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JAAR C 
2de zondag van de advent 

 

 

Lezingen 
 

Baruch 5, 1-9 
Filippenzen 1, 3-6.8-11 

Lucas 3, 1-6 
 

Thema 
Komst van Gods Woord 

Collecte 
 

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

 

 

Op weg naar Kerstmis 

 

Beste parochianen, 
 

Vorige week vrijdag heeft het demissionaire kabinet een vervroegde persconferentie gehouden met aanscherpingen van de 
coronamaatregelen. Vanaf afgelopen zondag, 28 november, is er vanaf 17.00 uur een avondlockdown. Afgelopen maandag hebben de 
bisschoppen de extra maatregelen besproken. In het overleg hebben de bisschoppen besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-
Katholieke Kerk uit te breiden. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.  
 

In onze parochies gaat het besluit per direct in en betreft het zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 5.00 
uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten, vergaderingen, koorrepetities. Deze kunnen na 17.00 
uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd.  
 

De aanvangstijd van de vieringen op de zaterdag wordt 15.30 uur. Deze aanvangstijd gaat ook gelden voor de viering op de woensdag in 
de H. Willibrordusbasiliek in Hulst. Alle andere vieringen door de week vervallen. 
 

Vieringen met Kerstmis en Oud- en Nieuw 

De vieringen van kerstavond worden allemaal geannuleerd. Eerste kerstdag vieren we volgens het liturgierooster. 
Tweede kerstdag is er om 11.00 uur een viering in de H. Willibrordusbasiliek in Hulst.  
Oudjaar is er een viering om 15.30 uur in de Emmaüskerk in Terneuzen.  
Nieuwjaar is er een viering om 11.00 uur in de H. Willibrordusbasiliek in Hulst. 
 

In onze parochies moet er voor de vieringen van Kerstmis gereserveerd worden. Dat kan vanaf maandag 20 december via de parochiecentra. 
 

De anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, is al eerder ingevoerd. De verplichting tot het 
dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, 
ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. 
En niet vergeten: Laten we letten op én zorgen voor elkaar!   
 

Namens het pastoraal team en parochiebesturen, 
pastoor W. Wiertz 
 

 

Red Wednesday 
 

Zoals vorige week vermeld, deden we afgelopen woensdag mee met Red Wednesday en vroegen we aandacht voor 
de wereldwijde toename in schendingen van godsdienstvrijheid, die vooral religieuze minderheden treffen. We 
probeerden op deze manier stil te staan bij het feit dat 61% van de wereldbevolking leeft in landen waarin dit 
mensenrecht met voeten wordt getreden. 
 

 

Amnesty International, werkgroep Zeeuws-Vlaanderen  
 

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zet zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke 
processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf en beëindiging van martelingen, politieke moorden 
en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht waar Amnesty voor strijdt. 
Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In meer dan 110 landen worden gevangenen 
gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Politieke gevangenen 
krijgen vaak oneerlijke processen. Nog steeds worden mensen ter dood veroordeeld en daadwerkelijk geëxecuteerd, en in 
te veel landen kun je vanwege een afwijkend geloof of een afwijkende mening in de gevangenis belanden. 
De werkgroep Zeeuws-Vlaanderen maakt zich in deze regio al meer dan 40 jaar sterk voor de rechten van de mens. De 

groep bestaat uit een vaste kern van twaalf personen, die bij activiteiten aangevuld wordt met een groep enthousiaste flexwerkers. 
Op zondag 12 december worden er na de eucharistieviering weer kaarsen, kerstkaarten e.d. bij de uitgangen van de basiliek verkocht. 
Vorig jaar kon dit vanwege covid-19 niet doorgaan. Door de aankoop van deze spullen ondersteunt u ons werk! 
 



Het Goddelijk Vandaag bij Lucas 
 

Soms komt in de voorbereidingen op Kerstmis en Pasen de vraag boven: welke herinnering, welke gebeurtenis is belangrijker? Voor de 
evangelist Lucas is er geen verschil. Nadrukkelijk gebruikt hij dezelfde termen in de beschrijving van beide gebeurtenissen. Hij maakt 
ons attent op de ontmoeting van de mens met Christus en op het Goddelijk Vandaag. 
 

Geef ons vandaag ons brood, Carla Pols  Lees meer op de website van de parochie. 
 

 

Aankondiging Caritas collecte 4 en 5 december 2021 (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. 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. Onze paus 
Franciscus is uitermate bekommerd om 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 
zondag 5 december 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele m.m.v. Dameskoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; voor Leon de Bleijser; 
Otto Wilhelm Andreas Vosveld echtgenoot van Johanna Maria van Doorn; Alphons Petrus d’Haens 
echtgenoot van Augusta Victoria Serrarens 
woensdag 8 december 15.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 4 december 15.30 uur: Poolse eucharistieviering door pastoor S. Klim 
zondag 5 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Sylvia van Damme en overleden familie; Roger Wijnacker 

 

Sint Jansteen gemeenschapshuis de Warande 
mededeling: De viering op donderdag 9 december komt te vervallen. 
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Theo Beughels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en overleden familie 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 4 december 15.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Rosina Lansu; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Maria Smeyers 

echtgenote van Guido de Letter; Maria Piessens en echtgenoot Aloïs van Dorsselaer, overleden 
dochter Rose-Marie en zoontje Dirk; jaargetijde Marcel Staal en echtgenote Alice van den Branden en 
overleden familie; Anna Maes en echtgenoot Jan Brijs en overleden familie; Joos van Putte en 
echtgenote Thilda van Hauten 
mededeling: Tijdens de speciale collecte op zaterdag 13 november voor het werk van pater Swinne in 

Colombia, hebben we hem het mooie bedrag van € 226 kunnen overhandigen. Namens pater Swinne 
hartelijk dank! 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 4 december 15.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor N. van 

Waterschoot 
intenties: Jo Dobbelaar; Jan de Bruijn; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de 
Schepper en overleden familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
overleden: mw. Margriet Rouwendaal-d´Hont, echtgenote van Manuel Rouwendaal, 72 jaar 

 

Hengstdijk H. Catharina 
mededeling: De Taizéviering op donderdag 9 december komt te vervallen. 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 5 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger de werkgroep 
intenties: 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 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

De Blaauwe Hoeve 

Vanwege de ernst van de coronasituatie zijn alle kerkelijke vieringen binnen ZorgSaam vanaf 26 
november j.l. tot nader orde stopgezet. Dat betekent dat deze in De Lange Akkers te Koewacht, 
Antonius te Kloosterzande en De Blaauwe Hoeve te Hulst voorlopig komen te vervallen. De advent is 
en blijft een tijd van hoop en verwachting. We laten de moed niet zakken, maar kijken toch uit naar 
betere tijden. Moge God ons nabij zijn. 

 

Overzicht vieringen 
rond 4-5 december 

 

Hulst 
zo 5 dec 11.00 uur:  w&c viering 
wo 8 dec 15.30 uur:  eucharistie 
Koewacht 
za 4 dec 15.30 uur:  Poolse euch 
zo 5 dec 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 4 dec 15.30 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 4 dec 15.30 uur: w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 5 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 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   
 

 

 

overleden:  
De Blaauwe Hoeve: dhr. Theo Voet, 72 jaar Theo was een gelovig man die in alle bescheidenheid met hart en ziel zijn vrijwilligerstaken 

al vele jaren vervulde. We zullen hem missen en wensen zijn vrouw Ingrid heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
De Lange Akkers: mw. M. van Remortel-Freijser, 80 jaar  
Antonius: mw. M. Picavet-Compiet, 91 jaar 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1740-het-goddelijk-vandaag-bij-lucas
https://new.propetrisede.org/
mailto:info@hmsdz.nl
mailto:marjandieleman@eparochie.nl
https://rk-kerk-ozvl.us18.list-manage.com/track/click?u=73781c1c4f6fbfea7a3b3e559&id=b7e13a4172&e=117501cd44
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

