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JAAR B 
4de zondag van de advent 

 

 

Lezingen 
 

2 Samuël 7, 1-5.8b-11.16 
Romeinen 16, 25-27 

Lucas 1, 26-38 

 
 
 

Thema 
Gods vrucht dragen 

Kerstmis 

 
Thema 

De Redder geboren 
 

 

Wens vol hoop 
 

Beste parochianen, beste allemaal. Alleluia, ik verkondig u een tijding van vreugde: heden is u een Redder geboren, Christus de Heer. 
Alleluia. Zonder dat het leven al ‘gewoon’ geworden was, zijn we weer in een zware lockdown terecht gekomen. Sommigen heeft het 
verrast, anderen begrijpen het niet, nog weer anderen vinden dit de beste optie op dit moment en heel velen vinden het moeilijk om nu 
weer zo’n lange periode van vooral ‘thuis’ tegemoet te moeten gaan. Vijf weken lang. Zonder garantie op beter en met de zekerheid dat 
we ons gevecht met het coronavirus daarna beslist niet achter ons kunnen laten. En dan staan we ook nog eens vlak voor het kerstfeest 
en de wisseling van ‘oud’ naar ‘nieuw’ jaar. Normaliter dagen van verbinding, dagen van contact met elkaar. Maar dit jaar even niet. 
Moeilijk en toch gaat het ons lukken, u en mij, ons allen. De ‘Belofte van het kerstfeest’ leeft in ons allen en draagt ons allen. Wij vieren 
ook in dit jaar de geboorte van de Redder van de wereld, de Mens-van-God, die een doorbraak brengt en voor de mensen de Belofte is 
om met Gods hulp voor onze aarde en ons menselijk samenleven steeds weer een nieuw leven gevend perspectief te zijn en te vinden. 
Voor God immers is niets onmogelijk. 
In die zin wens ik u uit naam van de parochiebesturen, de collega’s van het pastorale team, de parochiekern commissies en alle 
medewerkers, oprecht en van harte een zalig kerstfeest en een gezegend 2021 toe! 
pastoor Wiel Wiertz 

 

 

Omroep Hulst 
 

Op dit moment is duidelijk wat de gevolgen zijn van de COVID-19 maatregelen. Het beleid blijft bij 
vieren met 30 mensen in onze kerken. 
De voorbereidingen voor de vieringen in de komende kerst zijn in volle gang. Het is puzzelen wanneer 
de vieringen in de parochie door kunnen gaan, want er moeten ook pastores aanwezig zijn. Onze 
pastoor gaat ook voor in vieringen in de Elisabeth- en de Andreasparochie. Daarnaast betekent het 
ook schoonmaken van de kerk, nieuwe kaarsen zetten, bloemstukken maken, indeling van 
werkzaamheden van kosters en toezichthouders. Het wordt op dit moment met veel enthousiasme 
gedaan. Zoals gezegd mogen met kerst 30 mensen een viering bijwonen. Reserveren blijft verplicht. 
Om u de gelegenheid te geven toch een viering mee te maken, zal de viering van Kerstmis via 
Omroep Hulst te zien zijn en wel op kerstavond om 19.00 uur en 22.00 uur en op eerste en tweede 
kerstdag om 11.30 uur. Graag uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.  

 

 

Kerstvieringen  
 

Kerstvieringen in onze parochie worden uitsluiten op 1ste kerstdag gehouden: 

 vrijdag 25 december om 9.30 uur in Clinge, Kloosterzande en Koewacht; om 10.30 uur in Nieuw-Namen en om 11.00 uur in Hulst en 
Vogelwaarde Zie ook het overzicht van de vieringen op de website. 

 

 

Kerstgedachte 
 

Jesaja zegt: “De woestijn en het dorre land zullen blij zijn. De steppe zal juichen en zal bloeien als een roos. De steppe 

zal vol bloemen staan en zal juichen en jubelen. Het wordt er zo prachtig als op de Libanon, de Karmel en de Saron-vlakte. 
De mensen zullen de schitterende macht en majesteit van de Heer zien, het prachtige land van God. Want een Kind 
wordt ons geboren, een Zoon wordt ons gegeven.”       Zalig kerstfeest          Dat de roos voor u mag bloeien in 2021. 
de redactie 

 

 

Sterre 
 

Hoi iedereen, bijna kerst! Jeetje, wat wordt het dit jaar een vreemde kerst. Geen kerstmusical… Voorzichtig zijn. We kunnen zelfs niet 
met z’n allen naar oma Polder toe. Maar we hebben afgesproken dat ze toch een echt kerstverhaal gaat vertellen via Facetime. Er kwam 
deze week al een postpakket van oma Polder met een aftelkalender tot kerst en een pakje dat ik pas mag openmaken op kerstavond, 
net voor ze het verhaal zal vertellen. Wat zou daar toch inzitten? Ik kan bijna niet wachten. Ik hoop dat het ondanks alles toch een 
gezellige kerst wordt.  
Doeoeg!   
Sterre 

 

Lees ook op de website: Gloria (naar een verhaal van Bette Westera) en download te kleurplaat van de engel. 
 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/parochie-h-maria-sterre-der-zee
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1602-sterre
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/images/downloads/nieuws/201208_kleurplaat.pdf


Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
 

vrijdag 18 december 19.00 uur: stilteviering 
 

zondag 20 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz, m.m.v. M. Mangnus en P. Mangnus 
intenties: uit dankbaarheid; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; Walter Anna Albert van Overmeir; Mafalda Reunis-van der Vlies; voor Ineke de Deckere-Reijns 

 

woensdag 23 december 18.30 uur: rozenkransgebed 
 

woensdag 23 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; Leon de Bleijser 

 

vrijdag 25 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven m.m.v. M. Mangnus en M. Stockman 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Aloys Buysrogge, echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob; Piet Boonman en familie; Leon en Els 
van Landeghem-Herwegh, overleden familie en vrienden; Sjoerd de Jong; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en 
echtgenote Maria Roels; wederzijdse ouders Boon-Vennix en familie; Tilly d’Haen echtgenote van Theo Biesbroeck; Michael Vonck, 
Rosalia Vonck-van Huffel en Magdalena en Juliëtte Vonck; Paula de Bruijn en Ries van Kampen en overleden familie; Augustinus 
Johannes van Damme en echtgenote Joanna Maria Bogaert; overleden ouders Guust en Trees de Roeck-Fermont; Jo Everaert en 
familie Everaert-Tielemans; René Verschuren, echtgenote Cornelia de Smit en overleden familie; Leon de Bleijser; Greet Eeman-de 
Theije; Lia Laurijs-Polfliet; Dick de Kamps, overleden ouders en schoonouders en familieleden; wederzijdse ouders Boon-Vennix en 
familie; Leon de Bleijser; Gilbertus De Beleir en Eleonora De Beleir-van der Veen; pastoor Jo van der Heyden en overleden familie van 
der Heyden-Smet; Miranda de Deckere-van den Bosch echtgenote van Antoine de Deckere en overleden ouders; Gabriël de Deckere, 
echtgenoot van Maria de Deckere-van Hauten 

 

mededelingen: U kunt zich aanmelden voor de zondagviering op mailadres pkhulst@hmsdz.nl of per telefoon 0114-745 000 (optie 2). 

Wij zijn tijdelijk gesloten maar telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. U kunt uw 
bericht ook inspreken. Aanmelden kan tot donderdagochtend. Nu wij gesloten zijn kunt u uw intenties per e-mail versturen naar 
pkhulst@hmsdz.nl, ook kunt u telefonisch uw intenties opgeven of u steekt een envelop met daarin uw intentie en € 11,00 per intentie in 
de brievenbus van Steenstraat 9. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
 

zondag 20 december 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Sylvia en Emma van Damme; jaargetijde voor Willy de Maaijer echtgenoot van Elvira de Maaijer-van de Berghe 

 

vrijdag 25 december 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 

intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; Roger van Daele echtgenoot van Ria de Deckere; Arthur van Poecke en echtgenote 

Magdalena van Poecke-de Guchteneire; mis uit dankbaarheid; Wouter Martinet; Bertie Suy; overleden ouders,broers en zus van de 

familie Verschuren-Goossens; Etienne Herman echtgenoot van Marieke van Gremberghe en overleden familie; Fonny de Vliegher en 
echtgenote Veerle de Vliegher-Strooband 

 

Clinge H. Henricus 
 

zaterdag 19 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v Bernadette en José 
intenties: Madeleine Bruggeman en echtgenoot Piet Inghels; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Etiënne 
Schijvenaars echtgenoot van Agnes de Wilde; jaargetijde George van Boven echtgenoot van Paulina d’Hondt; Corry van Loon en 
echtgenoot Piet Bek; Rosina Lansu; Ferdy Bonte en overleden vader Eduard Bonte; Petrus Boënne-van Megroot en overleden kinderen; 
Maria Verbist met gedachtenis aan haar ouders; Marie Verdurmen, echtgenoot Piet Totté en wederzijdse ouders; Jozef van de Vijvere, 
echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes 

 

vrijdag 25 december 9.30 uur:  

eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken m.m.v. Rigo en Marlenei 
intenties: Willy de Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir, overleden ouders en overleden familie; Franciscus van den Berghen, 
echtgenote Constantia Vleeskens, overleden zoons en dochter; Theodoor Willem Acke, echtgenote Marie Silvie Verstraeten, overleden 
zoons en schoondochters; jaargetijde Piet van Stappen, echtgenote Marie Mariman en overleden familie 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
 

vrijdag 25 december 10.30 uur: woord en communieviering met als voorganger R. Grossert 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Georgette van de Heyden, overleden zus en ouders; Maria en Albert Burm 

overleden ouders en familie; Petrus Bosman, echtgenote Augusta van Roeyen en overleden familie; Aloysius van Driessche echtgenoot 
van Wilhelmina Crombeen; George Pauwels echtgenoot van Ria Schuddings; Sjef Lockefeer echtgenoot van Gonny van Haelst; Johan 
Kegelaer en echtgenote Maria Buijsrogge; Lucienne Joos en echtgenoot Piet de Cock; Dennie Lockefeer echtgenoot van Bernadette de 
Deckere en overleden familie. de Deckere en de Rechter 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 

mededelingen: In de maanden december 2020 en januari 2021 worden in het Gemeenschapshuis Graauw nog geen woord- en 

communievieringen gehouden. Zodra de vieringen in het nieuwe jaar weer beginnen wordt dit in het Tintinnabulum bekend gemaakt. 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
 

zaterdag 19 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken 
intenties: overleden ouders Theo en Lena van Vlieberghe-van Goethem; jaargetijde Theo de Kort, echtgenoot van Agnes de Kort-van der 
Veeken met gedachtenis van overleden dochter Betsie en overleden familie; Piet de Kort, echtgenoot van Yvonne de Kort-de Kort met 
gedachtenis van overleden dochter Loes en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna 
Heijens en overleden familie 

 

vrijdag 25 december 11.00 uur: woord en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties overleden ouders Piet en Louise de Rooij-de Schepper; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; 
Johan van Sikkelerus; jaargetijde Marcel Baecke, wederzijdse ouders en familie; Petrus de Lavoir en zijn overleden familie; overleden 
familie Geus-Verrassel;Marleen van Vlieberghe-de Jonge en overleden familie; Judocus Gelderland, Rosalia Gelderland-Roctus en 
familie; overleden ouders Marcus-Mahu en overleden zonen Cor, Theo en Piet; Piet Crombeen, wederzijdse ouders en familie; overleden 
echtpaar Joos; Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie 
 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl
mailto:pkhulst@hmsdz.nl


Hengstdijk H. Catharina 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens en echtgenoot Josephus Kerckhaert; Eugenius Maas overleden 

ouders, schoonzoon en familie; Benny Tieleman; overleden ouders Wies en Marie Roctus-de Bakker, 
zoon Guust en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 20 december 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van Waterschoot, overleden 

ouders en familie; overleden echtpaar Cor en Annie Schelfhout-Claessen; jaargetijde Eugénie de 
Waal-van Waterschoot, overleden echtgenoot en verdere familie; Lena Roctus-Mel en overleden familie 
vrijdag 25 december 9.30 uur: woord en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 

intenties: overleden ouders Piet en Anna Maas-Picavet en kinderen; Jo, Rie en Roos Maas; Roos 

Verdurmen-Kerckhaert en familie; overleden ouders Frans en Mien de Meijer-Hiel en Toon en Marie 
van den Bosch-Pauwels en familie; Frans en Irena Valckx-Verbist en overleden familie; Freddy Kint, 
overleden ouders van Kruijssen-de Blok en overleden ouders Kint-Maas; André van Mieghem en 
overleden familie van Mieghem-Maas 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 21 december19.00 uur: boeteviering met als voorganger pastor W. Wiertz 

intenties: Willy van Esbroek en echtgenote Rosa Josepha Wentzler en hun overleden ouders; 
Josepha van Driessche-Kindt, haar echtgenoot Gerard, Rian, Rozet, Paul en Marc; Moniek Geluk-
van Leemput zij is op 4 november jl. op 59 jarige leeftijd overleden te Hansweert; Germaine van Hove 
echtgenote van Johannes Brooijmans; Emma de Booij echtgenote van Theo Leenknegt en overleden 
familie; Jo Moorthamer; Petrus de Klippelaar en echtgenote Angela Compiet en wederzijdse ouders 

 

Kerstmis intenties: Theo en Tilly van Driessche en overleden familie; Paul Lauwers en zoon Mark, 
ouders en schoonouders; Jan de Schepper, Pascal, Karin, Michel, John en overleden familie; 
Josepha van Driessche-Kindt, haar echtgenoot Gerard en Rian, Rozet, Paul en Marc; Eddie van 
Leemput en echtgenote Ireen Broekaart; overleden ouders de Bruijcker-van Laar en overleden 
familie; Corry en Piet Verleun-Oostdam, zoon Frenk en Annie van Kessel-van der Maazen; Dees van 
Driessche, echtgenote Marie van Laere en schoondochter Marie-Louise; Alois van Troost en 
echtgenote Martha van Puijvelde; jaargetijde voor Johanna Mulders en echtgenoot Emery Fassaert; 
Alphonsus Stallaert en echtgenote Barbara Oomen en overleden familie; Petrus de Klippelaar en 
echtgenote Angela Compiet en wederzijdse ouders; Marie Bogaart, haar overleden ouders en broers 

 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone 
collecte voor bisdom, vicariaat 
en eigen geloofsgemeenschap. 
Met Kerstmis is er een extra 
collecte in Clinge en 
Vogelwaarde voor het 
onderhoud van de kerk. 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 20-25 december 

 

Hulst 
vr 18 dec 19.00 uur:  stilteviering 
zo 20 dec 11.00 uur:  eucharistie 
wo 23 dec 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 23 dec 19.00 uur:  eucharistie 
vr.25 dec.11.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 20 dec 9.30 uur:  eucharistie 
vr 25 dec 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 19 dec 19.00 uur: eucharistie 
vr 25 dec 9.30 uur: eucharistie 
Nieuw Namen 
vr.25 dec.10.30 uur` w&c viering 
Vogelwaarde 
za 19 dec 19.00 uur:  eucharistie 
vr 25 dec 11.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 20 dec 9.30 uur:  eucharistie 
vr 25 dec 9.30 uur:  w&c viering 
Lamswaarde 
ma 21 dec 19.00 uur: boeteviering 

 

 

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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