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JAAR A 
2de zondag van de advent 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 11, 1-10 
Romeinen 15, 4-9 

Matteüs 3,1-12 
 
 

Thema 
Maakt zijn paden recht 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap en een extra caritas-
collecte bestemd voor Pro Petri 
Sede. 

 

 

Met Leo Fijen ‘In gesprek rond de kerststal’ 

 

Op maandagavond 12 december om 20.00 uur gaat Leo Feijen met ons in gesprek over de beelden van de kerststal. Wat is hun 

betekenis en wat betekenen de figuren voor ons in ons dagelijks leven?  
Leo Fijen is zeker bekend van het geloofsgesprek dat u elke zondag vóór de uitzending van de eucharistieviering op tv kunt zien. Tevens 
geeft hij via Adveniat boeken uit, zoals onlangs ‘Van donker naar licht’. In ons parochiecentrum hebben wij een aantal exemplaren 
kunnen verkopen, evenals eerdere uitgaven. 
Vindt u het leuk om met hem in gesprek te gaan of te luisteren naar de verhalen? Komt u dan naar het mooi voor kerst versierde 
parochiecentrum. Natuurlijk is er ook een drankje en een hapje. De toegang is gratis. U bent welkom vanaf 19.30 uur. Het adres van het 
parochiecentrum is Steenstraat 9, Hulst. Wij ontmoeten u graag. 
 

 

Voorbereiding op Kerstmis 
 

We zijn alweer zo ver dat de kerstdagen eraan komen. We zeggen niet voor niets ‘wat gaat de tijd toch snel’. 
De tijd gaat snel, maar soms moeten we toch eens even stilstaan bij wat er om ons heen gebeurt. In deze periode van het jaar neemt de zon in 

kracht af, de donkere dagen nemen toe. Veel mensen reageren minder uitbundig en stoppen zich diep weg in dikke kleding, de verwarming aan, 
weliswaar een graadje minder, en de gordijnen dicht. Het lijkt wel alsof we ons opsluiten. We proberen binnenshuis het licht op te zoeken. 
In deze tijd is ook het nieuwe kerkelijk jaar begonnen. Afgelopen zondag is dit nieuwe jaar begonnen met de advent. Bij veel mensen en 
in alle kerken hangt een adventskrans. Deze is een christelijke, symbolische, beeldende uitdrukking van verwachting en hoop. Het woord 
advent, komt van het Latijnse 'adventus' wat 'komst' betekent, 'God komt naar ons toe'. 
In de geboorte van Jezus herkennen we de menswording van God in de wereld. Hij is voor 

christenen een 'lichtend' voorbeeld om naar te leven. Jezus' daden worden door hen als een 
'licht' in de 'duisternis' van hun bestaan ervaren. In Hem herkennen ze Gods 'licht' voor de 
mensen. 
De adventskrans is een krans met vier kaarsen met daaromheen een paars lint, tekens van 
leven en liefde, hoop op licht. Elke zondag van de advent wordt er één kaars meer aangestoken. 
Het symboliseert de toename van het licht, het overwinnen van de duisternis, het groeien van de 
hoop en de verwachting naar de komst van de Messias. Vlak voor Kerstmis branden dan vier 
kaarsen. Een adventskrans kan ook een 'lichtkrans' zijn, die wordt opgebouwd van donker naar 
licht. Jezus is het Licht van Kerstmis. 

 

 

Nightfever in de basiliek 

 

Na enkele jaren corona gaan we op vrijdagavond 16 december in de Hulster basiliek weer van start met 
Nightfever, dat gekoppeld is aan de Kerstkoopavond. Hulst bruist die avond dan weer. Winkels en cafés zijn 
open om zich naar buiten toe te presenteren. Vele mensen zullen de stad dan bezoeken. Reden genoeg om ook 
de deuren van de basiliek open te zetten en iedereen uit te nodigen om een kaarsje aan te steken en even van 
binnen stil te worden. Ook kan er naar muziek geluisterd worden. Het dameskoor en De Hulster Troubadours 
zullen optreden. We zorgen ook voor een warm drankje. 
Na dit bezoek kunt u ook een kijkje nemen in het parochiecentrum tegenover de basiliek. De winkel zal 
aangekleed zijn in kerstsfeer en ook hier is er een hapje en drankje.   
Wees welkom! 

 
 

 

Schuif eens aan! 
 

Binnenkort starten wij in het parochiecentrum in Hulst met Alpha-bijeenkomsten. Wij hopen hiermee bij te dragen 
aan het missionaire karakter van onze parochie.  
Na een introductiebijeenkomst gaan we door middel van ongeveer 10 wekelijkse bijeenkomsten samen als het 
ware op reis door met elkaar in gesprek te gaan over leven, geloof en God. Een bijeenkomst bestaat telkens uit 
een maaltijd, een inleiding en wordt afgesloten met een gesprek in kleine groepen. Alpha is bestemd voor 
iedereen. Specifieke Bijbelkennis is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. 
In Nederland hebben inmiddels 325.000 mensen een Alpha-cursus gevolgd, wereldwijd zijn dat er miljoenen. 92% 
van de Alpha-deelnemers geeft aan dat dit een positieve impact op hun geloof en leven heeft gehad. 
Op woensdag 18 januari starten wij met een introductiebijeenkomst. Ons volledige programma en meer informatie 
vindt u op de website van de parochie. Aanmelden kan via www.alpha-cursus.nl. Schuif eens aan! Ieder is van harte welkom. 

 

Het Alpha-team 
 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/138-activiteiten-werkroepen/catechese/1825-schuif-eens-aan
http://www.alpha-cursus.nl/


 

Sax4Pax, saxofoon en marimba door Wim de Veth en Sven Buuron 

 

Het is alweer enige weken geleden dat Wim de Veth en Sven Buuron in de basiliek van 
Hulst met saxofoon en marimba tijdens de eucharistieviering kwamen spelen. Daarna 
gaven zij ook nog een concert, waarop enthousiast gereageerd werd door het aanwezige 
publiek. 
Dit duo draagt met veel overgave een bijzondere boodschap uit: zwaarden omsmelten tot 
ploegscharen, artilleriehulzen omsmelten tot saxofoons. 
Een aangename verrassing en positieve gedachte voor de aanwezigen, zeker in deze tijd 
van crisis, oorlog, corona, korte lontjes enz. 

 

Maar ook jezelf omvormen, daar is durf en moed voor nodig. Meer openheid naar elkaar 
in plaats van elkaar overtroeven, elkaar afschieten. Elkaar juist ontmoeten en naar elkaar 
luisteren, en waar mogelijk elkaar helpen met open armen, met respect, ook al ben je het 
met elkaar niet altijd eens. Dat hoeft ook niet, maar wél de ander de ruimte geven. Dat is 
ook proberen om te verbinden. Wim de Veth een Sven Buuron hopen mensen innerlijk te 
raken met hun warme klanken en niet met hard gescheur, met overschreeuwen. 
Niet scheuren maar kleuren. Op die manier willen ze bereiken dat mensen elkaar toch blijven ontmoeten, ook op een plek als de kerk, 

die steeds harder leegloopt. Een boodschap op een eigentijdse manier, niet moeilijk doen met Bijbelse teksten (met alle respect) maar 
gewoon alledaagse herkenning! 

 

 

Amnesty International, werkgroep Zeeuws-Vlaanderen 

 

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zet zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke 
processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf en beëindiging van martelingen, politieke 
moorden en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht waar Amnesty voor strijdt. 
Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In meer dan 110 landen worden 
gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. 
Politieke gevangenen krijgen vaak oneerlijke processen. Nog steeds worden mensen ter dood veroordeeld en 
daadwerkelijk geëxecuteerd en in veel landen kun je vanwege een afwijkend geloof of een afwijkende mening in de 
gevangenis belanden. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, worden op zondag 11 december, na de eucharistieviering, kaarsen, 

kerstkaarten e.d. bij de uitgangen van de basiliek verkocht. Door de aankoop hiervan ondersteunt u het werk van 
Amnesty International! 

 

 

Kerstviering Ossenisse 

Het kerstcomité Ossenisse nodigt u uit voor een sfeervolle middag 'Rondom de kerststal' op zondag 11 december 2022 om 14.00 uur in 

Dorpshuis Hof ter Nesse in Ossenisse. Het programma omvat een optreden van koor 'De Vrolijke Noot', een kerstgedachte, het 

kerstverhaal, gedichten en samenzang. In de pauze is er koffie of thee met kerststol. De toegang is gratis. 

 

 
 

 

Aankondiging Caritas collecte van 3 en 4 december 2022 (Pro Petri Sede) 
 

Pro Petri Sede ('voor de stoel van Petrus') is een vereniging die steun verleent aan het werk van de opvolger van 
de apostel Petrus, paus Franciscus. Het is de universele roeping van de Kerk om armen, daklozen, slachtoffers 
van oorlog, migranten en mensen die zijn getroffen door natuurrampen, honger en epidemieën te helpen. Paus 
Franciscus is bijzonder met hen begaan en laat niet na om op te komen voor mensen - waar ook ter wereld - die 
in nood verkeren. Hij heeft hen in zijn hart gesloten. Caritas steunt het werk van Pro Petri Sede en beveelt deze 
collecte van harte bij u aan. 
 

https://new.propetrisede.org/


Informatie en intenties 
 

Hulst H. Willibrordus 
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 
zondag 4 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

m.m.v. de Cantorij der Basiliek 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Fons Hofman; Dion 
van Vlierberghe, Ria Wojtal, Esther Saman en overleden familie; Leon de Bleijser; Piet Broeckaert en 
echtgenote Suzanne Broeckaert-Wauters; overleden tante Tilly van Geijt; August de Kort, Anna 
Polspoel en dochter Imke  
woensdag 7 december 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 7 december 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 
zaterdag 3 december 19.00 uur: Poolse viering 
zondag 4 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Sylvia van Damme; Edmond Segers echtgenoot van Mariette van Waes 
 
Sint Jansteen gemeenschapshuis De Warande 
donderdag 8 december 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. 

Grossert 
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; Johan de Burger en echtgenote Angela Weemaes en 
overleden familie; Marie, Eugenie en Louis Borm en overleden familie; pastor Claessens 
 
Clinge H. Henricus 
zaterdag 3 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 

gemengd koor 
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Anna Maes en echtgenoot Jan Brijs; 

Richard de Loos en echtgenote Luciënne Smet; Alfons Smet echtgenoot van Irene van Puyvelde; 
overleden ouders en familie van Hans en Christianne Altenburg-Maerman; Germaine van der Ha en 
echtgenoot Joseph de Burger; Elodie Van Eerdenburgh en echtgenoot Marcel Burm 
dinsdag 6 december 10.00 uur: woord- en communieviering met aansluitend mogelijkheid tot 

aanbidding tijdens de bijeenkomst van gebedsgroep de Bron met als voorganger pastor R. Grossert 
 
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 3 december 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele 
intenties: overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; 
overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
overleden echtgenoot en familie 
 
Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 4 december 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: overleden echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; overleden ouders Jo Rijk en Maria 

Hiel; overleden ouders Jan de Smit en Jo de Smit–Drijdijk; Miet Menu-Kerckhaert en overleden familie; 
Eugénie de Waal-van Waterschoot, overleden echtgenoot en verdere familie; Rudie van Sikkelerus 
echtgenoot van Gloria Tack en overleden familie; uit dankbaarheid voor het 60-jarig huwelijk van Wies 
en Roos Lauwers 
mededeling: Zondag 11 december 14.00 uur kerstmiddag in Hof ter Nesse Ossenisse. 

 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 4 december 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor   
intenties: Jo van Eetvelde echtgenoot van Trees van Eetvelde-Janssens; Piet van Dorsselaer, Andrea 
Gijsel-Vonck, Jo Gijsel en zoon Eddy; Elisabeth de Schepper-de Bruijn en echtgenoot Josephus de 
Schepper en overleden familie; Jo Serrarens en Jack Serrarens, overleden ouders en schoonouders 
overleden De Blaauwe Hoeve: dhr. R. Mattens, 93 jaar; mw. M. Vael-Noens, 85 jaar 
overleden wzc Antonius: mw. M. de Nijs-Dusarduijn, 86 jaar 

 

Overzicht vieringen 
rond 3-4 december 

 
Hulst 
vr 2 dec 19.00 uur:  eucharistie 
zo 4 dec 11.00 uur:  eucharistie 
wo 7 dec 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 7 dec 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
za 3 dec 19.00 uur:  Poolse viering 
zo 4 dec 9.30 uur:  w&c viering 
St. Jansteen De Warande 
do 8 dec 10.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 3 dec 19.00 uur:  eucharistie 
di 6 dec 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 3 dec 19.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 4 dec 9.30 uur:  eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 4 dec 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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