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JAAR C 
1ste zondag door de advent 

 

 

Lezingen 
 

Jeremia 33, 14-16 
I Tessalonicenzen 3, 12-4, 2 

Lucas 21, 25-28.34-36 
 

Thema 
Zie de tekenen 

Collecte 
 

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

 

 

Voorbereiding op Kerstmis 
 

Afgelopen zondag, 21 november, vierden we Christus Koning, de laatste dag van 
het liturgisch kerkelijk jaar. Komende zondag is begin van het volgend liturgisch jaar 
en tevens de eerste zondag van de advent. De mensen bereiden zich in deze tijd 
voor op de geboorte van Jezus. 
 

Het woord ‘advent is afgeleid van het Latijn: adventus (komst, er aan komen). De 
advent betekent dus: God komt naar ons toe. Voor ons is de advent een tijd van vier 
weken om ons hart op die komst van God voor te bereiden. 
Wij bereiden ons in deze periode ook voor Hem in onze (parochie)gemeenschap 
opnieuw binnen te laten. De liturgie van de vier adventszondagen wil die 
grondhouding ondersteunen en week na week gestalte geven. 
In de kerk komt er een adventskrans. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de advent wordt er een kaars méér 
ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, ‘het Licht der wereld’. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe 
meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, ‘het Licht’, nabij is. 
Het evangelie van de eerste adventszondag benadrukt vooral de tijd van de advent als een periode van wachten op de 
terugkomst van de Heer. Met grote waakzaamheid en met groot verlangen wachten we op Jezus in de hoop dat Hij ooit alles 
goed zal maken. 

 

 

 

 

Blijf niet op je eiland 
 

Beste mensen,  
Onlangs las ik een recent nummer van ‘Kerk en leven’, een parochieblad van net over de grens in de vorm van een krant (iedere 
week een uitgave: een hele inspanning om dit gerealiseerd te krijgen, maar dit terzijde). In dat nummer las ik een interview met 
de promovendus in de theologie Arno Gillemot. Hij stelt daarin dat de Kerk absoluut behoefte heeft aan mensen, die maar af en 
toe deelnemen aan het kerkelijke leven. Dat geldt voor de deelname aan de zondagsviering alsook voor andere inspanningen die 
gedaan moeten worden om het kerkelijke leven vorm en inhoud te geven. Hij wijst erop dat een steeds kleinere gemeenschap op 
den duur het bestaansrecht verliest. Als de ‘kerngroep’ in de parochie te klein wordt zal het echt de vraag worden wie de parochie 
draaiende gaat houden. Daarom moeten kerkgemeenschappen open en gastvrij blijven voor iedereen en goed samenwerken met 
het verenigingsleven en de lokale scholen. Arno Gillemot waarschuwt: ‘parochie, blijf niet op je eiland, ga naar buiten. Kies zoals 
Jezus voor ontmoeting’. Een aansporing en conclusie, die we ons ter harte mogen nemen. We leven in een tijd die grote 
uitdagingen kent! 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

  



Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 28 november 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

m.m.v. de Cantorij der Basiliek 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde voor Piet 
Smet en echtgenote Erna Smet-van Deursen en familie; jaargetijde voor Joos d’Haens, met 
gedachtenis van overleden ouders, zuster, broers en schoonbroers; Leon de Bleijser; René 
Verschueren en echtgenote Cornelia de Smit en overleden familie; August de Kort, Anna Polspoel en 
dochter Imke; Otto Wilhelm Andreas Vosveld, echtgenoot van Johanna Maria van Doorn; Alphons 
Petrus d’Haens echtgenoot van Augusta Victoria Serrarens 
woensdag 1 december 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 1 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 
vrijdag 3 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Alphons Blommaert en Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders Brand-

Wauters en overleden familie; pater Wilfried Brand  
mededelingen: Zaterdag 27 november is het weer de laatste zaterdag van de maand, dan houden we 

de maandelijkse Kledinginzameling voor Mensen in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 10.30 
tot 11.30 uur. Graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken verpakken. 
overleden: Alphons Petrus d’Haens echtgenoot van Augusta Victoria Serrarens, 91 jaar  

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 28 november 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Roger Wijnacker; Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine van der Sijpt-van Goethem 
en overleden familie 
overleden: mw. Marie Louise van Pamel, echtgenote van Cornelis van Poppel, 85 jaar; mw. Anni 

Marie Boutens, weduwe van Benignus van der Sijpt, 95 jaar 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 27 november 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

m.m.v. het gemengd koor  
intenties: jaargetijde Ferdy Bonte, overleden ouders en familie; Martha Plasschaert en echtgenoot Sjef 
Peeters; voor de overleden leden van de KBO - afdeling Clinge; in liefdevolle herinnering aan Marie-
Louise de Muyer echtgenote van Jos Haest; Willy de Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir, 
overleden ouders en familie; voor de overleden leden van het St. Cecilia koor uit Clinge; Joos van 
Putte en echtgenote Thilda van Hauten; ook is ons gevraagd een intentie uit dankbaarheid 
overleden: dhr. Joos van Putte weduwnaar van Thilda van Hauten, 89 jaar 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 26 november 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 

intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; pater Paulus van Winden; George Martens 
en echtgenote Jet Maerman en overleden familie 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 27 november 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger Pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: Jo Dobbelaar; Jan de Bruijn; Ria Dobbelaar-de Smet; Marie-Louise Cornelissens-Poppe; 
overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
overleden echtgenoot en familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 28 november 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: Miet Menu-Kerckhaert en overleden familie; Eduard Wullems en overleden familie; Agnes de 
Kort- van de Veeken met gedachtenis van overleden echtgenoot en dochter Betsie; Overleden ouders 
Adrie en Lidwina Jansen-Boeding; Overleden ouders Robert en Lies Mahu-van Assche 
 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 

Overzicht vieringen 
rond 27-28 november 

Hulst 
zo 28 nov 11.00 uur:  w&c viering 
wo 1 dec 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 1 dec 19.00 uur:  eucharistie 
vr 3 dec 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 28 nov 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 27 nov 19.00 uur: w&c viering 
Nieuw-Namen 
vr 26 nov 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 27 nov 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 13 sep 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 13 sep 10.30 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 van 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  
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 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl   

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 28 juli 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. Cantallegria   
intentie: Jo Nonneman, echtgenoot van Joke Rodrigo 
overleden: dhr. Frans Merckx, 80 jaar; dhr. Jo de Poorter, 80 jaar 
 

Vieringen kapel De Blaauwe Hoeve 

Op de meeste zondagen hebben we nog plaatsen beschikbaar in onze kapel. Wie wil is van harte welkom, maar het is binnen ZorgSaam 
nog altijd gewenst om vooraf te reserveren. Belt u bij voorkeur op maandag, dinsdag of donderdagochtend tussen 9.00 en 10.00 uur 

naar tel. 381317 of stuur tijdig een mailtje naar k.vangeloof@zzv.nl  
Sinds zaterdag 6 november is het dragen van een mondmasker bij verplaatsingen, dus ook bij het binnenkomen en verlaten van onze 
kapel, weer verplicht. 
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