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VAN DE BASILIEK
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk,
Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen,
Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg ZorgSaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met
als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl

LEZINGEN 9 DECEMBER

2de zondag van de advent
JAAR - C
Baruch 5, 1-9
Filippenzen 1, 3-6.8-11
Lucas 3, 1-6

THEMA: BEKERING
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend
van 8-9 december
Hulst
vr 7 dec 18.00 uur persoonlijke biecht
vr 7 dec 19.00 uur
eucharistie
zo 9 dec 11.00 uur
eucharistie
wo 12 dec 18.30 uur rozenkransgebed
wo 12 dec 19.00 uur
eucharistie
vr 14 dec 15.00 uur
kruisweg
Koewacht
zo 9 dec 9.30 uur

Advent
Met het feest van Christus Koning op 25
november kwam weer een liturgisch jaar
tot een einde. Meteen staat er dan een
nieuw jaar voor de deur. Het liturgisch
jaar begint met de advent. De advent is
in het christendom de benaming voor de
aanloopperiode naar het kerstfeest. De
naam advent komt van het Latijnse
woord adventus, dat komst betekent. In
de periode van de advent bereiden
christenen zich voor op het kerstfeest,
het feest van de geboorte van Christus.
Eenvoudig gerekend begint de advent
vier zondagen voor Kerstmis. De advent
begint altijd op de zondag, die het
dichtst bij het feest van de heilige
Andreas (30 november) valt. De advent
eindigt bij het avondgebed op de 24e
december. Hierdoor is de lengte van de
advent verschillend, maar telt wel altijd
.

Gebruiken in de advent
Er zijn parochies die in de periode van 17
tot 24 december de kerstnoveen houden.
Er zijn in die tijd geen gedachtenissen van
heiligen en het dragen van gewaden in de
paarse kleur is verplicht voorgeschreven.
In
sommige
streken
wordt
de
adventskrans kalender gebruikt. Deze
begint op de eerste zondag en bevat voor
elke zondag een te openen luikje. Zo
wordt de opgang naar het kerstfeest
zichtbaar gemaakt.

w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
za 8 dec 10.30 uur
eucharistie

pastoor Wiel Wiertz
(vanuit verschillende bronnen)

Clinge
za 8 dec 18.00 uur rozenkransgebed
za 8 dec 19.00 uur
w&c viering

Boschkapelle/Stoppeldijk
za 8 dec 19.00 uur
w&c viering
Hengstdijk
ma 10 dec 19.00 uur

w&c viering

Kloosterzande
zo 9 dec 9.30 uur

eucharistie

wzc Antonius
do 6 dec 10.30 uur

w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 9 dec 10.30 uur
wo 12 dec 11.00 uur

eucharistie
weekviering

wzc De Lange Akkers
di 11 dec 10.30 uur

eucharistie

De adventskrans werd bedacht door de
Lutherse theoloog Johann Wichern in
1839. Hij ving vele kinderen uit arme
gezinnen op. Vaak vroegen zij wanneer
het nou eindelijk Kerstmis zou zijn. Hij
besloot uit een houten wiel een krans te
maken met 4 grote en 24 kleine
kaarsen. Elke zondag in de advent werd
een grote kaars aangestoken en voor
elke andere dag een kleine. Sinds 1860
wordt
de
adventskrans
met
dennengroen versierd.
Ook bij ons zie je de adventskrans in de
huizen van de mensen om de opgang
naar het feest van de geboorte van
Jezus zichtbaar te maken.
Hoe is dat bij u thuis?

Sint Jansteen De Warande
do 13 dec 10.30 uur
w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 11 dec 9.30 uur
gebedsgroep

vier zondagen. Respectievelijk zijn dat
de zondagen Levavi, Populus Sion,
Gaudete en Rorate. Tijdens de advent
wordt de kleur paars gebruikt. De kleur
van boete en inkeer. Op de derde
zondag van de advent, zondag
Gaudete, kan de kleur roze gebruikt
worden om het feestelijke karakter van
deze zondag tot uitdrukking te brengen.
Het is niet met zekerheid te zeggen
wanneer de advent voor het eerst werd
gehouden. In een boek van Gregorius
van Tours (ca. 538-594) wordt de
advent voor het eerst vermeld. Hij
schrijft dat de heilige Perpetuus, een
van zijn voorgangers, rond 480 een
vastentijd van drie weken, voorafgaand
aan Kerstmis, instelde. Of dit toen een
nieuw gebruik was of een bekrachtiging
van iets dat al langer bestond, is
onduidelijk.

Kevelaer
Beste mensen, het duurt nog even
voordat het zover is, maar op 6 en 7
augustus 2019 gaan we wederom op
bedevaart naar Kevelaer. ‘We’, dat zijn
zo’n 225 pelgrims uit ‘Breda en
omstreken’
en
Oost
ZeeuwsVlaanderen.
Komende
bedevaart
wordt een heel speciale, want we gaan
dan al voor de 300ste keer richting
Kevelaer. In het begin was dat een
pelgrimage te voet, later met paard en
wagen, per fiets en weer later per
autobus en uiteindelijk per luxe
touringcar. De twee dagen hebben
een beetje een vast programma.
Alhoewel ook dat programma dit jaar,
vanwege het feestelijke karakter,
anders zal zijn.....maar daarover vertel
ik nog niets.
Hier in Zeeuws-Vlaanderen zouden
Tini van Aken, de plaatselijke
contactpersoon en coördinator en
ikzelf het wervingsgebied graag
uitgebreid zien tot heel ZeeuwsVlaanderen. We gaan nu, mede ook
dankzij onze pelgrims uit België,
steeds met een bus, maar we willen er
naar streven komend jaar liefst met
twee bussen te gaan.

Dit om bij te dragen aan de inzet van de
Broederschap om deze editie met 300
pelgrims op weg te zijn.
Tini van Aken is beschikbaar voor alle
informatie en u kunt haar in ieder geval
bereiken via e-mail tiniva@kpnmail.nl of
via het parochiecentrum, Steenstraat
22, in Hulst. Van harte hoop ik, dat u wilt
overwegen om met ons mee te gaan.
Dat u de dagen alvast reserveert in uw
agenda. Kosten: de busreis en het
verblijf in Kevelaer.
Je even helemaal onderdompelen, twee
dagen lang, in het vieren van onze Kerk,
in de grootste bedevaartplaats in onze
streken, is een heerlijk gebeuren. Van
harte hopen wij u daar te ontmoeten.
pastoor Wiel Wiertz
(voorzitter Broederschap Kevelaer)

Nightfever in de basiliek
vrijdag 14 december
van 17.00 uur tot 22.00 uur
Licht brengen in de duisternis
om de boodschap van Kerstmis
verder uit te dragen

Met medewerking van:
 koor Laudate Dominum, Clinge
 jeugdkoor De Wal-Noten, Hulst
 de Troubadours, Hulst
 Dameskoor van de basiliek, Hulst
piano: Marcel Mangnus
 koor Devotion, Terneuzen

Amnesty
International
Zondag 16 december, na
de eucharistie van 11 uur
worden
er
bij
de
uitgangen van de basiliek
weer kaarsen en kaarten
verkocht. Amnesty komt
op voor mensenrechten.

Inzet
Afgelopen week was ik present op
een avond, waar de vrijwilligers van
de parochiekern op een gezellige
manier samen waren. Het was een
grote groep mannen en vrouwen, die
gezellige uurtjes actief en lerend
invulden. Aan het einde van de avond
was er een verloting. Ik mocht de
lootjes, zonder te kijken uiteraard, er
uit vissen. Daarna was er een
toespraak,
waarin
een
aantal
vrijwilligers in het zonnetje werd gezet
vanwege de vele jaren, dat ze zich al
met hart en ziel inzetten voor de
parochie.
Soms
was
dat
al
tweeëntwintig jaren, soms vijfentwintig, soms vijfendertig, soms
veertig en zelfs vierenveertig jaren.
Schoonmaken van de kerk, bloemschikken, het kerkhof onderhouden.
Er is rond een kerk heel veel te doen.
Je ziet het niet altijd, maar als het niet
zou gebeuren gaat dat zeker
opvallen. Al die mensen werden
terecht in het zonnetje gezet. Maar
ook voor al de velen die er waren
werd terecht een gezellige avond
georganiseerd.
Lieve
mensen
allemaal, we zijn jullie heel erg veel
dank verschuldigd. Waar zou de
parochie zijn zonder u allen, die van
harte zoveel doet. Uw goede werk is
echt de moeite waard! Zo kan de
Kerk er keer op keer zijn voor
iedereen die haar nodig heeft.
pastoor Wiel Wiertz

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 8-9 DECEMBER
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is er
een extra collecte voor onderhoud van
het orgel.

SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE

DONDERDAG 13 DECEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Johan de
Burger en
echtgenote Angela Weemaes en
overleden familie; Ed Borm en
HULST
echtgenote en overleden ouders; Alfred
H. WILLIBRORDUS
Weemaes
en
echtgenote;
Silvia
Plasschaert;
René
Bauwens
en
VRIJDAG 7 DECEMBER 18.00 UUR:
echtgenote;
Theo
Beughels
en
persoonlijke biecht
echtgenote; Rosa van Dorsselaer; Maria
en Agnes Bauwens overleden ouders
VRIJDAG 7 DECEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger en Nelly Bauwens; overleden familie
IJsebaert
pater J. Reurs
intenties: Alphons Blommaert en
CLINGE
echtgenote Mathilde de Vos en
H. HENRICUS
overleden ouders; overleden ouders
Brand-Wauters en overleden familie; ZATERDAG 8 DECEMBER 18.00 UUR:
Wim Bruggeman en echtgenote Roza rozenkransgebed voor de vrede bij
Verstraaten, wederzijdse ouders en gelegenheid van het feest van O.L.
familie; Roger Cleijman
Vrouw Onbevlekte Ontvangenis m.m.v.
gebedsgroep De Bron.
ZONDAG 9 DECEMBER 11.00 UUR:
Iedereen is van harte welkom.
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W.
Wiertz
m.m.v.
het ZATERDAG 8 DECEMBER 19.00 UUR:
Dameskoor
woord- en communieviering met als
intenties: Jo Willems en echtgenote voorganger pastor R. Grossert m.m.v.
Emelda Weemaes; Corry van der het parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens
Wielen-Aarts en echtgenoot George van intenties: Christianne van Duijse
der Wielen; familie Baert-van Gijsel; echtgenote van Rudy Bracke; Karel
George Leonardus Mathilde van Bracke en echtgenote Maria Merckx;
Waterschoot echtgenoot van Irena Wies Bracke; Fiel Merckx echtgenoot
Apellonia Bun; Theo Mangnus en van Annie Burm; Delphine Ongena en
overleden familie; jaargetijde Jacobus echtgenoot Isidoor Merckx; Robert van
Leenknegt en echtgenote Elisa Vink en Duijse en echtgenote Adriënne d’Hert;
overleden familie; Ben de Rechter, Jo Bertha Heijens echtgenote van Louis
de Smit en overleden familie; Regie Boënne; Joseph van Esbroeck en
Buijsrogge
echtgenote Mathilda Roctus
WOENSDAG 12 DECEMBER 18.30 UUR: DINSDAG 11 DECEMBER 9.30 UUR:
rozenkransgebed
in het kerkzaaltje aan de H.
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep
WOENSDAG 12 DECEMBER 19.00 UUR: de Bron. Iedereen is van harte welkom.
eucharistieviering met als voorganger
agenda:
pater J. Reurs
intenties: overleden ouders Stallaert- Vrijdag 7 december wordt de H.
Elias en overleden kinderen; familie communie aan huis gebracht bij zieken,
ouderen en gehandicapten die hiervoor
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen
zijn aangemeld.
overleden:
Joanna Maria Bogaert weduwe van A.J.
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
van Damme 90 jaar
H.H. PETRUS EN PAULUS
Maria Petronella van Waterschoot
ZATERDAG 8 DECEMBER 19.00 UUR:
weduwe van G. Bruggeman 89 jaar
woord- en communieviering met als
VRIJDAG 14 DECEMBER 15.00 UUR: voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte
kruisweg
Everaert-Janssen en familie; Gerarda
mededeling:
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en
Op 14 december is er in de basiliek familie; Judith Cappaert-Spuesens en
Nightfever: van 17.00 uur tot 22.00 uur. echtgenoot
Albertus
Cappaert;
Licht brengen in de duisternis om de jaargetijde
Marlies
Schuren-de
boodschap van Kerstmis verder uit te Schepper en overleden echtgenoot
dragen.
Theo Schuren en overleden familie;
Met medewerking van diverse koren en Gerarda Cappendijk en overleden
Marcel Mangnus op orgel/piano.
familie; Jozef de Klerk en overleden
familie; jaargetijde Martha Kindt-Jacobs
KOEWACHT
met gedachtenis van Camilius Kindt
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
ZONDAG 9 DECEMBER 9.30 UUR:
TER DUINEN
woord- en communieviering met als
voorganger pastor N. Polet m.m.v. het ZONDAG 9 DECEMBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
koor
intenties: Alice Dierick en overleden pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor
intenties: Ber Joos, overleden ouders,
familie
zus Corrie en tante Maria Burm;
overleden ouders Fons Neve en Elsa
lector: Gonny Rozijn
Neve-Pieters; jaargetijde Frans de
Meijer, echtgenote en familie; Piet en
SINT JANSTEEN
Truus Eggermont-Sponselee en overKAPEL O.L. VROUW TER EECKEN
leden familie; Cyril Cornelissens en
ZATERDAG 8 DECEMBER 10.30 UUR:
overleden familie; Adriaan Anton Rijk en
Maria Onbevlekt Ontvangen, eucharistie- familie Rijk; jaargetijde Ria de Booij,
viering met als voorganger pastoor J. jaargetijde Joos de Booij, jaargetijde
van Velthoven m.m.v. het Gregorius Pauline de Booij-van Driessche en zoon
Karel
koor

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN
vervolg
lector: Anita van Puyvelde
com. assistent: J. van Waterschoot
mededeling: op 25 november zijn
gedoopt:
Elena Marie t’ Kint, dochter van Frederik
t’ Kint en Katherine Valdez
Lieke Simone Staal, dochter van Mark
Staal en Anika Remorie, zus van Eva
Leon
de
Middelaer,
zoon
van
Christophe de Middelaer en Kim
Soetens
HENGSTDIJK
H. CATHARINA
MAANDAG 10 DECEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens
en echtgenoot Josephus Kerckhaert
DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 6 DECEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties:
voor
onze
overleden
bewoners en overledenen in eigen kring
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 9 DECEMBER 10.30 UUR:
eucharistieviering
intenties: uit dankbaarheid b.g.v. een 55jarig
huwelijk;
Gaby
en
Harry
Bruggeman-Vereecken en familie; Marie
en Theo Vereecken en familie;
Augustinus
en
Petronella
FerketPoulussen en kleinzoon Auk de Maat;
Frans en Els Van Daele-Rottier en
familie; Fideel der Weduwe en familie;
Ursula en Adriaan Hoogesteger-van der
Heyden; Elisabeth en Josephus de
Schepper-de Bruyn en familie
WOENSDAG 12 DECEMBER 11.00 UUR:
weekviering
overleden:
dhr. Floor Kaijser
mw. Jeanne van Damme-Bogaert
dhr. Eric de Smet
mw. Angelina van Gimst-Heijdens
dhr. Joos d’Haens

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
Secretariaat parochie:
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.nl
Het secretariaat en het pastoraat van de
parochie is te bereiken op tel. 0114 745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
Voor het maken 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
Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@live.nl
pastoor van de parochies H. Maria
Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth
Pastoraal werker
Ralf Grossert
Churchillhof 9,
4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl
Pastoraal werkster
Katrien Van de Wiele
Beneluxstraat 16,
4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl
Dienst geestelijke zorg Zorgsaam
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:
Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317
Diaken Kees van Geloof
Leeuwerikstraat 14,
4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl

Taizé avondgebed
in de advent
Thema: (Ver-) wachten we nog?
Het gebed vindt plaats in de H.
Catharinakerk te Hengstdijk op
donderdag 6 december, aanvang
19.30 uur en m.m.v. o.a. de
begeleidingsgroep Laudate Dominum.

71 j.
90 j.
75 j.
95 j.
83 j.

WZC DE LANGE AKKERS
KOEWACHT
DINSDAG 11 DECEMBER 10.30 UUR:
eucharistieviering
overleden:
mw. Maria van Poecke-Aper

95 j.

foto: Verzoeningskerk in Taizé (Fr.)

In dit avondgebed willen we ons
laten inspireren door de advent en
ons bezinnen op de betekenis en
misschien de noodzaak van een
leven in verwachting. Er is een
volledige orde van dienst beschikbaar.
In ons zingen, bidden, stil zijn, het
lezen van de Bijbel (uit de profeet
Habakuk 2 en het Lucas evangelie
3 over Johannes de Doper.
Fijn als u dit met ons wilt meebeleven.
U bent van harte welkom in de r.-k.
kerk van Hengstdijk.
Na afloop van dit avondgebed
ontmoeten we elkaar onder het
genot van een kopje koffie. Deze
oecumenische activiteit gaat uit
van de r.-k. parochie H. Maria
Sterre der Zee en de protestantse
kerk Oosthoek te Hulst. Informatie
bij ds. Overduin (0114-683360).

