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JAAR C 
4de zondag van de advent 

 

 

Lezingen 
 

Micha 5, 1-4a 
Hebreeën 10, 5-10 

Lucas 1, 39-45 
 

Thema 
Vervulling nabij 

Collecte 
 

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

 

 

100-jarige bezoekt viering 
 

Vrijdag 10 december bereikte dhr. Louis Vermeulen de leeftijd van 100 jaar. Als derde in rij uit een gezin 

van 15 kinderen kon hij dit vieren met nog 3 zussen. Louis woont nog steeds in het ouderlijk huis te 
Clinge waar hij samen met z’n vrouw Josephine 6 dochters kreeg. Eén ervan woont bij hem en neemt de 

volledige zorg van pa op zich. Maar genieten doen ze ook, want Louis is altijd opgewekt. Enkele 
weken terug vertelde hij zijn dochter dat hij naar de kerk wilde gaan; uit dankbaarheid én met 
gedachtenis aan zijn overleden vrouw Josephine. En zo gebeurde het. Op zaterdagmiddag 
wandelde hij aan de arm van 2 dochters de kerk binnen en genoot hij bij het zien van veel bekenden. 
Pastor Ralf Grossert, betrok Louis op verschillende momenten bij de viering. Op het eind werd hem 
een voorraadje koeken aangeboden want een kopje koffie met een ‘papkoek’ is dagelijkse prik in 
huize Vermeulen. Hij kreeg een staande ovatie onder het zingen van “Lang zal hij leven”. Louis, nogmaals van harte gefeliciteerd!  
 

Annemie de Loos-Brijs 
 

 

Een verhaal met het oog op kerstmis….. 
 

In zijn boek ‘De stamhouder’ vertelt Alexander Münninghoff hoe hij ter wereld kwam in 1944 in het Duitse Posen. Zijn moeder was door zijn 

vader tijdens de bombardementen van de geallieerden naar het ziekenhuis gebracht. Terwijl de bevalling bezig was, moesten ze naar de 
schuilkelder van het ziekenhuis. Niet één maar twee keer. Hangend om de nek van zijn vader moest zijn moeder de tweede keer de gang naar 

de schuilkelder maken. Münningshoffs moeder vertelde later dat de mensen zo wanhopig en angstig waren dat ze alleen aan zichzelf 
dachten. Hoewel ze aan het bevallen was, werd haar geen zitplaats gegund. In de kelder werd gehuild en gevloekt. Het leek of het einde 
van de wereld nabij was. Toen, zo vertelde ze, greep haar man in. Hij riep met een alle lawaai overstemmende kracht: “Stilte!” Iedereen 
hield ogenblikkelijk zijn mond. In die stilte zei hij dat er een kind zou worden geboren. Dat was alles. ‘Maar het effect van  die mededeling 
was wonderbaarlijk: het leek of de mensen opeens beseften dat er altijd wel een sprankje licht overbleef en dat het de moeite waard was 
om je daarop te concentreren, en niet op het einde van de wereld, maar juist op het begin ervan, wat elke geboorte natuurlijk is.’ 
 

Verhaaltje ontleend uit een artikel in het kerstnummer van Open Deur’ 
pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Kerst komt er weer aan 
 

Aan allerlei activiteiten merk je dat Kerstmis er weer aan komt. De kerststallen en kerstbomen zien we weer verschijnen. De muziek 
schalt door de straten en de kerstmarkten zouden dit jaar in alle glorie weer doorgaan. Helaas, we zitten nog in een avondlockdown en 
er wordt ons gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven en met een beperkt aantal mensen de kerst te vieren. Het lijkt erop, dat de 
komende persconferentie ons niet veel lucht zal geven, maar het is nu eenmaal zo. 
Normaliter vindt er op kerstavond een kerstnachtdienst plaats. Vaak is het een van de drukste kerkvieringen van het jaar in vele kerken, 
maar ook de vieringen op kerstavond kunnen dit jaar niet doorgaan. Toch kunt u kerstavond wel met ons vieren via omroep Hulst. Er zal 
een opname zijn zoals vorig jaar. Kijkt u met ons mee? 
Op kerstdag zal er wel een viering zijn, maar deze is toch beperkt toegankelijk vanwege de anderhalve meter, die nog steeds geldt. Elke 
kern heeft het aantal parochianen in eerdere Tintinabulums al aangegeven. U zult dus weer moeten reserveren voor deze kerstdagen. 
Dit kan vanaf 20 december vanaf 9.30 uur. 

 Voor Boschkapelle: Mevrouw De Schepper, 0114-671357, sca@zeelandnet.nl 

 Voor Clinge: Mevrouw De Loos, 0114-311332, parochieclinge@zeelandnet.nl 

 Voor Hulst: Mevrouw Van den Boomen 0114-745000, keuzetoets 2, pkhulst@hmsdz.nl 

 Voor Kloosterzande: Mevrouw Van Kerckhoven, 0114-682468, frankvank@zeelandnet.nl 

 Voor Koewacht: Mevrouw Van Remoortele, 0114-361980, emmyvanremoortele@gmail.com 

 Voor Nieuw-Namen: Mevrouw Van Kershaver, 0114 311231 
 

 

  Kerststallen maar zeker ook kerstbomen in de basiliek 
 

Bent u één dezer dagen al in de basiliek geweest? De kerstallen staan er weer, maar zijn nog niet helemaal bevolkt. Het is 
immers nog advent. De herders en de schapen zijn al aanwezig in de stal en binnenkort zullen ook Maria en Jozef hier hun 
intrek nemen in volle afwachting van de geboorte van hun Kind. 
De kerstbomen in de basiliek worden al vele jaren door Intratuin aan ons geleverd voor niets. Wij zijn Intratuin hier zeer 
erkentelijk voor, Wij willen Intratuin dan ook danken voor het leveren van deze kerstbomen. Elk jaar mogen wij weer een 
beroep op hen doen. Namens bestuur en alle parochianen, dank. 
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Digitaal collecteren in de basiliek van Hulst, maar ook gewoon contant mogelijk 
 

Al enkele maanden zijn we in de parochie HMSDZ ons aan het oriënteren op het digitaal betalen. Waarom digitaal betalen? In deze tijd 
hebben steeds minder mensen geld op zak en ook is het voor de parochie steeds moeilijker het geld te storten. Digitaal betalen is 
inmiddels ook een middel van deze tijd voor onze kerken en onze parochianen. Het geeft ook een stuk meer veiligheid voor ons allen. 
Er zijn meerdere mogelijkheden om digitaal te betalen. We hebben de QR-code en een zender. Een zender is te gebruiken in ons 
collectemandje, terwijl de QR-code te gebruiken is bij de kaarsen en de komende tv-uitzending van de kerstviering op omroep Hulst. 
Wat is hiervoor nodig? Een Givt-app (verkrijgbaar in Google Play of in de App Store) is  

hiervoor nodig en die is te downloaden op www.givtapp.net/download. Het blijft natuurlijk gewoon mogelijk om met contant 
geld mee te doen aan de collecte. 

Op uw smartphone ziet de app om te downloaden ziet er zo uit:  
 

Geven met Givt via een QR-code werkt als volgt: 

1. Tijdens het collecte moment open je, zoals je gewend bent, de Givt-app op de smartphone 
2. Kies het bedrag dat je wil geven en druk op volgende 

(Zijn er meerdere collectes in een dienst? Geen probleem! Om een collecte toe te voegen toets op het plusje bij collecte toevoegen 
en vul het bedrag in dat je aan de 2e collecte wilt geven. Nog een derde collecte toevoegen? Druk dan nogmaals op het plusje en 
kies je bedrag voor de derde collecte.) 

3. Kies vervolgens voor de tweede optie in je scherm: QR-code (geef door middel van een QR-code) 
4. Scan de QR-code met je camera (Let op! Het kan zijn dat de app toestemming vraagt voor toegang tot je camera. Druk op OK om 

verder te gaan) 
5. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien. 
 

Voor de zender in het collectemandje: 

1. Open de app  (kun je thuis al installeren en invullen) 
2. Kies het bedrag dat je wil geven.  

(Zijn er meerdere collectes in een dienst? Geen probleem! Om een collecte toe te voegen toets op het plusje bij 
collecte toevoegen en vul het bedrag in dat je aan de 2e collecte wilt geven. Nog een derde collecte toevoegen? 
Druk dan nogmaals op het plusje en kies je bedrag voor de derde collecte.) 

3. Kies vervolgens voor de derde optie, geven uit de Lijst 
4. Vul de naam of plaats van je kerk in bij het zoekbalkje 
5. Selecteer de kerk waaraan je wil geven en toets onder in je scherm op geven! 
6. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien. 
 

Wilt u er eerst meer over lezen, kijk in de digitale nieuwsbrief van het bisdom: https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/digitaal-collecteren-in-
de-parochie/ . Indien u vragen hebt, kunt u in de ochtend terecht op het parochiecentrum, Steenstraat 9, tussen 9.30 en 12,30 uur. 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 19 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

Basiliekkoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; overleden ouders Gilbert 
en Angèle Vermeirsen-de Block; Leon de Bleijser; Otto Wilhelm Andreas Vosveld echtgenoot van Johanna 

Maria van Doorn; Alphons Petrus d’Haens echtgenoot van Augusta Victoria Serrares; Hilda Maria 
Josephina Burm-Lemsen; Alphons Cornelis Hofman echtgenoot van Anna Louisa van Waterschoot; 
Mathilda Louisa maria van Vliembergen-van Goethem, en echtgenoot Willy Jacobus van Vliembergen 
woensdag 22 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; Walter van Overmeir echtgenoot van Tilly van Overmeir-Penneman 
overleden: mw. Mathilda Louisa Maria van Vliembergen-van Goethem, weduwe van Willy Jacobus van 

Vliembergen, 88 jaar 

Overzicht vieringen 
rond 18-19 december 

Hulst 
zo 19 dec 11.00 uur:  eucharistie 
wo 22 dec 15.30 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 19 dec 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 18 dec 15.30 uur: eucharistie 
Vogelwaarde 
za 18 dec 15.30 uur: w&c viering 
Hengstdijk 
zo 19 dec 11.00-12.00: kerk open 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 19 dec 9.30 uur: w&c viering 

 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 19 december 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

 

Clinge H. Henricuszaterdag  
18 december 15.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’  
intenties: Adelien d’Haen en echtgenoot Georges Van den Bergen en overleden families Van den Bergen en d’Haen; Martha Plasschaert 
en echtgenoot Sjef Peeters; Corry van Loon en echtgenoot Piet Bek; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Bernard 
de Keijzer en echtgenote Rachel van den Branden, overleden schoonzoon Jos en schoondochter Evelien; Frans Plasschaert en 
echtgenote Maria Smet en overleden zoon Paul; jaargetijde Eduard Hiel en echtgenote Maria de Wit; 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; Joos van Putte en echtgenote Thilda van Hauten; 
Petrus Boënne-van Megroot en overleden kinderen; Maria Verbist met gedachtenis aan haar ouders; Marie Verdurmen en echtgenoot 
Piet Totté en wederzijdse ouders; Jozef van de Vijvere en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 18 december 15.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Margriet Rouwendaal-d’Hont; Jan de Bruijn; Willij Lambert en overleden familie Lambert-de Boeij; overleden ouders George en Annie 

Mangnus-Lambert; Rosa Herman-Stallaart; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden 

familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 

Hengstdijk H. Catharina 
Zondag 19 december zal de kerk van 11.00 tot 12.00 uur open zijn voor persoonlijk gebed of om een kaarsje aan te steken. 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 19 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 
intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; overleden echtpaar Cor en Annie Schelfhout-Claessen; jaargetijde Eugénie 
de Waal-van Waterschoot, overleden echtgenoot en verdere familie; Eduard Wullems en overleden familie; overleden ouders Jo en 
Greta de Waal- de Cock; overleden echtpaar Hubert en Henny Hiel-de Bruijcker; José Buysrogge-de Kind; Jo de Smit-Drijdijk 
overleden: Jo Drijdijk, weduwe van Johannes Smits, 96 jaar 
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