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JAAR - B 
3de zondag van de advent 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 61, 1-2a.10-11 
1 Tessalonicenzen 5, 16-24 

Johannes 1, 6-8,19-28 
 

Thema 
De Onbekende verwachten 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. 

 

 

Licht in Immanuël 
 

Op het moment dat ik dit schrijf, is de Sint vertrokken uit Nederland… Heeft corona ons nog steeds vast 
in zijn greep… En dan de vraag: hoe komen we de komende donkere dagen door, nu we nog steeds 
een gevaar zijn voor elkaar? Nu ‘samen’ problematisch is én blijft. En wat dan met dat feest van de 
hoop? Dat feest van licht in alle donker, van toekomst die altijd weer begint met de geboorte van een 
kind? Wat dan met Gloria in Excelsis Deo als samen zingen zo goed als onmogelijk is? Is er dit jaar wel 
plek voor het Kind? Zitten ons hoofd en ons hart niet te vol van allerlei zorgen? En dan toch… Durf maar 
geloven, ieder mensenkind dat wordt geboren, kan het verschil maken. In ieder mensenkind, waar ook 
ter wereld geboren, zit altijd weer dat sprankeltje hoop, dat vonkje licht, vertrouwen. In iedere geboorte 
van een mensenkind zit ook altijd weer de geboorte van God. Altijd weer: “Ik ben er, Ik ben er voor jou”, 
even kwetsbaar en krachtig als een kind dat wordt geboren. Maar hoe laten we het elkaar weten? Hoe laten we het elkaar voelen, nu er 
zoveel beperkingen zijn? Marinus van den Berg heeft een voorstel, lees dit op de website. Ik wil het graag met u delen. Misschien mag 
het een inspiratiebron zijn om van de donkere maanden, lichte en warme maanden te maken, anders dan anders, maar niet minder 
waardevol. Ondanks alles of misschien juist mét alles: van harte een Zalige Kersttijd! 
 

Katrien Van de Wiele 
 

 

Boeteviering 
 

Als voorbereiding op Kerstmis zal er een boeteviering worden gehouden op maandag 21 december om 19.00 uur in Lamswaarde. 
Voor deze viering moet worden gereserveerd via het e-mailadres: jvkessel@zeelandnet.nl  Lees meer op de website 
 

 

Kachel in de kerken 
 

Het is lang warm geweest en we waren ons minder bewust van de kachels, die ook in onze kerken in de winter branden. Om onze 
kerken te verwarmen maken we gebruik van hete lucht en dat zorgt voor luchtstromen. U raadt het al, coronagevoelig. In de praktijk 
betekent dit, dat de kachels alleen voor de vieringen mogen branden om op die manier de kerk op te warmen, maar helaas koelt de kerk 
daardoor ook weer snel af tijdens de viering. 
Een advies aan u om hier rekening mee te houden en u warm aan te kleden, als u naar de kerk komt. Er zijn 30 mensen welkom op 
anderhalve meter met desinfecteren van de handen en niet te vergeten reserveren. 

 

 

Kerstkaarten te koop, kom langs in de basiliek 
 

Zoals u de afgelopen weken hebt kunnen lezen zijn de kerstkaarten van de parochie beschikbaar. U kunt ze op de welbekende adressen 
kopen en u kunt via een aantal kerken uw bestelling opgeven en dan spreken we daarna met u af hoe de kaarten bij u komen. 
Als extraatje zullen we de twee komende weken op zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.00 uur in de basiliek staan. We verkopen dan 
de kaarten, maar zullen tevens mini-kerststalletjes en misschien nog andere kerstartikelen verkopen in de basiliek. 
We hopen zeer op uw komst. Dus op zaterdag- en zondagmiddag 12, 13, 19 en 20 december verkoop van kaarten en kerstartikelen.  
 

 

 Kindjewiegen te zien bij Omroep Hulst 
 

In een tijd dat veel dingen niet door kunnen gaan is het fijn te melden dat de werkgroep Kindjewiegen en kinderen uit Koewacht, in een 
aangepaste versie het traditionele Kindjewiegen toch kunnen brengen. Maria, hoogzwanger, moest nog op reis. Op een ezel en dan 
bevallen in een stal, niet echt de kraamtijd die ze voor ogen had. Toch werd het een moment, waar ook ruim 200 jaar later nog verhalen 
over worden verteld.  
De kinderen uit Koewacht zingen liedjes en presenteren zich als levende kerststal. Natuurlijk met een échte baby, zie de foto’s op de 
website. We hopen dat voor jong en oud ook deze manier van presenteren een momentje geluk in 2020 brengt. Kindjewiegen is vanaf 22 

december een week lang te zien bij Omroep Hulst (Delta kanaal 112, KNP 1435, of via de website van de zender). 
 

 

Woord van bemoediging 
 

Wekelijks kunt u het woord van bemoediging in de rubriek ‘Geloof, hoop en liefde’ zien op omroep Hulst. George van de Sijpt neemt 
wekelijks dit periodiek op met één van de pastores van Zeeuws-Vlaanderen. Ook zo tegen de kerstdagen neemt hij een woord van 
bemoediging op. Mogelijk bent u niet in de gelegenheid naar de kerstvieringen te komen, maar dan geeft de uitzending toch een steuntje 
in de rug. U kunt de uitzendingen terug zien op www.kerkbelangkoewacht.nl en op www.rk-kerk-ozvl.nl op de pagina ‘Parochie in beeld’. 

 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1601-licht-in-immanuel
mailto:jvkessel@zeelandnet.nl
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1600-boeteviering-als-voorbereiding-op-kerstmis
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1595-kerstkaarten
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/8-clusters/1603-kindjewiegen-te-zien-bij-omroep-hulst
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/8-clusters/1603-kindjewiegen-te-zien-bij-omroep-hulst
http://www.kerkbelangkoewacht.nl/
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/parochie-in-beeld


Amnesty International 
 

Helaas kunnen wij dit jaar geen Amnesty kaarsen en wenskaarten verkopen in de basiliek. Wel organiseert Amnesty rond 10 december, 
de Dag van de Mensenrechten, de actie “Write for Rights”. Elk jaar in december schrijven mensen overal ter wereld miljoenen brieven; 
dit jaar voor 10 personen die onze hulp nodig hebben. Brieven aan autoriteiten om te vragen om vrijlating, bescherming of aanpassing 
van een discriminerende wet. Door de massale stroom aan brieven en kaarten vanuit de hele wereld zorgen we voor verandering voor 
deze mensen. De pen is ons enige wapen. Daarom vraag ik u om een brief of brieven te schrijven voor deze mensen. De 
voorbeeldbrieven liggen achter in de basiliek en zij kunnen mee naar huis worden genomen. Thuis schrijft u de brief over en u doet deze 
op de post. U mag ook de geschreven brief of brieven terug brengen en in de brievenbus doen die op het Amnesty tafeltje in de basiliek 
staat. Dan zorgen wij de verzending van uw brief.  
Alvast bedankt voor uw medewerking namens Amnesty,  
Trudy van Noort 

 

 
 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 13 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken m.m.v. 

P. van Gorsel 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Franciscus Blommaert en echtgenote Maria 
Wittock en overleden ouders; Jacobus de Smit, broers, zusters en verder familie Heijens; familie 
Baert-van Gijsel; Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; Sjef Thuy en 
dochter Anja en Fien Esseling; Leon de Bleijser; Walter Anna Albert van Overmeir; Mafalda Reunis-
van der Vlies; Rudo Sanders en overleden familieleden 
woensdag 16 december 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 16 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden ouders; familie Baert-van Gijsel; familie 

Verdurmen 
vrijdag 18 december 19.00 uur: stilteviering 
mededelingen: 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 
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 
zondag 13 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Alice Dierick en overleden familie; Omer de Cock en echtgenote Maria de Cock-

Cornelissens en overleden familie; Emiel van Remoortele en echtgenote Maria van Remoortele-Baert 
en overleden familie 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 12 december 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert m.m.v. Marcel en Rigo 
intenties: Luc Leegwater echtgenoot van Jacqueline Bleijenbergh; Christianne van Duijse echtgenote 

van Rudy Bracke; Karel Bracke en echtgenote Maria Merckx; Wies Bracke; Fiel Merckx echtgenoot 
van Annie Burm; Delphine Ongena en echtgenoot Isidoor Merckx; Robert van Duijse en echtgenote 
Adriënne d’Hert; Rosina Lansu; Ferdy Bonte en overleden vader Eduard Bonte 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 12 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken 
intenties: zuster Lucia Verbist; Marie Verlinden-Mahu; Netty Strooband; overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 14 december 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens en echtgenoot Josephus Kerckhaert; Piet Mel, overleden 
ouders, schoonouders en familie; René Boeijkens, overleden ouders en familie; jaargetijde Wim van 
Gemst met gedachtenis van overleden familie; uit dankbaarheid; jaargetijde Eduard Lauret, overleden 
echtgenote en overleden zoon; uit dankbaarheid ter gelegenheid van een vijftigjarig huwelijk  
mededelingen: Dit jaar is er helaas vanwege de coronamaatregelen geen kerststallententoonstelling 

in onze kerk. We betreuren het en hopen dat we volgend jaar deze mooie traditie voort kunnen 
zetten. 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 13 december 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; overleden ouders Fons Neve 
en Elsa Neve-Pieters; Jan Tieleman en overleden echtgenote Yvonne Marin en wederzijdse familie; 
jaargetijde Frans de Meijer, overleden echtgenote en familie 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
mededelingen: Op 21 december is er een regionale boeteviering te Lamswaarde om 19.00 uur. Er is 

slechts plaats voor 30 personen, u dient zich voor deze viering vooraf op te geven bij Lia van Kessel 
per e-mail jvkessel@zeelandnet.nl of per telefoon 06-28984940. 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 12-13 december 

Hulst 
zo 13 dec 11.00 uur:  eucharistie 
wo 16 dec 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 16 dec 19.00 uur:  eucharistie 
vr 18 dec 19.00 uur:  stilteviering  
Koewacht 
zo 13 dec 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 12 dec 19.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 12 dec 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 14 dec 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 13 dec 9.30 uur:  eucharistie 
 

 
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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