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TINTINNABULUM
VAN DE BASILIEK

Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, Graauw, 
Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Stoppeldijk en 

Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen.
E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl-Familieberichten kunt u rechtstreeks mailen naar administratie@streekbeeld.nl
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THEMA: 
NEEM TOE 
IN LIEFDE

LEZINGEN 29 NOVEMBER

EERSTE ZONDAG 
VAN DE ADVENT

JAAR - C

Jeremia 33, 14-16

I Tessalonicenzen 3, 12-4, 2

Lucas 21, 25-28.34-36

Hulst
za 28 nov geen viering
zo 29 nov 10.30 uur w&c viering
wo 2 dec 19.00 uur eucharistie
vr 4 dec 19.00 uur eucharistie

Heikant
zo 29 nov 9.00 uur  w&c viering

Koewacht
zo 29 nov 10.30 uur w&c viering

Sint Jansteen
za 28 nov 19.00 uur eucharistie

Clinge
za 28 nov 19.00 uur w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 1 dec 9.30 uur gebedsgroep

Graauw
zo 29 nov 9.00 uur  w&c viering

Nieuw-Namen
zo 29 nov 10.30 uur  w&c viering

Boschkapelle
zo 29 nov 10.30 uur  eucharistie

Hengstdijk
za 28 nov geen viering

Stoppeldijk
za 28 nov 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zo 29 nov 10.30 uur  w&c viering

Lamswaarde
zo 29 nov 9.00 uur eucharistie

Terhole
zo 29 nov 9.00 uur  w&c viering

wzc Antonius
do 26 nov 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 29 nov 10.30 uur w&c viering
wo 2 dec 11.00 uur w&c viering
do 3 dec 14.00 uur w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 1 dec 10.30 uur w&c viering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 28-29 november 2015

‘Op 8 december begint in Rome het heilig 
Jaar van Barmhartigheid, door het openen 
van de ‘heilige deur’ door paus Franciscus. 
Het zal ook voor ons allen een heel bijzonder 
jaar worden met ook heel veel verschillende 
activiteiten in onze basiliek’. Toen ik dat 
vertelde aan een paar misdienaars keek 
een van hen mij vervolgens vragend aan en 
vroeg: ‘Barmhartigheid, wat is dat eigenlijk?’
Hij was niet de eerste die tegen dat woord 
‘barmhartigheid’ aanliep. Eerder al had 
tijdens een vergadering van een parochiekern 
commissie iemand tegen mij gezegd dat ze 
gehoord had dat er plannen bestonden om 
woorden uit het woordenboek te schrappen. 
En een van die woorden zou het woord 
‘barmhartigheid’ zijn. Omdat we dat woord 
bijna niet meer tegen komen en omdat we 
het woord ook zelf in ons dagelijkse leven 
nooit meer gebruiken. Dat onze misdienaar 
-en ongetwijfeld velen met hem- dat woord 
barmhartigheid niet kan plaatsen is dus niet 
zo vreemd.

In de werkgroep die het programma 
voor het ‘heilig Jaar van Barmhartigheid’ 
voorbereidt, voor in en rond de basiliek van 
Hulst, hebben we afgesproken ermee te 
gaan beginnen dat woord barmhartigheid 
te verduidelijken. We hebben afgesproken 
een antwoord te visualiseren op de vraag 
naar wat barmhartigheid eigenlijk is. 
‘Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over 

hun medemensen, die in woord en 
daad hulp en ondersteuning bieden 
aan degenen die daar behoefte 
aan hebben’. Dat is de defi nitie 
zoals we die op Wikipedia tegen 
komen. De werkgroep die het 
programma ontwikkelde en de 
activiteiten coördineert, heeft als 
belangrijk project gedurende het 
heilig Jaar, zoals dat in de basiliek van 
Hulst zichtbaar wordt, de zijkapellen in de 
koorkerk bestemd tot plekken van pastoraal-
catechetische vertaling van de zeven werken 
van lichamelijke barmhartigheid. Eerst 
gaat eenieder ook zelf door een deur om 
vervolgens uit te komen bij de werken van 
de lichamelijke barmhartigheid: te eten 
geven aan de hongerigen, te drinken geven 
aan de dorstigen, de naakten kleden, de 
vreemdelingen opnemen, de zieken bijstaan, 
de gevangenen bezoeken, de doden 
begraven-de taferelen worden verbeeld 
door verschillende groepen, organisaties en 
verenigingen die in onze samenleving op de 
een of andere wijze met de uitwerking van 
een werk van barmhartigheid doende zijn. 
Zo vloeien de woorden van de Schrift en de 
praktijk van alle dag concreet in elkaar over. 

Hopelijk kunnen we aan de hand van de 
presentatie tegen onze misdienaar, tegen alle 
kinderen en jongeren en ueberhaupt tegen 
iedereen zeggen: ‘Kijk, dit is barmhartigheid.’

Naast aandacht voor en uitleg van 
de lichamelijke werken van barm-
hartigheid zal er ook inhoudelijke 
aandacht zijn voor de geestelijke 
werken van barmhartigheid -de 
twijfelenden raad geven, de onwe-
tenden onderrichten, de zondaars 
vermanen, de bedroefden troosten, 

beledigingen vergeven, lastige perso-
nen geduldig verdragen, tot God bidden 

voor de levenden en de doden.

Omdat we hopen en verwachten dat naast 
onszelf gelovigen van allerlei kanten naar de 
basiliek gaan komen is er inmiddels een heel 
programma ontwikkeld. Dat programma 
kent onderdelen als een bedevaart naar 
Lourdes. Maar ook is een programma 
bedacht voor de scholen. En er is een 
avondgebeuren, Nightfever, een activiteit 
in de basiliek. Bovendien zijn er een aantal 
inhoudelijke avonden gepland, verzorgd 
door verschillende sprekers. Daarnaast kent 
het programma een avond rond de psalmen. 
Er is een spelvorm ontwikkeld om de werken 
van barmhartigheid te leren kennen. En er is 
een activiteit voor en door jongeren. Kortom, 
een heel jaar lang zal er van alles gebeuren. 
Het woord ‘barmhartig’ zal vaak en op 
misschien onverwachte momenten klinken.

Naast de inhoudelijkheid mogen we ook 
een kader bieden waarbinnen en waardoor 

ook ‘barmhartig zoals de Vader’, het motto 
van dit heilig Jaar, kan worden ervaren. 
Daarvoor bieden we doorheen het jaar een 
structuur met momenten van stil gebed in 
tegenwoordigheid van het heilig Sacrament, 
het gezamenlijke bidden, de stilte, de viering 
van de eucharistie, het op geregelde tijden 
aanbieden van het sacrament van boete en 
verzoening, -de biecht, opdat eenieder in een 
eigen kostbaar moment de barmhartigheid 
zou kunnen ervaren zoals de jongste en de 
oudste zoon in het verhaal van de verloren 
zoon dat Lucas ons vertelt in zijn evangelie 
(Lc, 11-32). We hopen dat zij die zich daartoe 
uitgenodigd voelen, door de vergeving van 
de biechtvader die de barmhartigheid van 
God zichtbaar maakt, verlichting ervaren en 
daardoor hun leven veranderen. Dat mensen 
hun angsten verliezen en bemoediging 
ervaren.

Hopelijk zullen velen in dit heilig Jaar van 
Barmhartigheid de weg naar de basiliek 
van Hulst weten te vinden. Hopelijk gunnen 
velen zichzelf de tijd voor een bezoek. 
Hopelijk mogen velen geraakt worden door 
elementen van het aangeboden programma. 
Hopelijk mogen velen in het heilig Jaar 
geraakt worden door de Heer zelf. Hopelijk 
mogen wij barmhartigheid ontvangen en 
barmhartig zijn. Alles op zijn tijd. 

Wiel Wiertz, pastoor

Iets schrijven over 
vluchtelingen op 
de dag dat de Sint 
aankomt in Neder-
land en mensen 
een plaats probe-
ren te geven aan 
de gruwelberichten 
uit Parijs… Niet zo 
makkelijk, nu iets 

schrijven. Er lijken alleen maar vragen te zijn 
en o zo weinig antwoorden. Iedere poging 
tot antwoord roept weer een nieuwe vraag 
op, en voor alle pro’s zijn evenveel contra’s… 
Waarom is het toch zo makkelijk mensen aan 
te zetten tot haat en agressie tot denken in 
wij en zij? Waarom lukt het niet om menings-
verschillen uit te praten en te zoeken naar 
een menswaardige manier van samenleven 
(in het groot, maar zeker ook in het klein!)? 
Waarom moeten volwassenen en kinderen 
de dupe zijn van machtspelletjes en ‘verdeel 
en heers’ ten gunste van eigen eer en glorie, 
ten gunste van mijn eigen gelijk ten koste van 
anderen? En waarom worden religies en le-
vensbeschouwingen zo vaak misbruikt voor 
dit soort acties? De wereld staat in brand, al 
eeuwen. Dan weer hier, dan weer daar. Op 
dit moment vooral in het Midden-Oosten, in 
Centraal-Afrika… 
Begin december is Hulst één van de gemeen-
tes die in moeten staan voor de 72-uurs crisis-
opvang van vluchtelingen. De informatieavond 
in Den Dullaert is beschaafd verlopen, maar 
toch was naast de terechte zorg, onderhuids 
de haat voelbaar. Het onbekende roept angst 
op. Ik kan me vandaag niet anders afvragen 
dan: Hoe zou die avond verlopen zijn mocht 
de avond nu plaats vinden, na de gebeurte-
nissen in Parijs? Ongeloof, afschuw ook. Mis-
schien voelen we nu een beetje, hoe het voelt 
voor die duizenden mensen die dagelijks le-
ven onder de druk van terreur? De terechte 
angst, de terechte onzekerheid, de wanhoop 
ook, de ontreddering,…
Her en der klinkt de roep om dan maar de 
grenzen te sluiten… maar sluiten we met 
onze grenzen ook niet meteen onze ogen voor 
wat er rond om ons gebeurt? En wat dan met 
de jongeren die hier opgroeiden en in staat 
blijken te zijn tot dergelijke gruweldaden? 

Het hele verhaal van dictaturen en terreur 
vraagt een gedegen aanpak en nee er bestaat 
geen tovermiddel, maar we moeten iets. Hoe 
heftig ik ook ben tegen iedere vorm van ge-
weld en bewapening, er moet iets gebeuren 
en ik ben heel erg blij dat ik niet degene ben 
die moet beslissen over het al dan niet uitvoe-
ren van oorlogsdaden. Een ding weet ik wel, 
de vluchtelingen zijn er en wij kunnen niet 
anders dan ze opvangen. Dat is onze morele 
plicht. Wat zou ik doen als mijn straat door 
verschillende partijen wordt gebombardeerd, 
door mijn eigen regering, door een terreuror-
ganisatie en door westerse troepen? Allemaal 
met een ander doel, maar wel met soortgelijke 
wapens en even dodelijk? Ik zou ook vluchten 
op zoek naar een veilige plek om te wonen.
We kunnen aan de mensen op de vlucht al-
leen maar laten zien dat haat niet het laat-
ste woord heeft, dat we leven in een open, 
solidaire samenleving waarbij ras, afkomst, 
geslacht, geaardheid, geloofsovertuiging of 
levensbeschouwing,… geen redenen zijn om 
mensen naar het leven te staan. Het is een 
cliché, maar ik blijf geloven in ‘Wie goed doet, 
goed ontmoet’. Wat moet ik anders? De wa-
pens opnemen? Ons geloof vraagt radicale 
dingen van ons, ons geloof is een geloof van 
hoop tegen alle wanhoop in en een liefde die 
grenzeloos is. 
De problemen zijn groter dan wij kunnen 
overzien, maar niets doen en onze oren en 
ogen sluiten is geen optie. We kunnen alleen 
maar tonen dat het anders kan, dat het anders 
moet en dat haat, oorlog en geweld nooit het 
laatste woord hebben. We kunnen nu laten 
zien waar we voor staan, in hoe we omgaan 
met onze moslimburen, in ons omgaan met 
mensen op de vlucht.
Stichting Hulst voor Elkaar zoekt nog steeds 
vrijwilligers voor de crisisopvang in Den Dul-
laert. Aanmelden kan op 
telefoonnummer 0114-
684700 of info@hulst-
voorelkaar.nl. Het Rode 
Kruis kan nog steeds uw 
gift meer dan goed ge-
bruiken. Een gift kan via 
NL83INGB0000006868.

Katrien Van de Wiele

Mensen op de vlucht

hun medemensen, die in woord en 
daad hulp en ondersteuning bieden 

activiteiten coördineert, heeft als 
belangrijk project gedurende het 
heilig Jaar, zoals dat in de basiliek van 

Naast aandacht voor en uitleg van 
de lichamelijke werken van barm-
hartigheid zal er ook inhoudelijke 

tenden onderrichten, de zondaars 
vermanen, de bedroefden troosten, 

beledigingen vergeven, lastige perso-
nen geduldig verdragen, tot God bidden 

Fotoboek van de 
kerken waarvan we 

afscheid nemen
Onlangs heeft Diana Nieuwold uit 
Hoogeveen zeven van onze parochiekerken 
gefotografeerd. De resultaten zijn 
verbluffend. Oordeel zelf en kijk op http://
kerkfotografi e.nl/zeeland!
Het parochiebestuur heeft het plan opgevat 
om de foto’s van de kerken waarvan 
we helaas binnenkort afscheid nemen 
in boekvorm samen te vatten. Het boek 
zal 50 à 60 pagina’s met hoofdzakelijk 
kleurenfoto’s omvatten met enige pastorale 
teksten. Het boek zal tegen het eind van 
dit jaar uitkomen en is beschikbaar voor 
alle parochianen en belangstellenden. De 
kostprijs zal vermoedelijk tussen de 10 en 
12 euro liggen. 
U kunt dit unieke boek reserveren door u 
tijdig in te schrijven. Stuurt u een e-mail 
naar hmariasdz@gmail.com of een briefje 
naar: Secretariaat parochie H. Maria Sterre 
der Zee, p/a Steenstraat 22, 4561 AS Hulst. 
Van harte aanbevolen!

Start heilig Jaar van Barmhartigheid
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INFORMATIE EN INTENTIES GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 29 NOVEMBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Cecile Vermue-Modde echtgenote 
van Lou Vermue en familie; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Marie-Louise 
Haest-de Muyer; Maria Verbist en ouders; 
Lidwien Verwer echtgenote van Herman 
Verstraaten en familie; Koos Dekkers 
echtgenoot van Els Dekkers en familie.

lector: dhr. J. de Baar

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

ZONDAG 29 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor N. Polet
intenties: Ria de Bruyne en ouders Joseph 
de Bruyne en echtgenote Fernanda van der 
Ha; Prosper van Walle en echtgenote Anna 
Verplancke en schoonzoon Albert; Eveline 
van der Heijden echtgenote van Werner de 
Keizer; Gerard Pollet echtgenoot van Maria 
Lockefeer en familie; jaargetijde Yvonne van 
der Heijde met gedachtenis van Jo Kindt; 
Jacobus Lockefeer en echtgenote Anna 
Kindt; Irene van der Heijden en echtgenoot 
Cesar Vermeirssen en familie.

lector: G. Leenknecht-van Dorsselaer

overleden:
Aloïs van Duyse in de leeftijd van 81 jaar. 
Uitvaart vond plaats vanuit de parochiekerk 
waarna bijzetting volgde op het r.k. kerkhof.
Irene van der Heyden in de leeftijd van 87 jaar. 
Uitvaart vond plaats vanuit de parochiekerk 
waarna bijzetting volgde op het r.k. kerkhof.

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZONDAG 29 NOVEMBER 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Erpelinck-
van Leuven; jaargetijde Ivon Dankaart en 
familie; Gerard Cappendijk en familie; Wies 
Cappendijk en familie; Jo de Klerk en familie; 
jaargetijde Piet Bilterijst en ouders Bilterijst-
van Leuven; Piet Everaert en familie.

mededeling: De collecte voor Willibrord-
zondag van zondag 8 november heeft 43 
euro opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZATERDAG 28 NOVEMBER 19.00 UUR:
Op deze avond is er geen viering in onze 
kerk. Wij willen u verwijzen naar de viering 
om 19.00 uur te Stoppeldijk.

mededeling: Op vrijdag 27, zaterdag 28 en 
zondag 29 november vindt in onze kerk het 
Internationaal Kunstweekend plaats. Wij 
hopen u te mogen begroeten.

STOPPELDIJK
H. GERULPHUS 

ZATERDAG 28 NOVEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle
intenties: leden en overleden leden van 
het Gemengd Koor Stoppeldijk; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, echtgenoot en familie; 
echtpaar Mel-Mattens; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus Cappaert.

lector: Josephine Hamelinck

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

ZONDAG 29 NOVEMBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Franciscus de Silva en Paula de 
Theije 

lector: Rita van Eetvelt

COLLECTE 28-29 NOVEMBER
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. 
In Hulst is er een extra collecte voor het 
onderhoud van de basiliek.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZATERDAG 28 NOVEMBER 19.00 UUR:
Op deze avond is er geen viering in de 
basiliek.

ZONDAG 29 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele met 
samenzang
intenties: echtpaar Josephus Franciscus 
van Denderen en Agnes van Denderen-
Stallaert en familie; Corry van der Wielen-
Aarts en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; Josephus Burm en 
echtgenote Paula van Heese; Wim en Tilly 
van Olffen-Lockefeer; Willy Bauwens; familie 
de Block-Everaert.

WOENSDAG 2 DECEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
W. Brand
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Martha, Alice, Melda en Jo van den Brande en 
ouders; Marie-Louise Malcontent echtgenote 
van Eddy Vermandel en ouders Malcontent-
van Laere; Joop Bruggeman en familie; Huub 
de Maat en familie.

VRIJDAG 4 DECEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
W. Brand
intenties: René Verstraaten en echtgenote 
Gerardina Kindt; Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en ouders; 
ouders Brand-Wauters en familie; Achiel van 
Gassen en echtgenote Geradina Buysrogge 
en familie; Wim Bruggeman en familie; voor 
Ria Oggel-Rammeloo; jaargetijde voor Anna 
Wauters en familie.

overleden: Theo Gusta Camiel Pierssens, 
echtgenoot van Anita van der Heyden, op de 
leeftijd van 67 jaar.

mededeling: Zaterdag 28 november 
is het weer de laatste zaterdag van de 
maand, dan houden we de maandelijkse 
kledinginzameling voor Mensen in Nood 
aan de tuinpoort van de pastorie van 10.30 
tot 11.30 uur. Graag de nog bruikbare 
kleding in goed gesloten dozen of plastic 
zakken verpakken. Deze kledinginzameling 
is de laatste van dit jaar. De volgende 
kledinginzameling zal zijn op 30 januari 
2016.

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 29 NOVEMBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle
intenties: jaargetijde Gabriel Martens en 
echtgenote Justina de Rechter, ouders 
en familie; Florentina van den Bosch en 
echtgenoot Piet de Bot; Theo de Block 
echtgenoot van Roos van Troost, schoonzoon, 
kleinzoon en familie.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 29 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. het 
koor
intenties: Silvia en Emma van Damme; 
Honoré van de Vijver en echtgenote Mathilde 
Verbiest; Alouisius Braem en echtgenote 
Maria de Caluwé; Roger Baert echtgenoot 
van Gerarda van Paemel, ouders, broer en 
zus en kleinkind Dimitrie.

lector: Nadine van Nieulande

SINT JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

ZATERDAG 28 NOVEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het Gregoriuskoor
intenties: Pastor Claessens; Piet Smet 
echtgenoot van Erna van Deurssen; 
Rene Seghers en echtgenote Madelein 
van Dorsselaer; Maurice Verschueren en 
echtgenote Maria van Eck; Yvon Maes 
echtgenote van Alfons Saman; Jo Peeters en 
echtgenote Alice Peeters en familie; Irene 
de Witte echtgenote van Theo Dobbelaer en 
familie; familie IJsebaert; Silvia Plasschaert; 
Alfred Weemaes en echtgenote; Ed Borm 
en echtgenote en ouders; Theo Beugels 
en echtgenote Rosa van Dorsselaer; René 
Bauwens en echtgenote.

overleden: Emelia de Bleijser, weduwe van 
Cyriel Hofkens, op de leeftijd van 86 jaar.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 28 NOVEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het 
Dameskoor o.l.v. Marlene Bauwens
intenties: Silvia Smet en echtgenoot 
Harie Brabers en familie; Edmondus 
van Broeck en echtgenote Julie-Marie 
van Broeck-Blommaert; Eduard Bonte 
echtgenoot van Hilda Leuridan; jaargetijde 
Hubert Weemaes en echtgenote Etiënne 
Weemaes-Smolenaers; Mien Vercruyssen 
en echtgenoot Alphons van Dorsselaer; 
Franciscus van den Berghen en echtgenote 
Constantia Vleeskens, zoons en dochter; 
Theodoor Willem Acke en echtgenote Marie 
Silvie Verstraeten en zoons.

acolieten: Jan en Annemie

DINSDAG 1 DECEMBER 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron. 
Woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert met aansluitend 
aanbidding van het Allerheiligste. Iedereen is 
van harte welkom.

opbrengst collecte: De jongerencollecte 
van zaterdag 14 november heeft 33 euro 
opgebracht. Met dank hiervoor. 

volg ons op Facebook
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KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 29 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het 
parochiekoor
intenties: Eugénie de Waal-van Waterschoot, 
echtgenoot en verdere familie; familie A. 
Priem-Martens; jaargetijde Leonie Andriessen-
Hoefeijzers echtgenote van Alois Andriessen; 
Jo Kouijzer, ouders en schoonouders.

lector: Ynske Taelman 
com.assistent: Lea Kouijzer
acolieten: Darren en Rob

overleden: Francois Schijvenaars, echtgenoot 
van Marie Louise Wentzler, op de leeftijd van 
84 jaar.

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

ZONDAG 29 NOVEMBER 9.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs m.m.v. koor Terra Sancta o.l.v. Hera 
Wyckers met organist Marcel Mangnus
intenties: Johan van Driessche en Maria Kint; 
jaargetijde voor Piet Claessens echtgenoot 
van Thea de Kort; Petrus de Klippelaar en 
echtgenote Angela Compiet en wederzijdse 
ouders.

misdienaars: Hillebrand/Corne
lector: Nel Pateer
communie: George de Vylder
koster: Lia van Kessel

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 26 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering
intenties: Tilly Joos-de Nijs; Maria van 
Meelen-de Waal; August Freyser, dochter 
Agnes en familie.

overleden:
Agnes d’Hooghe-de Mey, 84 jaar
Piet Pauwels, 90 jaar 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST

ZONDAG 29 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof
intenties: Achiel Hermans echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Herman en José van 
Hecke-Roegiers en zoon Ronnie; echtpaar 
Augustinus en Petronella Ferket-Poulussen 
en kleinzoon Auk de Maat; José Vermeirssen 
en echtgenoot René Burm; Angela Maria 
Hypolitha Borm; Astrid en Eduard van de 
Walle-de Schepper en familie; Lizet de Booij;
Gustaf en Maria van Daalen-van Geertruij; 
Conchita Oostdijk, Jan van Raamsdonk;
Johan Baart echtgenoot van Sodsai 
Thonggatang en familie in Thailand; Jo 
Baart en echtgenote Margaretha van Waes; 
jaargetijde Harry Nijskens echtgenoot van 
Tiele d’Haens; Jolanda de Blok en familie 
de Blok-Claessens; Jack Adriaansen en 
echtgenote Melanie van Troost en familie.

WOENSDAG 2 DECEMBER 11.00 UUR:
woord- en communieviering m.m.v. het 
Blaauwe Hoeve-koor

DONDERDAG 3 DECEMBER 14.00 UUR:
woord- en communieviering in de serre van 
de Bellingstraat/Korenmarkt

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 1 DECEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet.

U wordt uitgenodigd voor een sfeervolle middag 
“Rondom de Kerststal”

Zondag 13 december 2015
om 14.00 uur in Dorpshuis “Hof ter Nesse” te Ossenisse

Programma:
Optreden van zanggroep “De Jeugd van Toen”.

Verder een kerstgedachte, kerstverhaal, 
gedichten en samenzang.

In de pauze wordt koffi e of thee met kerststol aangeboden.

De toegang is gratis
Het kerstcomité Ossenisse


