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JAAR C 
3de zondag van de advent 

zondag Gaudete 
 

 

Lezingen 
 

Sefanja 3, 14-18a 
Filippenzen 4, 4-7 

Lucas 3, 10-18 
 

Thema 
Handel eerlijk 

 

 

Collecte 
 

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

 

 

Nieuwe secretaresse voor bestuur HMSDZ 

 

Een jaar geleden werd Lia van Kessel aangenomen als secretaresse van het bestuur van de 
parochie heilige Maria Sterre der Zee. Ze had het zeker naar haar zin, maar de combinatie 
werken thuis (met een bedrijf) en werken voor de parochie bleek toch zwaar. Dit betekende dat 
wij opnieuw op zoek moesten naar een secretaresse. Geen gemakkelijke opgave, maar Lia is 
bereid ons nog enkele maanden bij te staan. 

 

Gelukkig hebben we een nieuwe secretaresse gevonden in de persoon van Harriëtte Clyncke. 
Zij is in Hulst bekend als coördinator van de misdienaars en zingt mee in het dameskoor. Ook is 
zij bij Jeugdkoor De Wal-Noten betrokken geweest. 
Lia en Harriëtte gaan eerst nog enkele maanden samen het secretariaatswerk van de parochie 
doen. We wensen Harriëtte veel succes. 

 

 

Coronaregels 

 

29 november 2021: weer zijn we begonnen aan een avondlockdown tussen 17.00 en 5.00 uur voor een periode van drie weken. Dat valt 
tegen, maar het is niet anders. Laten we proberen ons eraan te houden, om te beginnen met de mondkapjes als we in de kerk en op vele 
andere plaatsen rondlopen, en opletten op de anderhalve meter. 
Wat er nog op ons afkomt, weten we niet. Tot op dit moment zijn de regels zoals we die eerder opstelden nog steeds van kracht. Indien 
er andere komen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

 

 

Aanmelden voor de eerste communie 2022 

 

Wat leven we toch in een vreemde tijd! En wat wordt het in 2022? Eén ding is zeker: we zullen ons nog 
een lange tijd aan heel wat regels moeten houden om samen veilig te zijn. En ondanks het feit dat we 
niet weten hoe de situatie in de lente van 2022 zal zijn, willen we toch al kijken naar de vieringen van de 
eerste communie in 2022.  
Wilt u uw kind daarvoor aanmelden? Mail dan het ingevulde aanmeldformulier vóór 1 januari 2022 naar 

feestindekerk@zeelandnet.nl 
De aanmeldformulieren worden verspreid via de basisscholen, maar u kunt er ook een downloaden via 
de website van de parochie, of een mailtje sturen naar feestindekerk@zeelandnet.nl 
Kinderen vanaf groep 4 kunnen deelnemen. Er zijn misschien kinderen uit de groepen 5/6, die alsnog 
deel willen nemen, dat kan natuurlijk ook. Kinderen uit groep 3 moeten een jaartje geduld hebben, zij 
komen in 2023 aan de beurt. 

 

Marjan Dieleman-Fopma en Katrien Van de Wiele 
 

 

Geen kerststallententoonstelling Hengstdijk 

 

Helaas hebben wij dit jaar, vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus, weer moeten besluiten om de kerststallententoonstelling 
niet door te laten gaan. Net als onze exposanten vinden wij dat heel erg jammer. We blijven hopen op betere tijden. 

 

 

Andreasparochie 
 

Zondag 29 november 2021 heeft de Andreasparochie de naamdag van de parochie gevierd. 30 november is de 
feestdag. Ook hier is het programma aangepast, maar hopelijk hebben de parochianen de naamdag toch op een 
goede en feestelijke manier kunnen vieren. 
 

Wat weten we over de heilige Andreas? Hij is de oudere broer van Petrus en net als hij visser. In zijn vrije tijd gaat hij 
dikwijls naar Johannes de Doper luisteren. Hij vindt het heel mooi wat Johannes vertelt. Andreas is dan ook een 
leerling van Johannes. Op een dag leert hij een andere Meester kennen, het is Jezus. Andreas gaat de hele dag met 
Hem mee. Heel blij komt hij ’s avonds thuis. “Petrus, we hebben de Messias gevonden.” Petrus weet dadelijk wat dat 
betekent. Ook hij wacht op de beloofde Verlosser van het volk. Zou Hij dan eindelijk gekomen zijn? Vol verwachting 
gaat Petrus met Andreas mee. Daarna gaan de broers weer gewoon aan het werk. Ze moeten toch zorgen dat er vis 
wordt gevangen. 

 

 

 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/images/downloads/HMariaSterrederZee/eerste%20communie/Aanmeldingsformulier%20eerste%20communie%202022.pdf
mailto:feestindekerk@zeelandnet.nl
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Nieuws uit Koewacht 
 

Binnen de parochie H. Maria Sterre der Zee heeft de lokale overleggroep 'Synode 2023' in de 

kern Koewacht de uitnodiging van paus Franciscus opgenomen om zich te verdiepen in de 
Synodale Kerk van het derde millennium, dit zoals aan de orde tijdens de komende 

bisschoppensynode. 
Het team heeft een aantal overwegingen, notities en aanbevelingen samengevat in een dia 
presentatie. 
De overleggroep hoopt hiermee een eigen bijdrage te leveren aan de uitnodiging van paus 
Franciscus om vanuit de lokale Kerk een reflectie te bezorgen op de thema’s Gemeenschap - 
Participatie - Zending, in de Kerk van het derde millennium. 

In middels heeft de overleggroep ook het resultaat van de verdieping bezorgd aan de hiertoe 
door het bisdom aangeduide contactpersonen. 
De geleverde terugkoppeling zal worden geconsolideerd met input vanuit andere parochies / 
kernen. 

 
 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 12 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. De 

Cantorij der Basiliek 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Franciscus Blommaert 
en echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; Sjef Thuy, dochter Anja en Fien Esseling; Leon de 
Bleijser; Otto Wilhelm Andreas Vosveld echtgenoot van Johanna Maria van Doorn; Alphons Petrus 
d’Haens echtgenoot van Augusta Victoria Serrarens; Hilda Maria Josephina Burm-Lemsen; Alphons 
Cornelis Hofman, echtgenoot van Anna Louisa van Waterschoot 
woensdag 15 december 15.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; voor Rooske Blommaert en echtgenoot Bernard van Laare 
overleden: mw. Hilda Maria Josephina Lensen weduwe van Jan Burm, 97 jaar; dhr. Alphons Cornelis 

Hofman, echtgenoot van Anna Louisa van Waterschoot, 81 jaar 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 12 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Roger Wijnacker 
overleden: Johny Swagemakers, echtgenoot van Jenny Baecke, 78-jaar. 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 11 december 15.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Saria van den Brande en echtgenoot Joseph Govaert; Joos van Putte en echtgenote Thilda 
van Hauten; uit dankbaarheid voor de 100 jarige Louis Vermeulen, met gedachtenis aan zijn vrouw 
Josephine Bracké en verdere overledenen van de families Vermeulen-Bracké 
 

Graauw gemeenschapshuis 

Wegens de strengere coronaregels heeft het pastorale team van de  drie Zeeuws-Vlaamse parochies 
onder andere besloten dat er in december 2021 op maandag t/m vrijdag geen vieringen worden 
gehouden in de parochiekernen met uitzondering van de basiliek in Hulst op woensdag om 15.30 uur. 
Dit houdt in dat de geplande viering in Graauw op donderdag 16 december niet doorgaat. 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 11 december 15.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 

intenties: Margriet Rouwendaal – d’ Hont; Jo dobbelaar; Jan de Bruijn; overleden echtpaar Joos en 
Juliette Everaert – Janssen; Gerarda Schelfhout - Verdurmen overleden echtgenoot en familie 
 

Hengstdijk H. Catharina 
mededeling: De woord- en communieviering van maandag 13 december en van kerstavond vrijdag 24 

december komen te vervallen. 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 12 december 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Fons Neve en Elsa Neve-Pieters; Joos van Troost echtgenoot van Irma 
Mahu en overleden familie; overleden ouders Adrie en Lidwina Jansen-Boeding; Cyril Cornelissens en 
overleden familie; Hubert Hiel; José Buysrogge-de Kind 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 

Vanwege de ernst van de coronasituatie zijn alle kerkelijke vieringen binnen ZorgSaam 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.  
overleden:   
Blaauwe Hoeve: dhr. C. Valke 78 jaar; dhr. P. Reijns, 82 jaar 
De Lange Akkers: mw. M. Soye-de Brouwer, 84 jaar 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 11-12 december 

Hulst 
zo 12 dec 11.00 uur:  eucharistie 
wo 15 dec 15.30 uur:  w&c viering 
Koewacht 
zo 12 dec 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 11 dec 15.30 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 11 dec 15.30 uur: w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 12 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 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   
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