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JAAR B 
Feest van de  

H. Familie 
 

 

Lezingen 
 

Genesis 15,1-6;21,1-3 
Hebreeën 11,8.11-12.17-19 

Lucas 2,22-40 
 
 
 
 

Thema 
Vruchtbaar geworden 

JAAR B 
Openbaring des 

Heren 
 

 

Lezingen 
 

Jesaja 60, 1-6 
Efesiers 3, 2-3a.5-6 

Matteüs 2, 1-12 
 
 
 
 

Thema 
Licht over ons opgegaan 

 

 

Kerstmis 
 

Als u afgelopen weekend de krant of het advertentieblad hebt gelezen, hebt u zeker ook de 
advertentie van de drie parochies gezien. Kerstmis zal er dit jaar anders uitzien in onze parochies.  

 De vieringen op kerstavond komen te vervallen. Wel is het mogelijk om op kerstavond om 19.00 en 
22.00 uur naar omroep Hulst te kijken, waar u naar de nachtmis kunt kijken, die afgelopen maandag 
door omroep Hulst is opgenomen. Op 1ste en 2de kerstdag wordt de uitzending van de nachtmis om 
11.30 uur herhaald. 

 Op 1ste kerstdag gaan de vieringen door volgens het kerstrooster. Op de 2de kerstdag, 26 december, 
komen de vieringen te vervallen. 

 Op zondag 27 december is de viering weer op de gebruikelijke aanvangstijd met maximaal 30 
personen. Om aanwezig te zijn dient u te reserveren. 

 

 

Nieuwjaar 2021 
 

We hebben een vreemd jaar achter de rug. COVID-19 heeft ons leven dit jaar bepaald en ons beperkt in onze vrijheid, zo voelen velen 
het. De tweede corona-golf sloeg ongenadig toe. De vakantie in de zomervakantie viel in duigen, althans om naar verre landen te gaan. 
Maar misschien zou het in december wel lukken. Helaas, het werd ‘met z’n allen de feestdagen thuis’. Niet zo’n hoopgevende gedachten 
met Kerstmis en Nieuwjaar in het vooruitzicht. En toch blijft er de hoop, de hoop om als alles achter de rug is, een ‘nieuw normaal’ uit de 
grond te stampen, temeer daar er hoopvolle berichten over vaccins binnenstromen. 
Helaas betekent het ook voor onze parochiegemeenschap, dat we niet naar de kerk kunnen gaan. In januari zal er alleen in onze basiliek 
en in Terneuzen en Aardenburg op zondag een viering zijn voor 30 kerkgangers. Het zijn er maar 30, maar gelukkig bieden de digitale 
media soelaas. Kijk bijvoorbeeld om 10.00 uur naar NPO-2. 
Maar nu naar 2021. Laten we hopen, dat de lockdown snel voorbij is, dat de vaccins zullen helpen, dat de kerken weer open mogen, dat 

we actief verder kunnen met de missionaire parochie en dat we een goede balans in ons leven 
zullen vinden en onze levensvragen in het juiste perspectief kunnen plaatsen. 
Wij wensen alle parochianen van de parochie H. Maria Sterre der Zee, alle werkgroepen, alle 
lezers van het Tintinnabulum, onze buurparochies  Elisabeth en Andreas en ieder ander een 
gelukkig, gezond en zegenrijk 2021 toe. 
 

Namens het pastoresteam en bestuur parochie H. Maria Sterre der Zee,  
Cecile van Tiggelen 

 

 

Bekijk en beluister de muzikale wensen van het Dameskoor van de Basiliek en van de Cantorij der Basiliek. 
 

 

Vieringen in januari 
 

De laatste maanden hebben we op de normale tijd weekendvieringen gehad in de verschillende kerken. Helaas werden op 14 december 
weer strengere regels afgekondigd. Dit heeft ook gevolgen voor de vieringen in onze kerken. In januari zal er op de zondagen alleen in 
de parochiekerk van Hulst een viering zijn om 11.00 uur voor maximaal 30 personen. Hiervoor moet u reserveren. Er is op zondag 
eveneens een viering in Terneuzen en Aardenburg. 

 

 

Katrien Van de Wiele weer helemaal terug! 
 

Sinds 1 april 2018 was Katrien Van de Wiele voor één dag in de week gedetacheerd in ('uitgeleend aan') de 
twee parochies in het samenwerkingsverband Boven de Schelde. Katrien is het team van deze parochies gaan 
versterken toen er vanwege ziekte en vacatures een groot tekort in het pastoraal team van de H. Mariaparochie 
Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie was ontstaan. In die periode heeft Katrien met name geholpen bij de 
begeleiding van werkgroepen kind en geloof, en daarnaast ondersteuning geboden bij andere pastorale taken. 
De detachering van Katrien wordt met ingang van 1 januari 2021 beëindigd. Vanaf het nieuwe jaar is zij dus 
weer volledig beschikbaar voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen. 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1556-reserveren-op-zondag
https://www.youtube.com/watch?v=dJVBNUeX8Uo
https://youtu.be/QAxPI4dP-5s
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1556-reserveren-op-zondag


Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
vrijdag 25 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 

m.m.v. M. Mangnus en M. Stockman 
intenties: Michael Vonck, Rosalia Vonck-van Huffel en Magdalena en Juliëtte Vonck; Paula de Bruijn, 
Ries van Kampen en overleden familie; Augustinus Johannes van Damme en echtgenote Joanna Maria 

Bogaert; overleden ouders Guust en Trees de Roeck-Fermont; Leon de Bleijser; Jo Everaert en familie 

Everaert-Tielemans; René Verschuren, echtgenote Cornelia de Smit en overleden familie; Greet 
Eeman-de Theije; Lia Laurijs-Polfliet; Dick de Kamps, overleden ouders, schoonouders en familieleden; 
familie Baert-van Gijsel; Aloys Buysrogge, echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob Buysrogge; 
wederzijdse ouders Boon-Vennix en familie; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en 
echtgenote Maria Roels; Aloysius d’Hooghe, Matilda de Rechter en overleden familie; rector Louis 
Matthijssen en overleden familie; Piet Rottier, echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried Segers 
zondag 27 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 

m.m.v. M. Mangnus en M. van den Boomen 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Corry van der 

Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; Leon de Bleijser; Mafalda Reunis-van der Vlies; 
Theo en Maria Mangnus-van de Vijver en overleden familie; Eddy Bauwens, overleden ouders, 
schoonouders en familie; Piet Boonman en familie; Gilbertus De Beleir en Eleonora De Beleir-van der 
Veen; pastor 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; Sjoerd de Jong; Corry en Piet Verleun-Oostdam, zoon 
Frenk en Annie van Kessel-van der Maazen; Leon en Els van Landeghem-Herwegh, overleden 
familie en vrienden; wederzijdse ouders Boon-Vennix en familie; familie van Sikkelerus-Daelman; 
familie Kindt-Jacobs en Ria van Dorsselaer 
woensdag 30 december 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 30 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Leon de Bleijser 
vrijdag 1 januari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. Mangnus 
intenties: Alphons Blommaert, echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; Leon de Bleijser 
zondag 3 januari 11.00: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs m.m.v. M. Mangnus 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Justina 

Baert; Leon de Bleijser; Tilly d’Haen echtgenote van Theo Biesbroeck; 
woensdag 6 januari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 6 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 

Verdurmen; Annie Meijs-Weemaes en overleden familie; jaargetijde voor Piet Everaert en overleden 
familie Everaert-Catry 
vrijdag 8 januari 15.00 uur: kruisweg 
mededeling: U kunt zich aanmelden voor de vieringen op zondag, woensdag en vrijdag 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. 
Nu het parochiecentrum is gesloten kunt u uw intenties per e-mail versturen naar pkhulst@hmsdz.nl. 
U kunt ook telefonisch uw intenties opgeven of u steekt een envelop in de brievenbus van 
Steenstraat 9 met daarin uw intentie en € 11,00 per intentie. 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 27 december 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Germaine van de Sijpt-van Goethem, echtgenoot Gerard van der Sijpt en overleden familie 

 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
14 januari: geen viering 
Intenties: Ed Borm, echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote Silvia Plasschaert; 

René Bauwens en echtgenote; Theo Beughels en echtgenote; Rosa van Dorsselaer; Johan de 
Burger,echtgenote en overleden familie; Margaretha Danckaert en echtgenoten Frans Thijs en Joos 
de Wit zonen Freddy en Francky en overleden familie; Achiel de Meijer echtgenoot van Andrea Thijs 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 26 december 19.00 uur: geen viering 
intentie: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele 
zaterdag 2 januari 19.00.uur: geen viering 
intentie: jaargetijde Jo van Goethem echtgenoot van Annie Smet 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 27 december 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Lisa de Waal, broer, zussen 
en ouders; Gretha de Waal-de Cock; Robert Vernummen; Joos van Troost 
overleden: Joos van Troost echtgenoot van Irma Mahu, 86 jaar; Robert Vernimmen weduwnaar van 

Tonny Weesepoel, 82 jaar; Gretha de Cock weduwe van Jo de Waal, 94 jaar  
zondag 3 januari: geen viering 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Pieter van Kampen-Willems 
en overleden kinderen; overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk-van de Lavoir; jaargetijde Rie 
Maas, overleden ouders, broer Jo, zus Roos en overleden familie; overleden ouders Jo Rijk en Maria 
Hiel; Miet Menu-Kerckhaert en familie; Tilly Menu-van Waterschoot en echtgenoot Jan Menu 

 

Overzicht vieringen 
rond 27december 2020 

en 3 januari 2021 
Hulst 
zo 27 dec 11.00 uur:  eucharistie 
wo 30 dec 18.30 uur: rozenkrans 
wo 30 dec 19.00 uur:  eucharistie 
vr 1 jan 11.00 uur:  eucharistie 
zo 3 jan 11.00 uur: eucharistie 
wo 6 jan 18.30 uur: rozenkrans 
wo 6 jan 19.00 uur:  eucharistie 
vr 8 jan 11.00 uur  kruisweg 
Koewacht 
zo 27 dec 9.30 uur:  eucharistie 
zo 3 jan 9.30 uur: geen viering 
Clinge 
za 2 jan 19.00 uur: geen viering 
Vogelwaarde 
za 2 jan 19.00 uur: geen viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 27 dec 9.30 uur:  eucharistie 
zo 3 jan 9.30 uur: geen viering 

 

 

Collecte 
 

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

 

 

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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