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LEZINGEN 23 DECEMBER

4de zondag van de advent
JAAR - C
Micha 5, 1-4a
Hebreeën 10, 5-10
Lucas 1, 39-45

THEMA: VERVULLING
25 DECEMBER

Kerstmis

THEMA: VERLICHT
VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE

Advent
We zitten in december en de adventstijd
is aangebroken. De Sint is vertrokken
en de winkels liggen vol met kerstspullen.
Toch wel jammer, dat de Sint, Kerstmis
en misschien ook al wel carnaval zo
dooreen lopen. Vroeger…vroeger was
dat toch niet zo, maar ja we gaan mee
in de vaart der volkeren. Op dit moment
loopt alles door elkaar heen. We doen
vele dingen tegelijkertijd. Leren, werken,
sporten, boodschappen doen, telefoneren,
social media. Ze zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. We moeten mee en
zo misschien ook wel met Sint en kerst.
Voor veel mensen is de komende tijd
een betoverende en veelbelovende tijd.
Parallel aan de drukte van alle dag is er
de advent, één van de mooiste en
meest verwachtingsvolle periodes van
het kerkelijk jaar. De advent is de
voorbereidingstijd op het kerstfeest, de
geboorte van Jezus Christus. Het
verwijst naar de menswording van God
op aarde. De adventskrans krijgt een
plaats in de kerk. Het is een krans van
altijd groen blijvende dennentakken met
vier kaarsen, die achtereenvolgens op
de zondagen van de advent worden
ontstoken als symbool van hoop en
naderende kerstfeest: er komt steeds
meer licht in de duisternis, we leven toe
naar de geboorte van de Heer.
De adventstijd is ook als voorbereiding
op het kerstfeest een tijd van boete,
inkeer en vergeving. In onze parochie
zal de boeteviering dit jaar in Lamswaarde

zijn op maandag 17 december om 19.00 uur.
In deze periode willen we ook aangeven,
dat niet alles goed is verlopen. Geloven
is niet alleen voor de zondag, maar het
zit in je, elke dag met elke vezel van je
lijf. We proberen met zijn allen handen
en voeten te geven aan ons geloof. Niet
alle contacten met elkaar verlopen altijd
even vlotjes. Dat hoort bij ons menszijn. Immers, ieder probeert zijn geloof
te beleven met alle overtuiging.
Belangen zijn voor de één soms heftiger
dan voor de ander. Het is maar waar je
op dat moment voor staat.
Toch… laten we proberen elkaars
mening te respecteren, omgaan met de
mogelijkheden die we hebben, maar
steeds proberen de wens van de ander
te respecteren, de mens zelf te respecteren
en misschien alleen maar even boos te
zijn op dat ene element in die mens, dat
we niet zo prettig vinden voor onszelf.
Laten we hier vergevingsgezind in zijn
en open met elkaar in dialoog blijven.
Ook dit is boete en vergeving.
Het parochiebestuur H. Maria Sterre der
Zee wil in deze adventstijd dank zeggen
aan al die vrijwilligers die zich al jaren
inzetten voor het vele werk dat zij voor
onze gemeenschap verrichten. We hopen
nog jaren op u te mogen rekenen.
Immers, we vormen een gemeenschap
van mensen, die samen geloven in God
en van daaruit willen leven.
parochiebestuur H. Maria Sterre der Zee

stilteviering
eucharistie
gezinsviering
eucharistie
eucharistie
eucharistie

Koewacht
zo 23 dec 9.30 uur
ma 24 dec 21.00 uur
di 25 dec 9.30 uur

w&c viering
eucharistie
w&c viering

Heikant
ma 24 dec 19.00 uur

eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 20 dec 14.00 uur Uur van gebed
Clinge
za 22 dec 19.00 uur
ma 24 dec 22.00 uur

w&c viering
w&c viering

Nieuw-Namen
di 25 dec 10.30 uur

w&c viering

Boschkapelle/Stoppeldijk
za 22 dec 19.00 uur
eucharistie
di 25 dec 11.00 uur
w&c viering
Hengstdijk
ma 24 dec 19.00 uur

w&c viering

Kloosterzande/Ossenisse
zo 23 dec 9.30 uur
eucharistie
di 25 dec 9.30 uur
eucharistie
wo 26 dec 9.30 uur
gezinsviering
wzc Antonius
do 20 dec 10.00 uur

kerstviering

De Blaauwe Hoeve
zo 23 dec 10.30 uur
di 25 dec 10.30 uur

w&c viering
kerstviering

wzc De Lange Akkers
di 21 dec 10.30 uur

kerstviering

Als vrijwilliger van de kerk werd mij
een paar jaar geleden gevraagd om
de koffer op te knappen, waar de
monstrans in wordt bewaard. Dat was
een moeilijke klus, want alles wat ik
aanraakte viel uit elkaar van
ouderdom. Ik heb toen een nieuwe
gemaakt, wat een heel werk bleek te
zijn: de voor- en achterkant zijn bol en
lopen uit op een punt aan de
bovenzijde.

Omdat ik scheepstimmerman ben
geweest en mijn eigen zeiljacht heb
gebouwd, was het niet moeilijk maar
wel veel werk om weer een passende
behuizing te maken. Van binnen is de
koffer bekleed met een 2 cm dik soort
watten en rood fluweel. Het was een
mooie uitdaging om zoiets te maken!
George Verwilligen

Paus

vieringen rond het weekend
van 22-23 en van 24- 25 december
vr 21 dec 19.00 uur
zo 23 dec 11.00 uur
ma 24 dec 19.00 uur
ma 24 dec 22.00 uur
di 25 dec 11.00 uur
wo 26 dec 11.00 uur

Koffer voor monstrans

Kerststallen tentoonstelling Hengstdijk
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is er op
Hengstdijk
weer
de
jaarlijkse
kerststallen tentoonstelling, dit jaar voor
de 16e keer. Wij zijn er weer in geslaagd
om een zeer groot aantal kerststallen
groot en klein, kerstaferelen en
afbeeldingen bij elkaar te krijgen. En
wederom is er een groot aantal bij, die
nog nooit in onze kerk te zien zijn
geweest. Graag nodigen we u uit, in
onze sfeervolle en warme kerk, voor
een
bezoek
aan
deze
mooie
tentoonstelling. U kunt ook, onder het
genot van een koud of warm drankje, in
een gezellige kerstsfeer allerlei mensen
ontmoeten. De kerk is toegankelijk voor
rolstoelen en rollators, helaas is er geen
invalide toilet aanwezig.

De openingstijden zijn 27 t/m 30
december telkens van 13.00 tot 18.00
uur. De toegang voor volwassenen is
€ 2,- en voor kinderen onder 16 gratis.

Het volk dat wandelt in de duisternis
ziet een helder licht;
een glans straalt over hen,
die wonen in het land van de dood.
Jesaja 9,1
Het pastoraal team, het parochiebestuur
H. Maria Sterre der Zee en de redactie
van Tintinnabulum wensen u een

zalig kerstfeest en
een zegenrijk 2019.

Knap vind ik dat, wanneer je zo op
een situatie kunt inspelen als paus
Franciscus dat deed tijdens de
algemene audiëntie, op woensdag 28
november in Rome. Misschien hebt u
het gelezen of zelfs gezien. Dat dove
jongetje, dat zomaar het podium op
kwam lopen en op iedereen afstapte.
Toen de moeder haar zoontje terug
kwam halen zei de paus: “Laat hem
maar begaan”. Het jongetje bleek doof
en niet te kunnen praten. Vervolgens
reageerde de paus naar zijn gehoor
door te zeggen: “Dit jongetje heeft me
aan het denken gezet. Hij is vrij.
Ongedisciplineerd, maar vrij.”
Vervolgens stelde de paus zichzelf ten
overstaan van allen de vraag: “Ben ik
zo vrij in het aangezicht van God? Zo
vrij als een kind in het bijzijn van zijn
vader?” Een vraag met diepte. Een
vraag die, met de paus, wellicht ook
ieder van ons aan zichzelf kan stellen.
pastoor Wiel Wiertz

COLLECTE 22-23 DECEMBER
EN KERSTMIS
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap.
In
Boschkapelle, Hengstdijk en NieuwNamen zijn er extra collectes voor
verwarming van de kerk. In Clinge is
er een extra collecte voor zowel
verwarming als onderhoud van de
kerk. Er zijn extra collectes voor
onderhoud
van
de
kerk
in
Kloosterzande en basiliek in Hulst. In
de Blaauwe Hoeve is er een extra
collecte voor de dienst geestelijke zorg.

INFORMATIE EN INTENTIES
HULST
H. WILLIBRORDUS
VRIJDAG 21 DECEMBER 19.00 UUR:
stilteviering
ZONDAG 23 DECEMBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. Basiliekkoor
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en
echtgenoot George van der Wielen;
familie Baert-van Gijsel; voor Esther
Saman en overleden moeder Ria
Wojtal;
overleden
ouders
René
Hulshout en Maria Hulshout-Picavet
MAANDAG 24 DECEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
m.m.v. De Wal-Noten
intenties: familie Baert-van Gijsel; jaargetijde
Lucienne Maenhout en echtgenoot
Aloys Buysrogge; Piet Boonman en
familie; George de Maat echtgenoot van
Ria Kips, wederzijdse ouders en familie;
voor Rene Maerman echtgenoot van
Jenny Maerman-Bonte, dochter Carla
en familie; voor Huib Altenburg en Jacky
Altenburg-van der Wulp en familie
MAANDAG 24 DECEMBER 22.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
W. Wiertz m.m.v. Cantorij der Basiliek
intenties: pastor Jo van der Heyden; familie
Baert-van Gijsel; Gerard van Eeden; Stan
Bogers; Leonid Gromyko en Ljoebov
Pillinoga, Willy van Mol en echtgenote
Maria Roels; Louis Lockefeer; Leo
Hemelaar en Paula Hemelaar-Suy; voor
Dick de Kamps, overleden schoonouders,
ouders en familieleden; familie Buys van
Sikkelerus; overleden ouders Jo Bracké
en Miet Bracké de Backker; Denise van
de Voorde-Neve echtgenoot van Gerard
van de Voorde; voor Gilbertus De Beleir
en echtgenote Eleonora De Beleir van
der Veen; overleden ouders Guust de
Bruijn en Marie de Bruijn-Weemaes en
dochter Marie-José; Rooske Blommaert
en echtgenoot Bernhard van Laare;
Margaretha Danckaert en echtgenoten
Frans Thijs en Joos de Wit, zonen
Freddy en Francky en overleden familie
DINSDAG 25 DECEMBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het Dameskoor
intenties: Michael Vonck, Rosalia Vonckvan Huffel en Magdalena en Juliette Vonck;
Josephus Augustinus van Damme; Paula
de Bruijn, Ries van Kampen en overleden
familie; jaargetijde Ben Lockefeer en alle
overleden familieleden; overleden ouders
Trees de Roeck-Fermont en Guust de
Roeck; voor Yvon Elegeert-Reijns; voor
René Verschuren en echtgenote Cornelia
de Smit en overleden familie; Lia LaurijsPolfliet; Joop Gremmen en overleden
familie; jaargetijde voor Frans Buys en
overleden familie
WOENSDAG 26 DECEMBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz m.m.v. Koninklijke
Stedelijke Harmonie
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias
en overleden kinderen; familie Baert-van
Gijsel; familie Verdurmen; voor overleden
familie Vermuë van Waterschoot; Andreas
Esseling en echtgenote Juliette Elias en
zonen Koos, Han, Edward en Wilfried
mededeling: Zaterdag 29 december is
het weer de laatste zaterdag van de
maand, dan houden we de maandelijkse
Kledinginzameling voor Mensen in Nood
aan de tuinpoort van de pastorie van
10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog
bruikbare kleding in goed gesloten
dozen of plastic zakken verpakken.
In de Kerkkoerier staat een foute mededeling. Om 22.00 uur staat vermeld
gezinsviering, maar dan is er een viering
met medewerking van Cantorij der
Basiliek. De gezinsviering is zoals
gebruikelijk op kerstavond om 19.00 uur.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
ZONDAG 23 DECEMBER 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
m.m.v. het koor
intenties: Agnes Janssens echtgenote
van Jos Vercauteren
lector: Gonny Rozijn
mededeling:
Op 23 december is er om 14.30 uur kerstsamenzang in de kerk van Koewacht.
MAANDAG 24 DECEMBER 21.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het koor
intenties: Joseph Martens en Maria
Heijkans; Arthur van Poecke en echtgenote
Magdalena van Poecke-de Guchteneire;
voor de overleden familie van Daele-de
Deckere; jaargetijde voor Jan van den
Dries echtgenoot van Mies van de
Noort; Etien Herman echtgenoot van
Marieke van Gremberghe en overleden
familie; Gerard de Vrieze en overleden
familie; misintentie uit dankbaarheid
lector: Els de Caluwé-de Schepper
DINSDAG 25 DECEMBER 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
m.m.v. het koor
intenties: overleden ouders, broers en
zus van de familie Verschuren-Goossens
lector: Willy Verschraegen
HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
MAANDAG 24 DECEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater T. Verbraeken
intenties: overleden ouders, broers en
schoonzussen van de familie Manacker
van Houte
SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN
DONDERDAG 20 DECEMBER 14.00 UUR:
Uur van gebed. We willen daar tot Maria
bidden, voor de noden van de Kerk en
de wereld. Moge ‘De Vrouwe van alle
volkeren’ onze voorspreekster zijn! U
bent allen van harte uitgenodigd.
NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH
DINSDAG 25 DECEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert m.m.v.
het zangkoor
intenties: gezusters Coenen, overleden
ouders en familie; Theofiel van Mullem;
Jozef Burm en echtgenote Klazina
Vermue en overleden familie; Georgette
van der Heijden, overleden zus en
ouders; Waltraud Klann en echtgenoot
Jozef Maes; Albert Burm, overleden
ouders en familie; Petrus Bosman en
echtgenote Augusta van Roeijen en
familie; George Martens en echtgenote
Jet Maerman en familie; Marie-Jose
Lockefeer en echtgenoot Johan van
Dijke en dochtertje Annemieke; Irma
Goossens en echtgenoot Louis Pauwels
lector: A. de Maeyer-de Deckere
mededeling: I.v.m. de viering op Kerstmis,
is er op vrijdag 28 december geen viering.
HENGSTDIJK
H. CATHARINA
MAANDAG 24 DECEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
intenties: René Boeijkens, overleden
ouders en familie; Maria Kuijpers;
Eugenius Maas, overleden ouders en
familie Maas-van de Lavoir; overleden
ouders Wies en Marie Roctus-de
Bakker, zoon Guust en familie; Adrie
Lauret en overleden ouders; Jacqueline
Kuijpers en overleden ouders

CLINGE
H. HENRICUS
ZATERDAG 22 DECEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
m.m.v. het parochiekoor o.l.v. Marlene
Bauwens
intenties: Gilbert Hoefnagels echtgenoot
van Agnes Casteels, zonen Luc en
Peter Hoefnagels en hun overleden
grootouders; overleden ouders en
familie
d’Haens-Serrarens;
Jeanne
Jonkers en echtgenoot Albert van den
Branden

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN vervolg
lector: Jojanneke Taelman
com. assistent: Lidwien Jansen

DINSDAG 25 DECEMBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor
intenties: overleden ouders Piet en
Anna Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie
en Roos Maas; Roos VerdurmenKerckhaert en familie; overleden ouders
Frans en Mien de Meijer-Hiel en Toon
en Marie van de Bosch-Pauwels en
familie; Fons van Kampen echtgenoot
MAANDAG 24 DECEMBER 22.00 UUR: van Marie-Louise Herrewegh; familie H.
woord- en communieviering met als Priem-Martens; Wil van Vegchel,
voorganger pastor K. Van de Wiele overleden ouders en schoonouders
m.m.v. de gezamenlijke koren
intenties: Aloys Maenhout en echtgenote lector: Jojanneke Taelman
Valentina Buysrogge en overleden com. assistent: Lea Kouijzer
familie; Petrus Acke echtgenoot van WOENSDAG 26 DECEMBER 9.30 UUR:
Louisa Sloot; jaargetijde Piet van gezinsviering met als voorgangers
Stappen en echtgenote Marie Mariman kapelaan van Velthoven en pastor K. Van
en overleden familie
de Wiele m.m.v. Harmonie St. Cecilia
intenties: Jo Kouijzer, overleden ouders,
schoonouders en familie; jaargetijde Joos
en Anna van Goethem-van Puyvelde;
Kimberley Goossen zus van Bas, Indra
mededeling: Woensdag 26 december en Nina; José Pauwels-Maes en familie
om 11.00 uur in onze kerk een concert lector: Ankie Dey
door de fanfare ‘Weldoen door Vermaak’.
DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
ZEEUWS-VLAANDEREN
H.H. PETRUS EN PAULUS
agenda: Vrijdag 21 december wordt de
H. communie voor kerst rondgebracht
bij zieken, ouderen en gehandicapten
die hiervoor zijn aangemeld.

ZATERDAG 22 DECEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte
Everaert-Janssen en familie; Gerarda
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en
familie; Judith Cappaert-Spuesens en
echtgenoot Albertus Cappaert; Josephus
de Meijer en echtgenote Cornelia de
Meijer-Platjouw; Wies van den Bergen
met gedachtenis van overleden dochter
Anneke, zoon Philip en overleden
familie; Judocus Gelderland en Rosalia
Gelderland-Roctus en familie
DINSDAG 25 DECEMBER 11.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte EveraertJanssen en familie; Gerarda SchelfoutVerdurmen, echtgenoot en familie; Judith
Cappaert-Spuesens
en
echtgenoot
Albertus Cappaert; overleden familie
Johannes Truijman-Vonk en overleden
kinderen; César Verbist en overleden
familie Verbist-Verrassel; overleden
ouders Piet en Louise de Rooij-de Schepper;
overleden ouders Borm-van Eerdenburgh;
Joos Cappendijk en overleden familie;
jaargetijde Trees de Rijk met gedachtenis
van overleden familie; Leon Lambert;
Joseph Hamelink, echtgenote, dochter
Annie en zonen Leo en Jan; jaargetijde
Marcel Baecke, wederzijdse ouders en
familie; overleden ouders Marcus-Mahu
en zonen Cor, Theo en Piet; Willy Lambert
en overleden familie Lambert-de Boeij
overleden: op vrijdag 7 december
overleden in de ‘Blaauwe Hoeve’ te Hulst:
Bertha van Damme-Bun weduwe van
Alouisius van Damme in de leeftijd van
88 jaar. De uitvaartdienst en begrafenis
hebben plaatsgevonden op donderdag
13 december in Boschkapelle.
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN
ZONDAG 23 DECEMBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus
Corrie en tante Maria Burm; overleden
echtgenoot en verdere familie; jaargetijde
Eugénie de Waal-van Waterschoot,
Magdaleina Paulina de Kock

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 20 DECEMBER 10.00 UUR:
kerstviering
intenties: August Freyser, dochter
Agnes en overleden familie; jaargetijde
René de Cock, overleden ouders en
familie; Roos van Itegem; Agnes van
Denderen-van Itegem
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 23 DECEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd
door de werkgroep
intenties: Gaby en Harry BruggemanVereecken en familie; Frans en Els Van
Daele-Rottier en familie; Piet en Yvon IvensRab; Willy van Vliembergen echtgenoot
van Tilly van Goethem; Aloïs de Deckere
DINSDAG 25 DECEMBER 10.30 UUR:
kerstviering met als voorganger diaken
K. van Geloof m.m.v. Cantallegria
intenties: Gaby en Harry BruggemanVereecken en familie; ouders Rosa en
Piet Weemaes-Maenhout, zoon Jo, schoonzoon Johan en familie; Guust Burm en
dochter Patricia; Marie en Theo Vereecken
en familie (namens vrijwilligers); José van
Daele echtgenote van Guust Mangnus;
Jozef en Roza Jansen-van Waterschoot
en familie; Jan Gering; ouders van GeloofSandig; Achiel Schalkens echtgenoot van
Juliette Herwegh; Wilhelmina Herwegh
echtgenote van Marcel Reijns; Roger
Schalkens echtgenoot van Annie Bolssen;
echtpaar Cyriel en Agnes Koole-Leeraert;
Alice Audenaerd-de Smit en dochter
Jolanda; Leo en Toos de Vos-Raats; Jan
de Vos echtgenoot van José Henderiks
overleden:
dhr. Alphons Voet
mw. Maria de Dalie-Sponselee
mw. Bertha van Damme-Bun
dhr. Werner Rootsaert

65 jaar
86 jaar
88 jaar
72 jaar

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
VRIJDAG 21 DECEMBER 10.30 UUR:
kerstviering m.m.v. het parochiekoor
In verband met de kerstviering vervalt
de weekviering op dinsdagochtend.
overleden:
mw. Irene de Block-van Hove

96 j.

