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JAAR A 
1ste zondag van de advent 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 2, 1-5 
Romeinen 13, 11-14 
Matteüs 24, 37-44 

 
 

Thema 
Weest bereid 

Collecte 
 

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

 

 

Energiecompensatie 
 

Alle huishoudens krijgen dezer dagen €190 korting op hun 
energierekening. Voor sommigen een fijn extraatje, maar niet iedereen 
heeft het geld nodig en schenkt het liever aan een lokaal fonds dat 
mensen ondersteunt, die het echt nodig hebben. Denk daarbij aan de 
lokale Caritas. 
 

Velen kunnen niet wachten totdat de energiecompensatie van twee keer €190 
wordt uitgekeerd. Maar er zijn er ook die het geld eigenlijk niet nodig hebben, 
terwijl goede doelen het goed kunnen gebruiken. De eerste extra donaties 
komen nu al binnen. 
 

Het aantal mensen dat afhankelijk is van organisaties als Caritas, diaconie of 
Voedselbank groeit met de week. Ook in Zeeuws-Vlaanderen. Dus iedere 
donatie is meer dan ooit welkom! 
 

Vanaf nu kunt u de aangekondigde energiecompensatie tegemoetzien en 
mocht u die willen schenken, bedenk dan welk doel u daarbij voor ogen hebt. 
Caritas Hulst en SchuldHulpMaatje Hulst werken samen om mensen die de 
eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen met raad en daad bij te staan en financieel weerbaar te maken. Alvast bedankt voor uw gift. 
 

Het rekeningnummer van Caritas H. Maria Sterre der Zee is : NL80 RABO 0172 4606 38 
 

Jaap Klok 
drjklok@gmail.com 
 

 

Kinderkerk 
 

Op weg naar Betlehem: op zondag 27 november 2022 van 11:00 uur tot ongeveer 12:00 uur in de kerk 

van Hengstdijk. 
 

We gaan met de figuren van de kerststal naar Betlehem en hebben een knutselwerkje voor zowel oudere 
als jongere kinderen. 
Jullie zijn van harte welkom! 
 

We hebben warme chocolademelk, thee en koffie. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
 

Kleed je lekker warm aan, want het kan koud zijn in de kerk. 
 

Kijk ook even op de website. 
 

 

St.-Ceciliakoor viert zijn 55-jarig jubileum met drie jubilarissen 
 

In 1967 werd het St.-Ceciliakoor in Clinge opgericht. 55 jaar later zijn twee 
koorleden die er vanaf het begin bij waren, nog steeds actief. Reden genoeg 
om deze dames afgelopen zaterdag in het zonnetje te zetten. Zo kregen 
Marcella van Geertruy-van Huffel en Julia Weemaes-de Kerf uit handen van 
voorganger pastor Ralf Grossert aan het eind van de viering, naast een 
oorkonde, een insigne van 55 jaar, als aanvulling op de gouden eremedaille 
die zij al eerder mochten ontvangen. Maar er was nóg een jubilaris; namelijk 
Ria de Koster-de Puysseleyr, die 50 jaar koorlid is. Voor haar had pastor Ralf 
een aanvullende insigne van 50 jaar met eveneens een oorkonde. Een hele 
prestatie voor deze drie dames om na zo’n lange tijd nog steeds trouw op 
repetities en uitvoeringen aanwezig te zijn. Uiteraard mochten bij zo’n 
feestelijke happening bloemen niet ontbreken. De dames kregen dan ook een 
mooi boeket uit handen van hun voorzitter, Theo Verstraeten. Na afloop kon er 
met familie en aanwezigen nog even nagepraat worden. 
Marcella, Julia en Ria: van harte gefeliciteerd! 
 

Annemie de Loos-Brijs 
 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1827-kinderkerk-op-27-november-2022-in-hengstdijk


Informatie en intenties 
Hulst H. Willibrordus 
zondag 27 november 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

Dameskoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Piet Smet 
en echtgenote Gena Smet-van Deursen en familie; Jan en Mathilde de Smit en overleden familie; 
namens het dameskoor van de basiliek voor Elly de Theije; Leon de Bleijser; Flor Blommaert van de 
Poele weduwe van Leon Blommaert; Piet Broeckaert en echtgenote Suzanne Broeckaert-Wauters; 
overleden tante Tilly van Geijt.  
woensdag 30 november 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 30 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen. 
vrijdag 2 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; pater Walter Poppe 

 
Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 27 november 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Gerard van der Sijpt; Edmond Segers echtgenoot van Mariette van Waes 
 
Clinge H. Henricus 
zaterdag 26 november 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: in liefdevolle herinnering Marie-Louise de Muyer echtgenote van Jos Haest; Willy de Wert 
echtgenoot van Lilian van Overmeir, overleden ouders, zussen en broers; Germaine van der Ha en 
echtgenoot Joseph de Burger 
dinsdag 29 november 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
gedoopt: Daan Bert Kim, zoontje van Léon Remerij en Leontien Weemaes; Nyka Rafael Walter, 

zoontje van David Castillo Pereyra en Angela Josiassen 
overleden: Germaine van der Ha weduwe van Joseph de Burger, 94 jaar 

 
Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 25 november 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  

intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; pater Paulus van Winden; Jeanne van der 
Heyden, Jozef van der Heyden en ouders Alexander, Francisus van der Heyden en echtgenoot Anna 
Maria Lockefeer; George Martens en echtgenote Jet Maerman en overleden familie; Fons Smet 
echtgenoot van Irene van Puijvelde 

 
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 26 november om 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert 
intenties: Madeleine Dierickx-Fermont; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 

familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 28 november 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 

intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie; Christina Lemsen 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 27 november 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

intenties: Marja van Assche-de Schepper; Tilly Maas-Lauret, Julien en Mieken Maas-Buijsrogge, Emiel 
en Irma de Waal-de Bakker en overleden kinderen; Johan Smits en overleden ouders Ria en Jo 
Verrassel-den Tenteren overleden familie; overleden ouders Agnes en Theo de Kort-van de Veeken 
met gedachtenis van overleden dochter Betsie en families 

 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 

 
Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 27 november 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. 

Cantallegria 
intenties: Guust Burm, dochter Patricia en schoonzoon Loek; Rogier Aerts, echtgenoot van Ria Aerts-

der Weduwe; Achiel Hermans, echtgenoot van Margriet Hermans-Bryssinck; Piet van Dorsselaer, 
Andrea Gijsel-Vonck, Jo Gijsel en zoon Eddy; Greet Hermans-de Booij, echtgenote van Theo Hermans 
overleden De Blaauwe Hoeve: mw. A. van de Walle-Soethaert, 94 jaar 

 

Overzicht vieringen 
rond 26-27 november 

 

Hulst 
zo 27 nov 11.00 uur:  eucharistie 
wo 30 nov 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 30 nov 19.00 uur:  eucharistie 
vr 2 dec 19.00 uur: eucharistie 
Koewacht 
zo 27 nov 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 26 nov 19.00 uur: eucharistie 
di 29 nov 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 25 nov 19.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 26 nov 19.00 uur:  w&c viering 
Hengstdijk 
ma 28 nov 19.00 uur:  w&c viering 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 27 nov 9.30 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 27 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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