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JAAR - B 
2de zondag van de advent 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 40, 1-5.9-11 
2 Petrus 3, 8-14 

Marcus 13, 33-37 
 

Thema 
Mijn bode voor u uit 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap en een extra 
caritascollecte voor Pro Petri Sede. 

 

 

 Red Wednesday, een terugblik 

 

Een terugblik op deze dag: woensdagmiddag jl. begon de voorbereiding om de kerk rood te 
kleuren. Het was dan ook een prachtig gezicht, toen de lichten eenmaal aangingen. Veel mensen 
hadden de berichten in krant en Tintinnabulum gelezen, want er werden massaal foto’s gemaakt 
van de verlichte basiliek. 
Waarvoor was nu deze verlichting? In heel Nederland werd aandacht gevraagd voor het recht op 
vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies. Red Wednesday presenteert de feiten van 
christelijke vervolging op een eerlijke manier en doet geen afbreuk aan andere geloofstradities: 
centraal staat het bouwen van bruggen. 
Wilt u de kerk nog eens verlicht zien vanaf diverse plaatsen? Bekijk dan het eerste gedeelte van 
https://youtu.be/DduT4eOitCM?t=187 

 

 

Kerstkaarten 

 

Vorige week kon u in de Tintinnabulum lezen dat u kerstkaarten kunt kopen via de parochies van 
Zeeuws-Vlaanderen. Voor de parochie H. Maria Sterre der Zee waren toen de verkoopadressen in Hulst 
en Clinge bekend, maar intussen zijn er nog enkele bij gekomen. 
Hier de (voorlopige) volledige lijst: 

 Clinge: parochieclinge@zeelandnet.nl, of bellen naar 0114-311332 of 06-49239741 en bestellijst in 
de kerk 

 Heikant: bij Jos van Damme, Vlasstraat 10 A, regien@hotmail.nl of bellen naar 06-51528456 

 Hengstdijk: bij Jo en Corry de Cock, joencorry@zeelandnet.nl of bellen naar 0114-682156 en 
bestellijst in de kerk 

 Hulst: in het parochiecentrum, Steenstraat 9, iedere maandag- en donderdagmorgen tussen 9.30 uur 
en 11.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar pkHulst@hmsdz.nl. Ook via 0114-745000 (2) en 
bestellijst in de kerk 

 Kloosterzande: bij Ingrid van Kerckhoven, Hulsterweg 1K , frankvank@zeelandnet.nl of bellen naar 
0114-682468 

 Lamswaarde: bij Lia van Kessel, jvkessel@zeelandnet.nl, of bellen naar 06-28984940, kijk ook op 
facebook en lamswaarde.com 

 Sint Jansteen: hilaire@zeelandnet.nl of bellen naar 0114-314416 

 Vogelwaarde: bij Ronnie Haerens, ronhaerens@zeelandnet.nl of bellen naar 0114-672026) en 
bestellijst in de kerk 

 

 

Vierkerstmis.nl 
 

Op vrijdag 27 november lanceerden de Nederlandse bisschoppen de website Vierkerstmis.nl om alle 
gelovigen van harte uit te nodigen Kerstmis te vieren. In het besef dat er mogelijk niet voor alle belang-
stellenden plek zal zijn in de kerstvieringen, roepen ze iedereen die geen plek kan reserveren op om 
thuis mee te vieren. Dat kan via de eucharistieviering op NPO2 via de KRO-NCRV of via livestreams 
van parochies zelf. 
Ook in Zeeuws-Vlaanderen zijn we beperkt in onze mogelijkheden. Via een grote advertentie in de 
plaatselijke kranten kunt u binnenkort zien welke mogelijkheden en tijden er voor u zijn. Ook hier geldt 
dat er gereserveerd dient te worden voor de vieringen, want we gaan nog altijd uit van een maximum 
van 30 personen. Op dit moment verwachten we van de persconferentie van het kabinet op 8 december 
geen extra versoepelingen op dit punt. 
Daarom maken we u er alvast op attent dat er via omroep Hulst een viering voor heel Zeeuws-
Vlaanderen zal zijn. Deze wordt al eerder met de pastores opgenomen en is volledig in kerstsfeer. 
Mogelijk komt er ook een livestreaming vanuit Terneuzen. Dit hoort u na 8 december. Overigens is er elke woensdag en zondag 
livestreaming om 19.00 uur vanuit het gezinspastoraat. Ga daarvoor naar www.facebook.com/gezinspastoraat 
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Caritascollecte voor het weekend van 5 en 6 december 2020 (Pro Petri Sede) 
 

Pro Petri Sede (‘voor de stoel van Petrus’) is een verbond dat steun verleent aan het werk van de opvolger van de 
apostel Petrus, onze paus Franciscus. Deze steun kent twee vormen: enerzijds financiële steun aan de sociale werken 
van de paus en anderzijds uitleg over en gebed voor de steunacties die de paus vanuit een eigen steunfonds 
onderneemt. De universele roeping van de Kerk is om armen, daklozen, slachtoffers van oorlog, migranten en mensen 
die zijn getroffen door natuurrampen, honger en epidemieën te helpen. Paus Franciscus is uitermate begaan met 
mensen -waar ook ter wereld- die in nood verkeren en heeft hen in zijn hart gesloten. 
Caritas steunt het werk van Pro Petri Sede en beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 4 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 

intenties: Alphons Blommaert, echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie 
zondag 6 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. mw. M. 

Stockman 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; Emeri de Theije, echtgenote Elly de Theije-de 
Bolster en overleden familie; Paula de Bruijn, Ries van Kampen en overleden familie; Leon de 
Bleijser; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Annie Meijs-
Weemaes en overleden familie; Walter Anna Albert van Overmeir; Mafalda Reunis-van der Vlies 
woensdag 9 december 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 9 december19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 

Verdurmen 
 

mededeling: U kunt zich aanmelden voor de zondagviering op mailadres pkhulst@hmsdz.nl of per 

telefoon 0114-745 000 (optie 2). U kunt zich ook persoonlijk aanmelden op Steenstraat 9. Wij zijn 
echter tijdelijk minder vaak open; op maandag- en donderdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
Aanmelden kan tot donderdagochtend. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 5 december 19.00 uur: Poolse eucharistieviering met als voorganger pastoor S. Klim 
zondag 6 december 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 

intenties: Bertie Suy 
 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
intenties: Ed Borm, echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwen en echtgenote; Theo Beughels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
Johan de Burger, echtgenote Angela Weemaes en overleden familie; Seraphine Pieters en 
echtgenote Angela Verbist; pastor Claessens 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 5 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken m.m.v. 

Bernadette en José 
intenties: jaargetijde Eduard Hiel en echtgenote Maria de Wit; Anna Maes en echtgenoot Jan Brijs en 
overleden familie; Rosina Lansu; Ferdy Bonte en overleden vader Eduard Bonte 
gedoopt: Rens zoontje van Jordy Mangnus en Nele de Loos 
overleden: Ferdy Bonte, 58 jaar 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 5 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: overleden echtpaar Camiel Lauret: en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; 
Leon Lambert en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie 

 

Kloosterzande/Ter Duinen 
zondag 6 december 9.30 uur: woord en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; overleden echtpaar Kees en 

Madeleine Rijk van de Lavoir; jaargetijde Prudentia Menu en overleden echtgenoot: Desiré van 
Kampen; overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; Eugénie de Waal-van Waterschoot, overleden 
echtgenoot en verdere familie; Tilly Menu-van Waterschoot en echtgenoot Jan Menu 
gedoopt: Tom Staal zoon van Mark en Anika Staal-Remorie 
 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 5-6 december 

Hulst 
vr 4 dec 19.00 uur:  eucharistie 
zo 6 dec 11.00 uur:  eucharistie 
wo 9 dec 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 16 sep 19,00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
za 5 dec 19.00 uur Poolse viering 
zo 6 dec 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 5 dec 19.00 uur: eucharistie 
Vogelwaarde 
za 5 dec 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 6 dec 9.30 uur:  w&c 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 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 J. van Velthoven  
tel. 0114-745000, toets 3; e-mail: 
kapelaanvanvelthoven@gmail.com 
Pastoraal werker N. van 
Waterschoot  
tel. 0115-616006 e-mail: 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
Dienst geestelijke zorg 
ZorgSaam zorggroep Zeeuws-
Vlaanderen:  
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl   
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