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JAAR C 
Christus Koning 

 

 

Lezingen 
 

2 Samuël 5, 1-3 
Kolossenzen 1,12-20 

Lucas 23, 35-43 
 

 

Thema 
Denk aan mij 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs- 
gemeenschap. 

 

 

Kerstvieringen voor gezinnen 
 

 

Wil jij met mama’s en papa’s, kinderen, oma’s en opa’s en met ons kerst vieren? 
We hebben een aantal vieringen speciaal voor gezinnen. 
 

Op zaterdagmiddag 24 december is er Kindje Wiegen in de kerk van Koewacht om 16.00 uur. 
Afspraak 24 december om 16.00 uur in de kerk van Koewacht.  

 

Voor Kindje Wiegen Koewacht kunnen kinderen die willen helpen zich melden bij Gonnie de 
Ruiter, tel. 06-10733820. 

 

Op zaterdagavond 24 december vieren we kerstavond in de kerk van Heikant om 19.00 uur. Een 

viering van woord en communie. Van donker naar licht zorgen we voor een veilig thuis voor Jezus. 
Afspraak 24 december om 19.00 uur in de kerk van Heikant. 

 

Op zondagochtend 25 december vieren we kerstdag in de kerk van Nieuw-Namen om 11.00 uur. Een viering van woord en 

communie. We zingen kerstliederen en luisteren naar het verhaal van kerst. 
Afspraak 25 december om 11.00 uur in de kerk van Nieuw-Namen.  

 

Op maandagochtend 26 december vieren we tweede kerstdag in de kerk van Kloosterzande om 11.00 uur. Een viering van woord en 

communie volledig in kerstsfeer. Er is voor jou vast ook nog plaats in de stal. 
Afspraak 26 december om 11.00 uur in de kerk van Kloosterzande.  

 

We willen graag actieve vieringen waar zoveel mogelijk kinderen aan meewerken. Wil jij tijdens een of meerdere van de vieringen 
een kaarsje aansteken of iets doen? Of vind je het leuk om iets te lezen door de microfoon? Laat dan zeker van je horen! Ten laatste 
op 20 december via een mailtje aan Katrien feestindekerk@zeelandnet.nl of bel of app naar tel. 06-41322776! Dan kunnen we wat 
we van je verwachten of de tekst die je mag lezen nog vooraf even mailen. 

 

De kans dat het in de kerk koud zal zijn, is groot!  
Kleed je dus lekker warm aan! Je kunt een dekentje meenemen als je dat fijn vindt. 
 

 

Basiliek Hulst kleurt op woensdagavond van 23 november weer rood 

 

Met RedWednesday© vestigt Kerk in Nood (ACN) op woensdag 23 november de aandacht 
op het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. 
Rond deze dag worden wereldwijd honderden beroemde kathedralen, kerken, kloosters, 
monumenten en openbare gebouwen bloedrood verlicht. 
 

De vervolging van gelovigen neemt overal toe. Liefst 62 landen (32%) kennen aanzienlijke 
schendingen. Christelijke minderheden zijn relatief vaak slachtoffer. Jihadistische groepen, 
religieuze nationalisten en ook overheden hebben het in diverse landen op hen gemunt. In het 
rapport 'Vervolgd en vergeten? 2022' worden in de week voor RedWednesday de bevindingen van 
twee jaar onderzoek naar de vervolging van christenen wereldwijd gepresenteerd. 
 

Wereldwijd 

Onder de gebouwen die in de afgelopen jaren van de campagne in het rood verlicht waren, zijn 
onder meer het Colosseum en de Trevifontein in Rome, de Sacré-Coeurbasiliek in Parijs, het 

Christusbeeld op de Corcovado in Rio de Janeiro, het Oostenrijkse parlementsgebouw en de kathedraal van Frankfurt. Bovendien 
vonden in veel kerken 'Avonden van Getuigenis' plaats, waarop christenen verslag deden van de vervolging in hun thuislanden. 
 

 

Schrijfmiddag Amnesty International op 23 november 

 

Zonder uw steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken onze petities of stuur direct online een brief naar de autoriteiten 
of een kaartje aan een gevangene. Ook is het weer mogelijk samen in het Parochiecentrum, Steenstraat 9 brieven te schrijven op 
woensdag 23 november tussen 14.00 en 15.30 uur. Er liggen daar voorbeeldbrieven, schrijfgerei en enveloppen klaar! Het enige wat 

we van u vragen is om een of meerdere brieven te schrijven. Heus het helpt! U bent van harte welkom! 
 

mailto:feestindekerk@zeelandnet.nl


 

27 november Vestingcross in Hulst 

 

Ook dit jaar wordt in Hulst weer de Vestingcross gehouden. Zoals gebruikelijk zullen er weer heel veel mensen aanwezig zijn, want de 
cross is populair bij Nederlanders maar vooral ook bij Belgen. De dames- en heren-elitewedstrijden van de Vestingcross/UCI World Cup 
Hulst zijn live te volgen bij Sporza (VRT) en Eurosport. Vorig jaar was dit in de middag, maar nu zullen de wedstrijden in de ochtend 

worden gehouden; 11.00 uur voor de vrouwen en 12.15 uur voor de heren. Dat komt omdat de Rode Duivels om 14.00 uur hun tweede 
groepswedstrijd op het WK spelen. 
De Dubbele Poort is dat weekend afgesloten en de verkeerscirculatie in de stad is beperkt. Om de basiliek te kunnen bereiken kunt u 
ook dit jaar weer bij de verkeersregelaars aangeven dat u naar de eucharistieviering gaat. 
 

 

Informatie en intenties 
 
 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 20 november 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. van de 

Wiele m.m.v. Basiliekkoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Johanna 
Baert; Fons d’Haens echtgenoot van Gusta Serrarens; Leon de Bleijser; Rosalia Maria Cerilles de 
Theije echtgenote van Rudi Thomas; Flor Blommaart-van de Poele weduwe van Leon Blommaart; 
Bastiaan de Winter en jaargetijde voor Celina de Winter-Cornelissens; Piet Broeckaert; overleden tante 
Tilly van Geijt 
woensdag 23 november 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 23 november 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 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 20 november 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Theophile de Rechter en echtgenote Margaretha Martinet en overleden familie; Edmond 

Seghers echtgenoot van Mariette van Waes 
 

Heikant H. Teresia v/h Kind Jezus 
donderdag 24 november 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 19 november 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; jaargetijde Joos van Putte en 

echtgenote Thilda van Hauten; Joseph Govaert en echtgenote Saria van den Brande; jaargetijde 
Etiënne Schijvenaars echtgenoot van Agnes de Wilde; Alfons Smet echtgenoot van Irene van 
Puyvelde; voor het 55-jarig bestaan van het zangkoor St. Cecilia en tevens ter nagedachtenis aan alle 
overleden leden 
zondag 20 november 14.00 uur: doopviering van Daan Remerij met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
zondag 20 november 15.15 uur: doopviering van Nyka Castillo Pereyra met als voorganger pastor K. 

Van de Wiele 
dinsdag 22 november 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 19 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: Joseph Hamelink, echtgenote, kinderen en familie; Jan de Blok, ouders, schoonouders en 
familieen voor een zieke zus; 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 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 20 november 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; overleden echtpaar Paul en Germania 
Wullems-Heijens; Betsy Vervaet-Raas echtgenote van Rudy Vervaet en overleden familie; overleden 
ouders A. Vervaet-Gielleit en overleden familie; Peter Goossen en overleden familie; Piet van Damme 
gedoopt: Joshua Anthonio en Emily Charlotte zoon en dochter van Jhon Alexander en Henao Gomez-

de Reu 
 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 21 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 20 november 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van 

Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor   
intenties: Piet van Dorsselaer, Andrea Gijsel-Vonck, Jo Gijsel en zoon Eddy; Johan Burm echtgenoot 
van Maria Burm-Boogaert; Bert Borm echtgenoot van Juliëtte Borm-van Eerdenburgh; Jan de Vos en 
overleden ouders Leo en Toos de Vos-Raats 
overleden De Blaauwe Hoeve: mw. M. Schelfhout-Pilaet, 82 jaar 

 

Overzicht vieringen 
rond 19-20 november 

 
 

Hulst 
zo 20 nov 11.00 uur:  w&c viering 
wo 23 nov 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 23 nov 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 20 nov 9.30 uur:  w&c viering 
Heikant 
do 24 nov 10.30 uur:    w&c viering 
Clinge 
za 19 nov 19.00 uur:  w&c viering 
zo 20 nov 14.00 uur:  doopviering 
zo 20 nov 15.15 uur:  doopviering 
di 22 nov 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 19 nov 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 20 nov 9.30 uur:  w&c viering 
Lamswaarde 
ma 21 nov 19.00 uur:  eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 20 nov 10.30 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 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 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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