 januari om 19.00 uur. 

En de kerk van Terhole, die we sluiten op 10 
januari om 9.30 uur. Als parochie voelen we 
overal de pijn van de parochianen die hun 
kerk gesloten zien worden. We kiezen ervoor 
om iedereen uit te nodigen in verbondenheid 
met de parochiekernen waarvan de kerken 
sluiten, aan de sluitingsvieringen van de 
dierbare kerkgebouwen deel te nemen. We 
kiezen ervoor iedereen te vragen daar ook 
van harte begrip voor te hebben.

We gaan aan het begin van het nieuwe jaar 
moeilijke weken tegemoet. Weken die we niet 
alleen hoeven door te komen. We gaan de 
weg met elkaar. We houden elkaar overeind. 
En we mogen erop vertrouwen dat God, die 
ons in zijn Zoon Jezus zo dichtbij gekomen 
is, de moeilijke weg met ons meegaat, en 
ons de weg toont naar toekomst. Toekomst 
voor onszelf, toekomst voor onze parochie, 
toekomst voor de Rooms Katholieke Kerk in 
Zeeuws-Vlaanderen.

Beste mensen,

Barmhartig zoals de Vader

THEMA: HEER, WAAR LAAT U 
ZICH VINDEN?

Beste mensen,
Met de woorden uit het boek Numeri, die 
we op nieuwjaarsdag lezen: ‘Moge de Heer 
u zegenen en u behoeden! Moge de Heer 
de glans van zijn gelaat over u spreiden en u 
genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar 
u keren en u vrede schenken!, wil ik u van 
harte, op de drempel van het nieuwe jaar, 
mede namens mijn collega’s, een Zalig en 
Gezegend Nieuwjaar toewensen! 
Schroom nooit contact te zoeken en weet 
dat u, weet dat jij, altijd welkom bent!

pastoor Wiel Wiertz

Fotoboek van de 
4 kerken waarvan we 

afscheid nemen 
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 is met 
Kerstmis uitgekomen en is beschikbaar voor 
alle parochianen en belangstellenden. Het 
boek zal offi cieel 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!

Beste mensen,
Mag ik u uitnodigen eens binnen te lopen in de basiliek van Hulst en een 
bezoek te brengen aan de expositie in de rondgang in de de koorkerk. En 
wat blijkt: de hekken houden u tegen. Is dat niet jammer? Een prachtig 
ingerichte tentoonstelling in relatie tot de werken van barmhartigheid 
kan niet bezocht worden. Wel heel af en toe, of op afspraak, maar niet 
spontaan. Ik heb een vraag, wellicht aan u, om eens over te denken. Zou 
het iets voor u zijn om deel te nemen in een pool van vrijwilligers die bereid 
zijn om gastvrouw of gastheer te zijn in de basiliek voor een dagdeel. We 
denken aan een groep van zo’n dertig personen. Dan is steeds op een goede 
manier ‘te roosteren’ dat er mensen aanwezig zijn, zonder dat de belasting te 
groot wordt. Denk alstublieft niet dat er al wel genoeg gegadigden zullen zijn. Als iedereen 
zo denkt blijft onze pool leeg..... Via het telefoonnummer van de parochiekern Hulst,. 
0114-312130, kunt u zich voor dit dienstwerk opgeven. Hartelijk dank!

Namens de werkgroep ‘heilig Jaar van Barmhartigheid’, pastoor Wiel Wiertz

NIEUWE VASTE TIJDEN 
VAN VIERINGEN 
IN DE PAROCHIE

CLUSTER NOORD 
Kloosterzande zondag 9.30 uur
Lamswaarde 3de maandag v.d. maand 
 19.00 uur
Terhole 2de ma v.d. maand 
 10.00 uur

CLUSTER OOST 
Clinge zaterdag 19.00 uur
Graauw 3de donderdag 
 van de maand
 10.00 uur
Nieuw-Namen 1ste, 3de en 4de vrijdag
 van de maand
 19.00 uur
CLUSTER ZUID 
Koewacht zondag 9.30 uur
Heikant 4de do v.d. maand 
 10.30 uur
St. Jansteen 2de do v.d. maand 
 10.30 uur
CLUSTER WEST 
Boschkapelle zaterdag 19.00 uur
Hengstdijk 2de en 4de maandag 
 van de maand
 10.00 uur
Hulst zondag 11.00 uur
 iedere wo 19.00 uur
 1ste en 3de vrijdag
  van de maand 
 19.00 uur

VIERINGEN ROND 
HET WEEKEND 

VAN 2-3 JANUARI
Hulst

vr 1 jan 11.00 uur  eucharistie
zo 3 jan 11.00 uur  geen viering
wo 6 jan 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
za 2 jan 19.00 uur Poolse viering
zo 3 jan 9.30 uur  geen viering

Sint Jansteen
za 2 jan 19.00 uur eucharistie
 sluitingsviering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
za 2 jan 14.30 uur  rozenkransgebed

Clinge
za 2 jan 19.00 uur  geen viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 5 jan 9.30 uur  w&c viering
aansluitend aanbidding

Graauw
zo 3 jan 9.30 uur  eucharistie
 sluitingsviering

Nieuw-Namen
vr 1 jan 19.00 uur  geen viering

Boschkapelle
za 2 jan 19.00 uur  geen viering

Kloosterzande
zo 3 jan 9.30 uur  geen viering

wzc Antonius
do 31 dec 10.30 uur  oudejaarsviering

De Blaauwe Hoeve
wo 30 dec 11.00 uur  oudejaarsviering
zo 3 jan 10.30 uur  w&c viering
wo 6 jan 11.00 uur  w&c viering

Korenmarkt/Bellingstraat
do 7 jan 14.00 uur w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 5 jan 10.30 uur  oudejaarsviering

Mag ik u uitnodigen eens binnen te lopen in de basiliek van Hulst en een 

denken aan een groep van zo’n dertig personen. Dan is steeds op een goede 

 St. Jansteen Graauw Stoppeldijk Terhole
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GEGEVENS
HULST H. WILLIBRORDUS
postadres: Steenstraat 22,4561 AS Hulst
tel. 0114-312130. 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68 
parochiebijdrage
NL42 ABNA 0475 5422 07 
openingstijden parochiesecretariaat
maandag t/m donderdag van 9.30-11.30 uur.
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
contact tel. 0114 312187 
parochiekern  NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT H. TERESIA v/h KIND JEZUS
contact tel. 0114 312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres Kerkplein 2,
4576 AS Koewacht
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48

CLINGE H. HENRICUS
contactpersoon A. de Loos-Brijs
tel. 0114 -311332
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43
NL37 RABO 0330 4032 14
NL09 INGB 0000 1193 62

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
postadres  Hulsterloostraat 76
4568 AG Nieuw-Namen
parochiekern  NL30 RABO 0136 6006 38

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART
postadres  Dorpsstraat 50
4569 AK Graauw
parochiekern NL68 RABO 0322 6001 70

BOSCHKAPELLE 
H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres  Kerkstraat 15
4581 BV Vogelwaarde
parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69

HENGSTDIJK H. CATHARINA
postadres  Hengstdijkse Kerkstraat 4
4585 AB Hengstdijk
parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55

STOPPELDIJK H. GERULPHUS
postadres  Kerkstraat 15
4581 BV Vogelwaarde 
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN
postadres Postbus 2, 
4587 ZG Kloosterzande
tel. 0114- 681382
parochiebijdrage  p/a Groenendijk 40
4587 CV Kloosterzande
parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE H. CORNELIUS
postadres J. de Waalstraat 23
4586 AD Lamswaarde
parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLA
postadres Notendijk 7a, 4583 SV Terhole
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

DIENST GEESTELIJKE ZORG
STICHTING CURAMUS
postadres Truffi noweg 2, 4561 NT Hulst
tel. 0114-381317

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:

Truffi noweg 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

INFORMATIE EN INTENTIES DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 31 DECEMBER 10.30 UUR: 
oudejaarsviering 
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
familie; Jacomina van Heese – Voet; Angela de 
Burger - Weemaes

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  
HULST

WOENSDAG 30 DECEMBER 11.00 UUR:
oudejaarsviering 

Op Oudejaarsavond en op Nieuwsjaardag zijn er 
GEEN vieringen in de kapel!

ZONDAG 3 JANUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorgangers 
mw. H. de Koning, p.w en diaken K. van Geloof
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; Achiel 
Hermans, echtgenoot van Margriet Bryssinck; 
Astrid en Eduard van de Walle-de Schepper en 
familie; Gustaf en Marja van Daalen-van Geertruij; 
jaargetijde Martha Gijsel, echtgenote van Gaby 
de Kesel; Greetje Eeman-de Theije en familie; 
Wies Broekaart, echtgenoot van Agnes van Troost, 
ouders en familie; Sjaak en Marie Janssen-Baart; 
Jo Baart en echtpaar de Boeij-Pauwels;

Wij vieren op deze eerste zondag van het nieuwe 
jaar in de kapel ons Nieuwjaar!
Na afl oop wordt u in de kapel een kop koffi e/
thee met iets lekkers aangeboden en kunnen we 
elkaar Nieuwjaar wensen!

WOENSDAG 6 JANUARI 11.00 UUR:
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoeve-koor

DONDERDAG 7 JANUARI 14.00 UUR:
woord- en communieviering in de serre van de 
Korenmarkt/Bellingstraat

WZC DE LANGE AKKERS  
KOEWACHT

DINSDAG 5 JANUARI 10.30 UUR:
oudejaarsviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet

COLLECTE 1 JANUARI 
In Hulst is de gewone collecte voor bisdom, 
vicariaat en eigen geloofsgemeenschap 
en een extra collecte voor het H. Jaar van 
Barmhartigheid.

COLLECTE  2-3 JANUARI 
In Graauw en, Sint Jansteen is de gewone 
collecte voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 1 JANUARI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. 
Wiertz
intenties: Leonid Gromyko en Ljoebov, Willy van 
Mol en echtgenote Maria Roels; René Verstraaten 
en echtgenote Gerardina Kindt; Corry van der 
Wielen – Aarts; familie Bernardus Temmerman 
en echtgenote Johanna de Smit, zoon en 
dochters; familie Baart – van Gijsel; Josephus 
Burm en echtgenote Paula van Heese; Wim 
Bruggeman en familie; Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en ouders; ouders 
Brand – Wauters en familie; Achiel van Gassen en 
echtgenote Gerardina Buysrogge en familie

ZONDAG 3 JANUARI 11.00 UUR:
Géén viering in de basiliek i.v.m. de sluitingsviering 
op zaterdag in Sint Jansteen en op zondag in 
Graauw.

WOENSDAG 6 JANUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: ouders Stallaert – Elias en kinderen; 
familie Baart – van Gijsel; familie Verdurmen; 
Marie-Louise Malcontent echtgenote van Eddy 
Vermandel en ouders Malcontent – van Laere

mededeling:
Komende zondag is er geen viering. 

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.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 2 JANUARI 19.00 UUR:
Poolse eucharistieviering. De eucharistieviering 
met als voorganger pastoor Slawomir Klim is in 
de Poolse taal

ZONDAG 3 JANUARI 9.30 UUR:
Géén viering in onze kerk i.v.m. de sluitingsviering 
op zaterdag in Sint Jansteen en op zondag in 
Graauw.

SINT JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

ZATERDAG 2 JANUARI 19.00 UUR:
laatste eucharistie viering in onze kerk van de H. 
Johannes de Doper, waarin het gehele pastorale 
team voorgaat m.m.v. het dames koor
intenties: pastor Claessens; Irma Cornelissens 
en ouders; Stif Inghels en echtgenoot Cyrillus 
Vael; Maria en Agnes Bauwens;  ouders en Nelly 
Bauwens; jaargetijde Liza Segers; echtgenote 
van Johan Pleunis en zoon Aloys; Anna en 
Alfons de Backer en zoon Jan de Backer en 
schoonzoon Wies Koemans; Aloisius d’ Hooghe 
en echtgenote Mathilda de Rechter en familie; 
rector Louis Mathijssen en familie; Ferdinandus 
Dobbelaer en echtgenote Germana van Hove 
en familie; overleden familie IJsebaert; Ed Borm 
en echtgenote en ouders; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer; René Bauwens 
en echtgenote

ZATERDAG 2 JANUARI 14.30 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken 
Rozenkransgebed voor de Vrede! 
Iedereen is van harte welkom en uitgenodigd om 
dit gebed voor de Vrede te komen versterken.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 2 JANUARI 19.00 UUR:
Géén viering in onze kerk i.v.m. de sluitingsviering 
op zaterdag  in Sint Jansteen en op zondag in 
Graauw.

DINSDAG 5 JANUARI 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
woord- en communieviering met aansluitend 
aanbidding van het Allerheiligste tijdens de 
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron. Pastor 
Ralf Grossert zal hierin voorgaan. Iedereen is van 
harte welkom.

agenda:
Maandag 4 januari om 19.00 uur: 
lectorenbijeenkomst in de vergaderzaal.

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 3 JANUARI 9.30 UUR:
laatste eucharistie viering in onze kerk van de H. 
Maria Hemelvaart, waarin het gehele pastorale 
team voorgaat
intenties: Elisabeth Smulders-Durinck en familie; 
Albert Gordijn, ouders en familie; Johannes 
Stallaert en familie; jaargetijde voor Camiel 
d’Haens ter gedachtenis aan ouders, broer en 
schoonbroers; Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Petrus Maenhout en echtgenote 
Martha Daalman; jaargetijde Aloys van de Vijver 
echtgenoot van Annie Kegelaer en familie

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 1 JANUARI 19.00 UUR:
Op deze avond is er geen viering in onze kerk.
Eerste viering zal plaatsvinden op vrijdag 15 
januari om 19.00 uur

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 1ste ,3de en 4de vrijdag van de 
maand om 19.00 uur.
I.v.m. 1 januari, nieuwjaarsdag, zullen deze 
vieringen starten op 15 januari, de 3de vrijdag van 
de maand.
De misintenties kunnen als voorheen doorgaan 
en worden dan in de vrijdagsviering gelezen. 
Voor de uitvaartdiensten, huwelijksvieringen en 
doopselvieringen verandert er niets. Deze kunnen 
gewoon doorgaan in onze kerk.

We rekenen op uw begrip en steun.

PKC H. Joseph, Nieuw-Namen

BOSCHKAPELLE 
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 2 JANUARI 19.00 UUR:
Géén viering in onze kerk i.v.m. de sluitingsviering 
op zaterdag in Sint Jansteen en op zondag in 
Graauw.

Vanaf januari 2016 is de weekendviering op 
zaterdagavond om 19.00 uur.
De eerste viering is op zaterdag 16 januari.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 3 JANUARI 10.30 UUR:
Géén viering in onze kerk i.v.m. de sluitingsviering 
op zaterdag  in Sint Jansteen en op zondag in 
Graauw.


