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JAAR B 
1ste zondag van de advent 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 63, 16b.-17.19b; 64, 3b-8 
1 Korintiërs 1, 3-9 
Marcus 13, 33-37 

 

Thema 
Onverwacht 

 

Collecte 
 

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

 

 

Kerstkaarten voor onze parochies 
 

Het is alweer advent: Kerstmis komt naderbij. Tijd ook weer om aan dierbaren dichtbij of ver weg 
een kaartje te sturen, omdat we aan hen denken en hen willen laten delen in goede wensen voor 
2021. De 3 Zeeuws-Vlaamse parochies hebben voor dit jaar een reeks kerstkaarten gemaakt die u 
kunt kopen of bestellen. Hiernaast ziet u een collage van de verschillende kaarten, die worden 
aangeboden: 10 verschillende kaarten met envelop verdeeld over 2 sets. Eén set kost € 3; 2 sets 
voor € 5. Door deze kaarten te kopen maakt u niet alleen uw dierbaren blij, maar steunt u ook de 
parochie en onze caritas. De kerstkaarten zijn vanaf donderdag 3 december beschikbaar. 
In Hulst en in Clinge komt in de kerk een afbeelding van de 2 setjes kaarten te hangen met daarbij 
een intekenlijst, waar de benodigde gegevens kunnen worden ingevuld. Aan de hand van deze lijst 
wordt contact opgenomen over betaling en aflevering.  
In Clinge kunnen geïnteresseerden ook een e-mail sturen, parochieclinge@zeelandnet.nl, of bellen 
naar 0114-311332 of 06-49239741. Dan wordt de kaartverkoop mondeling geregeld. In Hulst kunt u 
de kaarten kopen in het parochiecentrum, Steenstraat 9 iedere maandag en donderdagmorgen 
tussen 9.30 uur en 11.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar pkHulst@hmsdz.nl. 
De komende weken blijven wij u informeren over bestel- of verkoopmogelijkheden op andere 
plaatsen in onze parochie. De kerstkaarten zijn vanaf donderdag 3 december beschikbaar. 
Kijk op de website voor een grotere afbeelding van de kerstkaarten.  

 

 

Pakjesavond 
 

Pakjesavond: ja, de goede avond van de Sint komt er weer aan. U ziet het in de winkels en u kijkt 
zeker rond, welke cadeautjes u zelf aan de goede Sint wilt vragen. 
Zo maar een gedachte, maar deze gedachte kwam bij me op, toen kapelaan Van Velthoven de 
nieuwe folders van de kerkbalans in het parochiecentrum bracht en bijgaande foto stuurde. Nadere 
informatie over de actie kerkbalans volgt nog, maar deze coronaperiode heeft ons wel op onszelf 
teruggeworpen. We zijn aangewezen op een klein aantal mensen, die we kunnen ontmoeten. Dan is 
de Kerk toch ook een plaats van verbinding.  
Voor de Kerk betekent het ook, dat we voor het voortbestaan financiële ondersteuning nodig 

hebben. Onze vaste kosten zijn wel doorgegaan en er wordt ook extra aandacht besteed aan ons als mens en aan de vieringen. 
De Kerk is voor iedereen op een andere manier van waarde. Denkt u, met deze feestdagen, ook aan ons voor een extra 
bijdrage? Zo blijft de Kerk van waarde voor parochianen en samenleving. 

 

Dank, namens de parochie H. Maria Sterre der Zee, Cecile van Tiggelen 
 

 

SchuldHulpMaatje Hulst zoekt nieuwe maatjes! 
 

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Ook in de gemeente Hulst. De 
rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om 
de post open te maken. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Hulst helpen om de problemen op te lossen. 
We hebben op dit moment 8 SchuldHulpMaatjes. Dat moeten er meer worden. Ben jij ons nieuwe maatje?  
Wat doet een maatje?  
Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger, die mensen met financiële problemen helpt om alle inkomsten en uitgaven 
op een rij te zetten. Samen met de hulpvrager maak je een lijst met alle onbetaalde rekeningen en een plan om die te betalen. 
Het doel is dat de hulpvrager overzicht krijgt en leert hoe hij of zij de geldzaken op orde houdt en uit de schulden blijft. Als maatje 
moet je vooral goed kunnen luisteren en geduld hebben. Je moedigt de hulpvrager aan om vol te houden en geeft praktische hulp. 
SchuldHulpMaatje worden  
Na een driedaagse training kan je als SchuldHulpMaatje aan de slag. Je maakt deel uit van ons maatjesteam, wordt ondersteund 
door de coördinator en krijgt elk jaar bijscholing. Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen 
we iedereen. Wil jij SchuldHulpMaatje worden en anderen helpen om ook financiële vrijheid te ervaren? 
Maak dan een afspraak voor een intakegesprek met coördinator Rob van der Hulst of Vera Verstraeten via mailadres: 
coordinatorshmh@gmail.com 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/8-clusters/1587-kerstkaarten-voor-onze-parochies


 

Roderick zoekt licht 
 

Roderick Vonhögen gaat wekelijks op zoek naar hoopvolle verhalen, optimistische mensen en tradities die verbinden. Zo heeft hij 
ook zijn licht opgestoken in Zeeuws-Vlaanderen en sprak hij met kapelaan Jochem van Velthoven. De uitzending is op zaterdag 
28 november om 16.25 uur - NPO2. De herhaling op donderdag 3 december - 14.20 uur 

 

 

In heel Zeeuws-Vlaanderen mogen er maar dertig personen in een viering aanwezig zijn, ook bij begrafenissen.  
Voor het aanmelden van zitplaatsreserveringen in het weekend in onze kerken: zie de website van de parochie. 

 

 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 29 november 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger T. Verbraeken m.m.v. 
M. van den Boomen 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; Jo Everaert en familie Everaert-Tielemans; 
voor de overleden Susanna Philomena Werleman-Croes; Leon de Bleijser; familie de Block-
Everaerd; Walter Anna Albert van Overmeir; Mafalda Reunis-van der Vlies 
woensdag 2 december 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 2 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger J. Reurs  
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; Piet Malefason echtgenoot van Riet van Eck, zijn ouders Guust Malefason 
en Ivonne van Vlierberghe 
vrijdag 4 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden 
ouders Brand-Wauters en overleden familie 
mededelingen: U kunt zich aanmelden voor de zondagviering op mailadres pkhulst@hmsdz.nl 
of per telefoon 0114-745 000 (optie 2). U kunt zich ook persoonlijk aanmelden op Steenstraat 9. 
Wij zijn tijdelijk minder vaak open; op maandag- en donderdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 
uur. Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met 9.30 uur tot 11.30 uur. Aanmelden 
kan tot donderdagochtend. 

 
Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 29 november 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine van der Sijpt-van Goethem en 
overleden familie; George van Daele echtgenoot van Bea de Cock 

 
Clinge H. Henricus 
zaterdag 28 november 14.00 uur: doopviering voor Rens Mangnus met als voorganger pastor 
K. Van de Wiele 
zaterdag 28 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan J. van 
Velthoven 
intenties: Willy de Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir, overleden ouders en overleden 
familie; George de Smet en echtgenote Adriënne Janssens; Jacobus Smits en echtgenote 
Sophia Toolenaar; José Weemaes en echtgenoot Gerardus Smet; Herman Broeckaert; 
Gabriëlle De Baets en echtgenoot George Bauwens; Mariëtte Van Landeghem echtgenote van 
Franҫois Reunis; Maria Verbist met gedachtenis aan haar ouders; Jozef van de Vijvere en 
echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders 
overleden: Rosina Lansu, 90 jaar 

 
Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 27 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger: pater J. Reurs 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; pater Paulus van Winden; George 
Martens en echtgenote Jet Maerman en overleden familie 
overleden: dhr. George Pauwels echtgenoot van Ria Schuddings, 73 jaar; mw. Lucienne Joos 
weduwe van Piet de Cock, 83 jaar; dhr. Johan Kegelaer weduwnaar van Maria Buijsrogge,89 
jaar  

 
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 28 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pater T. Verbraeken 
intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; Netty Strooband; Marleen van Vlieberghe-de 
Jonge en overleden familie 

 
Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 29 november 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 
Grossert 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Miet Menu-Kerckhaert 
en familie; Theo van Kruijssen en Els van Kruijssen-Franssens; jaargetijde Marinus Victor Rijk 
en zonen Bernard en Ad; jaargetijde Maria de Bruijn-Schelfhout echtgenote van Albert de Bruijn 
en overleden familie 

Overzicht vieringen 
rond 28-29 november 

Hulst 
zo 29 nov 11.00 uur: eucharistie 
wo 2 dec 19,00 uur:  eucharistie 
vr 4 dec 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 29 nov 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 28 nov 14.00 uur doopviering 
za 28 nov 19.00 uur: eucharistie 
Nieuw-Namen 
vr 27 nov 19.00 uur: eucharistie 
Vogelwaarde 
za 28 nov 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 29 nov 9.30 uur:  w&c viering 

 

 

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 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 J. van Velthoven  
tel. 0114-745000, toets 3; e-mail: 
kapelaanvanvelthoven@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 
Dienst geestelijke zorg 
ZorgSaam zorggroep  
Zeeuws-Vlaanderen:  
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl   
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