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JAAR A    Kerstmis 
 

 

Lezingen 
 

Jesaja 52, 7-10 
Hebreeën 52, 7-10 
Johannes 1, 1-18 

 

Thema 
Een Redder geboren 

Maria moeder Gods 
 

 

Lezingen 
 

Numeri 6, 22-27 
Galaten 4, 4-7 
Lucas 2, 16-21 

 

Thema 
Moge de Heer … 

 

 

Kerstmis 

 

Het is eigenlijk best een beetje spannend, 
vind ik in ieder geval. 
Een ‘gewone’ Kerstmis…   
Alles kan dit jaar weer voluit. Er zijn geen beperkingen. 
Nou ja, de koude die voor ons gevoel bij het Kerstfeest hoort, 
is dit jaar ook in onze kerken goed te voelen. 
We zoeken naar oplossingen. 

 

Desalniettemin zijn er om ons heen,  
op vele plekken in onze wereld,  
ook dichtbij, 
veel intensere problemen. 
Oorlog, armoede, onderdrukking, onvrijheid, discriminatie, geweld, 
en daar is van alles aan toe te voegen. 

 

…en midden in de nacht werd een Kind geboren 
en was de hemel niet meer ver… 

 

De vreugdevolle boodschap van het Kerstfeest. 
In Jezus komt de hemel dichtbij. 
In Jezus krijgt God een menselijk gezicht. 

 

‘Eer aan God in den hoge 
en vrede op aarde aan de mensen van goede wil.’ 
Hemel en aarde met elkaar verbonden. 
Voorgoed. Een hoopvolle boodschap. 
Ook voor deze, onze tijd. 
Voor u en voor mij. 
Voor ons en voor allen. 

 

In die zin wens ik u van harte zalig kerstfeest! 
Aan u en aan allen die u lief zijn. 

 

 

Bisschop Liesen te gast in het Geloofsgesprek van KRO-NCRV 

 

U vraagt zich misschien wel eens af hoe het nu met de bisschop gaat. In het Geloofsgesprek van zondag 11 december spreekt 
de bisschop zelf over zijn situatie. 

 

Op zondag 11 december zond KRO-NCRV het Geloofsgesprek uit met bisschop Liesen. 
In gesprek met Leo Fijen ging de bisschop in op de advent en hoe hij deze tijd waarin hij 
ernstig ziek is, heeft beleefd. De uitzending is terug te kijken via 
https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/11-12-2022/KN_1730414 
Het Geloofsgesprek begint met het aansteken van een kaars van de adventskrans op de 
derde zondag van advent. “Op weg zijn naar Kerstmis is dit jaar voor mij heel bijzonder,” 
vertelt bisschop Liesen. In de zomer is bij hem kanker geconstateerd en daarvoor is hij 
sindsdien in behandeling. Het maakt dat hij anders kijkt naar de tijd die hem gegeven is, 
maar niet zonder hoop. “Advent is niet zomaar ‘iets’ van de kalender. Het is Iemand die 

komt.” In het besef van je eigen sterfelijkheid is slechts “één ding belangrijk”, benadrukt 
bisschop Liesen. “Dat is dat je de band met Christus bewaart.” 
Het moment dat de ziekte ontdekt werd en de behandeling onmiddellijk startte, bracht 
hem terug naar het moment van zijn priesterwijding. “Ik heb toen heel bewust de regie uit 
handen gegeven. In de wijdingsliturgie zeg je ook letterlijk: 'God, hier ben ik.' En daarna 
zegt je bisschop je waar je naartoe gaat. Je geeft de regie uit handen. Je geeft je leven 
voor Christus en zijn Kerk. Dat deed ik bewust. Nu merk ik dat weer. En ik wil het niet 

láten gebeuren, ik wil het ook dóén. En als dit de weg is waar God mij toe uitnodigt, dan wil ik die van harte gaan.” 
 

 

 
 

Gottes großes Geschenk - Christel Holl - Beuroner Kunstverlag 



Kerststaltentoonstelling 
 

Drie jaar geleden, eind december 
2019, was onze laatste 
kerststaltentoonstelling. We zitten nu 
volop in de voorbereidingen voor de 
18e editie die van 27 tot en met 30 
december gehouden wordt. 
Er zijn een flink aantal nieuwe 
aanmeldingen binnengekomen en 
ook de verzamelaars hebben vaak 
weer nieuwe kerststallen voor de 
tentoonstelling. Ook de basisschool-
leerlingen van Hengstdijk doen hun 

best om een mooie creatie van het kerstgebeuren te laten zien. 
We proberen evenals in voorgaande jaren een gezellige kerstsfeer te 
creëren, waar u onder het genot van koffie, thee, glühwein of warme 
chocomelk van kunt genieten. 
Helaas hebben we door de energiekosten de toegangsprijs moeten 

verhogen naar €4,- p.p. De toegang voor de kinderen blijft gratis. U 

hoeft maar één keer entree te betalen voor de duur van de 

tentoonstelling. 

De openingstijden zijn van 27 t/m 30 december dagelijks van 

13.00 tot 18.00 uur in de kerk van Hengstdijk. 
 

 

Samen het kerstfeest vieren van onze Heer Jezus 
Christus! Komt u ook op 7 januari 2023?  

 

Hulst voor Elkaar en de Lions club Oost Zeeuwsch Vlaanderen 
nodigen u uit voor een plechtige liturgie in het Oekraïens. Deze 
eredienst wordt gehouden in de H. Willibrordusbasiliek van Hulst op 
zaterdag 7 januari 2023. De liturgie begint om 11.00 uur. Voorafgaand 
is er om 10.30 uur gelegenheid om te biechten. 
Aartsbisschop Ivan Danchevskyi van het dekenaat Gent gaat voor in 
de viering. Hij draagt bijzondere zorg voor de Oekraïense 
gemeenschap. Het koor ‘Angel Cathedral’ onder leiding van Christine 
Van Laere verzorgt de muzikale bijdrage. 
Na de viering worden bekende Oekraïense kerstliederen gezongen. 
Na afloop wordt koffie en thee geschonken, die wordt gesponsord door 
de Lions club Oost Zeeuwsch Vlaanderen. 

 

De organisatie hoopt op een grote opkomst om samen een mooi, 
warm kerstfeest te vieren. U bent van harte welkom! 

 

 

Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus  
zaterdag 24 december 22.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. de Cantorij der Basiliek. 
intenties: Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Aloys Buysrogge en echtgenote Luciënne 
Maenhout en zoon Rob Buysrogge; Piet Boonman en overleden familie; August de Kort, Anna Polspoel en dochter Imke; overleden 
ouders van Laare-Blommaert en Rooms-Braem; Rose-Marie Thomas-de Theije, echtgenote van Rudi Thomas; voor onze overleden 
vaders Bert Borm en Piet van Itegem; Tilly Biesbroeck echtgenote van Theo Biesbroeck en kinderen; Robert van Waterschooot en 
echtgenote Maria van Waterschoot-Pieters en overleden familie; Fieny en Klaus Wiertz-Horbach; ter nagedachtenis aan Sjoerd de Jong; 
Louis Lockefeer; Nelly Mentzij-van Delft en overleden familie; Joos Goossens en zijn echtgenote Agnes Goossens-de Koning en 
overleden familie 
zondag 25 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero m.m.v. het Dameskoor. 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Michael Vonck, Rosalia Vonck-van Huffel en Magdalena en Juliëtte Vonck; Paula de Bruijn, Ries van 
Kampen, Carlo de Waal en overleden familie; Fons d’Haens echtgenoot van Gusta Serrarens; overleden ouders Guust en Trees de 
Roeck-Fermont; Theo de Koning; Uit dankbaarheid; Gilda de Bock en echtgenoot Fredericus van der Heyden; René Verschuren en 
echtgenote Cornelia de Smit en overleden familie; Leon de Bleijser; Ben Lockefeer en overleden familie; Lia Laurijs-Polfliet; Casimir 
Rammelo, Madelein Begijn en overleden kinderen; Joseph Gerres, Irene Droesbeke en overleden dochter; Aloysius de Bock en 
Emerance de Caluwé en overleden dochters en schoonzoon; Aloys Sey en Anna Schuren en overleden familie; overleden ouders en 
familie Vermeirssen-de Block en familie Pateer-d’Hooghe; Piet Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried Segers; Piet Malefason 
echtgenoot van Riet Malefason-van Eck en zijn overleden ouders Guust Malefason en Ivonne van Vlierberghe; Jacobus Leenknegt en 
echtgenote Elisa Vink en overleden familie; Ben de Rechter en Jo de Smit en overleden familie; Jaargetijde Laurentius Blommaert en 
Frans Buijs; Gilbertus De Beleir en echtgenote Eleonora De Beleir-van der Veen; Pastoor Jo van der Heyden en overleden familie van 
der Heyden-Smet; Louis Lockefeer 
maandag 26 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. de Harmonie 
intenties: Jos Verdurmen; Andreas Esseling en echtgenote Juliëtte Elias en zonen Koos, Johan, Edward en Wilfried; Miranda de 
Deckere-van den Bosch echtgenote van Antoine de Deckere en overleden ouders en schoonvader; George van de Voorde en 
echtgenote Roos van de Voorde-van Driessche  
woensdag 28 december 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 28 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen 
  



Informatie en intenties vervolg 
 

Hulst H. Willibrordus vervolgzondag  
1 januari 11.00 uur: Nieuwjaar, eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 

Basiliekkoor 
intenties: overleden ouders Guust en Trees de Roeck-Fermont; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga 
Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; familie Baert-van Gijsel; Ben Lockefeer en overleden 
familie;Fons Hofman; Leon de Bleijser; Rose-Marie Thomas-de Theije echtgenote van Rudi 
Thomas;Florencia van de Poele weduwe van Leonardus Blommaert; Louis Lockefeer; Anna Rugtier-de 
Visser weduwe van Pierre Rugtier 
woensdag 4 januari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 4 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen 
vrijdag 6 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Brand-Wauters en overleden familie; Pater Walter Poppe; jaargetijde 

Justina Baert; Alphons Blommaert en echtgenote Mathide de Vos en overleden ouders 
zaterdag 7 januari 11.00 uur: viering in de Oekraïense taal met als voorganger Aartsbisschop Ivan 

Danchevskyi van het dekenaat Gent m.m.v. het koor Angel Cathedral o.l.v. mw. Christine van Laere. 
overleden: mw. Anna Joanna Rugtier-de Visser, weduwe van Pierre Rugtier, 82 jaar 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 24 december 16.00 uur: Kindje wiegen in verwarmde kerk 
zaterdag 24 december 21.00 uur: woord en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele in verwarmde kerk 
intenties: overleden ouders, broers en zussen van de familie Vesrchuren-Goossens; Arthur van Poecke 

en echtgenote Magdalena de Guchtenaere; Johan Verdurmen en overleden familie; Emiel van 
Remoortele en echtgenote Maria Baert; Omer de Cock en echtgenote Maria Cornelissens; Fonny de 
Vliegher en echtgenote Veerle Strooband; Roger van Daele echtgenoot van Ria de Deckere 

 

zondag 1 januari: geen viering in onze kerk 
 

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus 
zaterdag 24 december 19.00 uur: kerstavond, gezinsviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties:  Edmond Seghers echtgenoot van Mariëtte van Waes; Lenneke Duimel echtgenote van Jack Beckers 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 24 december: geen viering in onze kerk  
zondag 25 december 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Romero m.m.v. het 

gemengd koor en Bernadette 
intenties: Louisa Sloot en echtgenoot Petrus Acke en hun zoon Eddy; jaargetijde Jo van Goethem en 
echtgenote Annie Smet; Adolf Claus en echtgenote Marie Verstraeten en zuster Irma, ook voor Irma en 
Anita Claus; Maurice Van den Brande echtgenoot van Els Wentzler, ook voor eerdere echtgenote 
Henriette Audenaerdt; Albert Claus en echtgenote Josephina Malfason en overleden familie; Aloïs 
Weemaes echtgenoot van Julia de Kerf; Achiel van de Vijver en echtgenote Ilonka de Kever; Remi 
Smet en echtgenote Lea Smet; voor Ghislain van Esbroeck 
dinsdag 27 december 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
zaterdag 31 december: geen viering in onze kerk 
dinsdag 3 januari 10.00 uur: woord- en communieviering met aansluitend mogelijkheid tot aanbidding 

met als voorganger pastor R. Grossert tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron  
overleden: Ghislain van Esbroeck, 31 jaar 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone 
collecte voor bisdom en eigen 
geloofsgemeenschap. In het 
kerstweekend is er in een extra 
collecte in Clinge, Hulst en 
Vogelwaarde bestemd voor het 
onderhoud van het kerk-
gebouw. 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 24-25 december  
en rond 1 januari 2023 

 

Huls 
za 24 dec 22.00 uur: eucharistie 
zo 25 dec 11.00 uur:  eucharistie 
ma 26 dec 11.00 uur: eucharistie 
wo 28 dec 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 28 dec 19.00 uur:  eucharistie 
zo 1 jan 11.00 uur:  eucharistie 
wo 4 jan 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 4 jan 19.00 uur:  eucharistie 
vr 6 jan 19.00 uur:  eucharistie 
za 7 jan 11.00 uur:  
 Oekraïense eucharistie 
Koewacht 
za 24 dec 16.00 uur: Kindje wiegen 
za 24 dec 21.00 uur: w&c viering 
Heikant 
za 24 dec 19.00 uur:  gezinsviering 
Clinge 
zo 25 dec 9.30 uur: w&c viering 
di 27 dec 10.00 uur: gebedsgroep 
di 3 jan 10.00 uur: w&c viering 
Nieuw-Namen 
zo 25 dec 11.00 uur:  gezinsviering 
Vogelwaarde 
zo 25 dec 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
za 24 dec 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 25 dec 9.30 uur: w&c viering 
ma 26 dec 11.00 uur:: gezinsviering 
Lamswaarde 
za 24 dec 19.00 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 25 dec 10.30 uur: w&c viering 
ma 26 dec 10.30 uur: w&c viering 
zo 1 jan 10.30 uur: w&c viering 

 

 
 

Nieuw-Namen H. Joseph 
zondag 25 december 11.00 uur: Kerstmis, gezinsviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Georgette van de Heyden overleden zus en ouders; Maria en Albert Burm 
overleden ouders en familie; Waltraud Klann en echtgenoot Jozef Maes; Petrus Bosman en echtgote Augusta van Roeyen en overleden 
familie; Mariette Scheerders echtgenote van Joseph de Deckere; Alfons Smet echtgenoot van Irene van Puijvelde; Mariëtte van der 
Heyden echtgenote van Etiën de Kind; Elodie van Eerdenburgh en echtgenoot Marcel Burm; Johannes van der Heijden echtgenoot van 
Stephanie Goossens; Nathalie van Wesemael 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 

zondag 25 december 11.00 uur: hoogfeest van Kerstmis, woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; Madeleine Dierickx-Fermont; overleden familie Dobbelaar-
van Damme; Joseph Hamelink, echtgenote, kinderen en familie; Willy Jansen met gedachtenis van overleden ouders Jansen-Talboom; 
Leon en Lies de Waal-Vink, zonen Jo en Henk en dochter Roos; zuster Clementia Vink; Jo Strobbe met gedachtenis van overleden 
familie; jaargetijde Marcel Baecke, wederzijdse ouders en familie; overleden echtpaar Richard en Wies Mattens-van Damme; Judocus 
Gelderland en Rosalia Gelderland-Roctus en familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie  
zaterdag 31 december: geen viering in onze kerk 

 

Hengstdijk H. Catharina 
zaterdag 24 december 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. Laudate Dominum 

intenties: jaargetijde Maria Kuijpers; Bert en Jenny van Leemput-Naessens met gedachtenis van overleden familie; Joey Rouw met 
gedachtenis van familie Benny Tieleman, familie Roctus-de Bakker en Guust; Eugenius Maas met gedachtenis van overleden 
schoonzoon en familie Maas- van de Lavoir; Adrie Lauret met gedachtenis van overleden ouders; Emerie de Kort en overleden familie; 
Cyrilles de Cock en Agnes de Cock-Duvivier en overleden familie; jaargetijde Wim van Gemst met gedachtenis van overleden familie 
 

 
 



 

Informatie en intenties vervolg 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 25 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  
Intenties: overleden ouders Piet en Anna Maas-Picavet en kinderen Jo,  Rie en Roos Maas; Roos 

Verdurmen-Kerckhaert en familie; Lisa de Waal, broer, zussen en ouders; Bennie van Waterschoot; 
Agnes Vink-Lambert en echtgenoot Jo Vink; Theresia Commisaris-Kuijpers; Francois en Marie-Louise 
Schijvenaars-Wentzler, Patrick en familie; Theo de Bakker en Annie de Bakker-Gelderland en 
overleden familie; José Mannaart 
maandag 26 december 11.00 uur: gezinsviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. 

de koninklijke Harmonie St Cecelia 
Er is tijdens deze viering een levende kerststal met Maria, Josef, herdertjes, schaapjes en een ezel. 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
zaterdag 24 december 19.00 uur: kerstavond, woord en communieviering met als voorganger pastor 

R. Grossert 
intenties: overleden ouders en familie de Bruycker-van Laar; Marja Vervaet echtgenote van Theo Kindt 

en overleden familie; jaargetijde voor Rosa Bal en echtgenoot Fons d'Hondt; Emma de Booij 
echtgenote van Theo Leenknegt , overleden ouders, schoonouders en Wieske; Marja Kindt Vervaet 
echtgenote van Theo Kindt; Celina Ivens, echtgenoot Aloijsius de Bruijn, zoon Wies en overleden 
familie; Ria Vaal, echtgenote van Arnold van Leemput en overleden familie; jaargetijde voor Johanna 
Mulders en echtgenoot Emery Fassaert; Marie Bogaart, haar overleden ouders en broer 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen  
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 25 december 10.30 uur: viering van Kerstmis, woord- en communieviering met als 

voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. Cantallegria  
intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; Johan Burm, echtgenoot van Maria 
Burm-Boogaert; Fons de Wilde, echtgenoot van Suzanne de Wilde-Boogaert; Jo Boogaert en 
overleden familie; Bert Borm, echtgenoot van Juliëtte Borm-van Eerdenburgh; echtpaar Cyriel en 
Agnes Koole-Leeraert; overleden familieleden Camp-van de Port en Vleeshouwers-de Groot; Jacobus 
de Pauw en echtgenote Riet de Pauw-Walrave; Alice Audenaerd-de Smit en dochter Jolanda 
Voor de viering op eerste kerstdag kunt u zich niet meer aanmelden. 
maandag 26 december 10.30 uur: viering van Kerstmis, woord- en communieviering met als 

voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor   
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van Margriet Hermans-Bryssinck; Jan van Helsland en 
overleden ouders van Helsland-Haegeman; Arnold Heijens en overleden familie; Albert Beck, 
echtgenoot van Paula Beck-Casteels 
Bij de viering van tweede kerstdag bent u nog van harte welkom, bij voorkeur even aanmelden bij 
pastor K. van Geloof. 
zondag 1 januari 10.30 uur: Nieuwjaar, woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van 

Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor    
intenties:Achiel Hermans, echtgenoot van Margriet Hermans-Bryssinck; Piet van Dorsselaer, Andrea 

Gijsel-Vonck, Jo Gijsel en zoon Eddy 
overleden De Blaauwe Hoeve: mw. M. de Schepper,88 jaar; dhr. G. Samijn, 87 jaar 
overleden De Baronie: mw. A. Maerman-Weemaes, 94 jaar 
overleden De Lange Akkers: mw. A. de Cock-Tieleman, 90 jaar 

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  
Kapelaan R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@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 
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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