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JAAR A 
3de zondag van de advent 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 35, 1-6a.10 
Jacobus 5, 7-10 
Matteüs 11, 2-11 

 

Thema 
De Komende 

Collecte 
 

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

 

 

Woord van Bemoediging 

 

In de heftige coronatijd werd er elke week door de pastores een Woord van Bemoediging 

uitgesproken. Sinds afgelopen jaar is dit nog eenmaal in de maand en wel op de woensdag 

voorafgaand aan de tweede zondag van de maand. Veel mensen kijken er via Omroep Hulst 

naar. 

Ook komend jaar gaan de pastores, samen met George van de Sijpt, door met het Woord van 

Bemoediging. We doen er veel mensen een plezier mee. Blijft ook u kijken? 
 

 

 

Kerstmis 
 

Sinterklaas is weer achter de rug. Een fijn en mooi feest, maar 
tegenwoordig staat Kerstmis meer op de voorgrond. Ook met Kerstmis 
wordt gesproken over cadeautjes en lekker eten. Zou het komen 
doordat Jezus in een stal is geboren, een schamel onderkomen, waar 
Jozef en Maria hun kindje in een kribbe legden? Er werd gezegd dat er 
geen plaats was in de herberg. 
Het lijkt een simpel woord en er wordt geen ophef over gemaakt, maar 
het verhaal over de geboorte leeft nog steeds. 
In deze tijd is het verhaal van Jezus heel actueel. Kijk maar wat er in de 
wereld gebeurt. Het kind verwijst naar armen, vreemdelingen, 
gekwetsten. Het verwijst naar hen die op de vlucht zijn, zo talrijk 
vandaag. Het verwijst naar allen die op de goedheid van anderen zijn 
aangewezen, naar allen die zoeken naar een plaats in de herberg.  
Is het daarom dat het kerstverhaal zo blijft aanspreken, zelfs bij hen die 
geen banden meer met de Kerk of het geloof hebben? 
Het kerstverhaal is niet zomaar een ontroerend gebeuren van een 
weerloos kind. Het gaat om veel méér. ‘Heden is een redder geboren, Christus de Heer’. Het gaat om de komst van de Messias, 
om de geboorte van Hem die de kerkgemeenschap belijdt als de Heer, Gods eigen Zoon. 

 

 

Kerstsamenzang in de kapel van de Blaauwe Hoeve 
 

Op zondagmiddag 18 december is er van 14.30 uur tot 15.30 uur kerstsamenzang in de 

kapel van de Blaauwe Hoeve in Hulst. Samen met De Hulster Troubadours en 

Jeugdkoor De Walnoten gaan we zingend op weg naar Kerstmis. In het repertoire zitten 

de bekende klassiekers, maar de beide koren zingen ook enkele kerstliederen alleen. 

Diaken Kees van Geloof zal de verschillende onderdelen met kerstgedachten aan 

elkaar verbinden. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. We streven 
ernaar uiterlijk om 15.30 uur klaar te zijn zodat mensen die de finale van het WK 

voetbal willen zien op tijd voor de buis kunnen zitten.  
 

 

 

Toeval? 
 

Een ontmoeting. Niet gepland. Zomaar. In de kerk. “Hoezo bent u hier?” “Een vriend heeft mij meegenomen. Hij gelooft heel erg. 
Ik geloof niet zo, maar ik ben ongeneeslijk ziek. Ik heb niet zo lang meer te leven. Hij wilde mij graag hiernaartoe meenemen. En 
zo ben ik hier.” Een sterk gelovige en een veel lauwer gelovende, samen in een kerk. De ene gaat sterven. De ander wil voor 
hem bidden. Door alles heen voel je de vriendschap. Zich samen onderdompelen in de stilte van de kerk doet beide mannen 
zichtbaar goed. Ogenschijnlijk gebeurt er niets, tegelijkertijd is het zo intens… Er brandt een kaarsje bij Maria. Wees gegroet, 
Maria… 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

 



Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 11 december 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; Jacobus de Smit, 
broers, zusters en verdere familie Heijens; overleden ouders van Vliembergen–van Goethem; namens 
het dameskoor van de basiliek voor Elly de Theije en Annie Meijs; Leon de Bleijser; Petrus Stevens en 
echtgenote Gabriella Stevens-Maas, zoontje Remain en schoonzoon Willy; Piet Broeckaert en 
echtgenote Suzanne Broeckaert-Wauters; overleden tante Tilly van Geijt 
woensdag 14 december 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 14 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 

kinderen 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 11 december 9.30 uur: eucharistieviering voorganger pastoor W. Wiertz 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 10 december 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 

m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’  
intenties: Christianne van Duijse echtgenote van Rudy Bracke; Karel Bracke en echtgenote Maria 
Merckx; Wies Bracke; Fiel Merckx en echtgenote Annie Burm; Isidoor Merckx en echtgenote Delphine 
Ongena; Robert van Duijse en echtgenote Adriënne d’Hert; Saria van den Brande en echtgenoot 
Joseph Govaert; Germaine van der Ha en echtgenoot Joseph de Burger; Maurice Van den Brande 
echtgenoot van Els Wentzler; Elodie Van Eerdenburgh en echtgenoot Marcel Burm 
dinsdag 13 december 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
overleden: Maurice Van den Brande echtgenoot van Els Wentzler, 87 jaar 

 

Graauw gemeenschapshuis 
donderdag 15 december 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele m.m.v. Laudate Dominum uit Clinge 
De viering staat in het teken van de advent, de voorbereidingstijd op het naderende kerstfeest. De 
kerststal uit de kerk van Graauw staat opgesteld op het podium. 
intenties: Trees Buijs, echtgenote van Willy Hofman en voor overleden ouders en familie; Petrus 
Boënne–van Megroot en overleden kinderen; Maria Verbist met gedachtenis aan haar ouders; Jozef 
van de Vijvere en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 10 december om 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-
Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 

 

Hengstdijk H. Catharina 
maandag 12 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie; Bert en Jenny van 
Leemput-Naessens met gedachtenis van overleden familie; Christina Lemsen  

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 11 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: overleden ouders Fons Neve en Elsa Neve-Pieters; Marja van Assche-de Schepper; Francois 
en Marie-Louise Schijvenaars-Wentzler, Patrick en familie; jaargetijde overleden ouders Geert en Fien 
Pouwels-Goossen en zoon Martien;José Mannaart 
mededeling: Zondag 11 december 14.00 uur is er een kerstmiddag in Hof ter Nesse Ossenisse. 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 11 december 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. 

Cantallegria 
intenties: Piet van Dorsselaer, Andrea Gijsel-Vonck, Jo Gijsel en zoon Eddy; Mia Mannaert-Reijns, 
echtgenote van Joos Mannaert; Achiel Hermans, echtgenoot van Margriet Hermans-Bryssinck; 
Alouisius van Helsland en echtgenote Maria van Helsland-Schauwaert; Joos van Troost, echtgenoot 
van Irma van Troost-Mahu; Rie Boeding-Mangnus; jaargetijde Theodorus de Bruijn en echtgenote 
Maria de Meyer, dochter Marie-Louise en zoon Henk 
overleden De Blaauwe Hoeve: mw. Y. Danckaert-de Vet, 93 jaar 

Overzicht vieringen 
rond 10-11 december 

 

Hulst 
zo 11 dec 11.00 uur:  eucharistie 
wo 14 dec 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 14 dec 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 11 dec 9.30 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 10 dec 19.00 uur: w&c viering 
di 13 dec 10.00 uur: gebedsgroep 
Graauw 
do 15 dec 10.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 10 dec 19.00 uur:  eucharistie 
Hengstdijk 
ma 12 dec 19.00 uur:  eucharistie 

Kloosterzande/Ossenisse 
zo 11 dec 9.30 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 11 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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