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JAAR A 
4de zondag van de advent 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 7, 10-14 
Romeinen 1, 1-7 
Matteüs 1,18-24 

 

Thema 
Een teken 

Collecte 
 

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

 

 

Kerstmis 
 

Kerstmis komt steeds dichterbij. De praktische zaken in huis, zoals het zetten 
van het kerststalletje of de -boom met zijn versiering zullen nu wel geregeld 
zijn. Net als wie met wie de kerstdagen gaat doorbrengen. 
 

Ook in de kerk praten we over deze zaken. De pastores hebben geprobeerd 
om op zoveel mogelijk plaatsen een kerstviering te hebben met of rond 
Kerstmis. Ook zijn de pastores actief bij bijvoorbeeld de KBO en de 
Zonnebloem.  
Het schema van al deze vieringen en ook die in de rest van Zeeuws-Vlaanderen 
kunt u vinden in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad in de laatste week vóór 
Kerst en op de website van de parochie. Het zal ook te zien zijn via Omroep Hulst. 
Gelegenheid genoeg om uit te zoeken waar en wanneer u naar een van de 
kerstvieringen wilt gaan.  
 

Ook zal op omroep Hulst op verschillende tijden de kerstviering vanuit de basiliek worden uitgezonden. Deze viering wordt eerder 
opgenomen. Ook de mensen die moeilijk ter been zijn kunnen op deze manier betrokken zijn. Alle pastores van Zeeuws-Vlaanderen 
nemen aan deze viering deel, evenals het dameskoor onder leiding van Marina Stockman, dwarsfluitiste Sabine de Groote en Marcel 
Mangnus op het orgel, en Veronique van Rie begeleid door Ad van de Wege, en de Koninklijke Harmonie uit Kloosterzande. 

 

 

Kerst in alle kerken van de parochie H. Maria Sterre der Zee 
 

De kersttijd en de jaarwisseling brengen veel mensen samen. Het is ook de tijd dat we onze kerstwensen uitspreken en schrijven. En dat 
niet alleen, want we zien met kerst ook veel meer mensen in de kerken. Daar zijn we blij mee. Ook dit jaar willen we u daar begroeten. 
De kerstviering geeft toch een speciale sfeer die u vast en zeker graag wilt meemaken. 
 

Het is niet alleen met kerst dat vele handen in de kerk actief zijn. Nee, het hele jaar door zijn er vele mensen actief die wij als bestuur van 
de parochie H. Maria Sterre der Zee heel hartelijk willen danken. Wij hopen dat zij ook komend jaar weer actief willen als vrijwilliger. 
 

We denken aan de vele mensen die onze kerken door het jaar heen hebben schoongemaakt en in deze advents- en kerstperiode ook 
versierd hebben met adventskransen, kerststallen, -bomen, -beelden, -bloemen,… Onze liturgische ruimtes zagen er weer pico bello uit, 
maar ook de bloemenpracht is heel het jaar door op zijn ‘paasbest’. Dank daarvoor! 
Dank ook aan onze misdienaars, lectoren, koren, dirigenten, organisten, muzikanten, kosters, collectanten, mensen van de 
koffiewerkgroep, zij die de website en Tintinnabulum verzorgen en vele anderen. Zij allen hebben dit jaar opnieuw mooie, zinvolle en 
aanspreekbare, inhoudelijk sterke vieringen mogelijk gemaakt. En natuurlijk willen we ook hen bedanken, die een (financiële) bijdrage 
leveren om de kerken er prachtig uit te laten zien. In deze kerstperiode denken we dan speciaal aan Intratuin. 
 

Een zalig kerstfeest en een voorspoedig en gezond 2023. 
 

Namens bestuur en pastores parochie H. Maria Sterre der Zee 
Cecile van Tiggelen 

 

 

Kerststaltentoonstelling 
 

Drie jaar geleden, eind december 2019, was onze laatste kerststaltentoonstelling. We zitten nu volop 
in de voorbereidingen voor de 18e editie die van 27 tot en met 30 december gehouden wordt. 
Er zijn een flink aantal nieuwe aanmeldingen binnengekomen en ook de verzamelaars hebben vaak 
weer nieuwe kerststallen voor de tentoonstelling. Ook de basisschoolleerlingen van Hengstdijk doen 
hun best om een mooie creatie van het kerstgebeuren te laten zien. 
We proberen evenals in voorgaande jaren een gezellige kerstsfeer te creëren, waar u onder het genot 
van koffie, thee, glühwein of warme chocomelk van kunt genieten. 
Helaas hebben we door de energiekosten de toegangsprijs moeten verhogen naar €4,- p.p. De 

toegang voor de kinderen blijft gratis. U hoeft maar één keer entree te betalen voor de duur van de 

tentoonstelling. 

De openingstijden zijn van 27 t/m 30 december dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur in de kerk van 

Hengstdijk. 
 

 

 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/1833-kerstvieringen-in-de-drie-parochies-van-zeeuws-vlaanderen


Secretariaat en winkel gesloten rond Kerst en Oud en Nieuw 
 

Mocht u nog misintenties willen opgeven voor de kerstdagen en/of nieuwjaar of anderzijds kaartjes, kerststalletjes, kaarsen etc. willen 
kopen, wilt u er dan rekening mee houden dat we dit jaar voor het eerst gesloten zullen zijn tijdens deze dagen? 
 

Het secretariaat en de winkel zijn gesloten op donderdag 22 en vrijdag 23 december, donderdag 29 en vrijdag 30 december, en 
maandag 2 januari, evenals de weekenden rond deze dagen. 

 

 
Informatie en intenties 

 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 18 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

m.m.v. Basiliekkoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Rudo Sanders en 
overleden familieleden; Leon de Bleijser; Piet Broeckaert en echtgenote Suzanne Broeckaert-Wauters; 
overleden tante Tilly van Geijt 
woensdag 21 december 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 21 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; Walter van Overmeir echtgenoot van Beatrix van Overmeir-Penneman en overleden familie; 
François van Overmeir en overleden echtgenote Hedwiges van de Walle 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 18 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 
intenties: Germaine vd Sijpt van Goethem 
mededelingen: Zondagmiddag 18 december om 14.30 uur kerstsamenzang in samenwerking met St. 

Ceciliakoor in verwarmde kerk dankzij sponsor. Het zou fijn zijn als u een klein cadeautje voor de 
kinderen van de voedselbank mee wilt brengen. Napraten onder het genot van een kopje koffie, thee of 
een glaasje glühwein. 
Zaterdagmiddag 24 december om 16.00 uur kindje wiegen in verwarmde kerk dankzij sponsor. 
 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 17 december 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 

Wiele m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Lucienne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; jaargetijde Eduard Hiel en 

echtgenote Maria de Wit; Germaine van der Ha en echtgenoot Joseph de Burger; Maurice Van den 
Brande echtgenoot van Els Wentzler, ook voor eerdere echtgenote Henriette Audenaerdt; George de 
Smet en echtgenote Adriënne Janssens; Jacobus Smits en echtgenote Sophia Toolenaar; Elodie Van 
Eerdenburgh en echtgenoot Marcel Burm; ook is ons gebed gevraagd voor onze zieke bisschop Jan 
Liesen 
dinsdag 20 december 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 17 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Willij Lambert en overleden familie Lambert-de Boeij; 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 18 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert  

intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; overleden echtpaar Cor en Annie 
Schelfhout-Claessen; overleden echtpaar Hubert en Henny Hiel-de Bruijcker; jaargetijde Eugénie de 
Waal-van Waterschoot, overleden echtgenoot en verdere familie; overleden ouders Jo de Waal en 
Greta de Waal-de Cock; José Mannaart; jaargetijde Lena Roctus-Mel en overleden familie; overleden 
ouders Frans en Irene Luijcks-Vermast 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 19 december 19.00 uur: boeteviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor R. 

Grossert 
intenties: Willy van Esbroek en echtgenote Rosa Josepha Wentzler en hun overleden ouders 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve 
zondag 18 december 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van 
Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor   
intenties: Dolf en Marieke van der Zanden-Serrarens, Marije van der Zanden-de Clerck en broer Marc 
de Clerck; Elly Volleman-de Caluwé en overleden familie; Rie en Ben Boeding-Mangnus en overleden 
familie 
overleden: mw. M. Sorber-van Immerseel, 94 jaar 
mededelingen: Op eerste en tweede kerstdag om 10.30 uur zijn er in de kapel sfeervolle 
kerstvieringen. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelding zeer gewenst. U kunt zich aanmelden 
bij pastor K. van Geloof. 

 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 17-18 december 

 

Hulst 
zo 18 dec 11.00 uur:  eucharistie 
wo 21 dec 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 21 dec 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 18 dec 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 17 dec 19.00 uur:  w&c viering 
di 20 dec 10.00 uur:  gebedsgroep 
Vogelwaarde 
za 17 dec 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 18 dec 9.30 uur:  w&c viering 
Lamswaarde 
ma 19 dec 19.00 uur:  boeteviering 
Blaauwe Hoeve 
zo 18 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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