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THEMA: 
CHRISTUS 
WIJST U 
DE WEG!

LEZINGEN 27 MAART

PASEN
JAAR - C

Handelingen 10, 34a.37-43

Kolossenzen 3, 1-4

Johannes 20, 1-9

Hulst
do 24 maart 19.00 Witte Donderdagviering
vr 25 maart 15.00 uur kruisweg
vr 25 maart 19.00 uur  Goede Vrijdagviering
za 26 maart 21.00 uur paaswake
zo 27 maart 11.00 uur  eucharistie
ma 28 maart 11.00 uur eucharistie
wo 30 maart 19.00 uur  eucharistie
vr 1 april 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
do 24 maart 13.15 uur paasviering
za 26 maart 16.00 uur kinderpaasfeest
zo 27 maart 9.30 uur w&c viering
za 2 april 19.00 uur Poolse viering
zo 3 april 9.30 uur  eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
vr 25 maart 15.00 uur kruisweg
za 2 april 14.30 uur  rozenkransgebed
ma 4 april 10.30 uur eucharistie

Clinge
vr 25 maart 15.00 uur kruisweg
zo 27 maart 11.00 uur  w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 29 maart 9.30 uur  gebedsgroep

Nieuw-Namen
wo 23 maart 9.45 uur paasviering
vr 25 maart geen viering
ma 28 maart 10.30 uur  w&c viering

Boschkapelle
vr 25 maart 15.00 uur kruisweg
zo 27 maart 11.00 uur  w&c viering

Hengstdijk
vr 25 maart 15.00 uur kruisweg
ma 28 maart 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zo 27 maart 9.30 uur  w&c viering

wzc Antonius
do 24 maart 10.30 uur  eucharistie

De Blaauwe Hoeve
do 24 maart 11.00 uur viering
vr 25 maart 14.00 uur  kruisweg
zo 27 maart 10.30 uur  w&c viering
wo 30 maart 11.00 uur  w&c viering

Korenmarkt/Bellingstraat
do 24 maart 14.00 uur viering

wzc De Lange Akkers
di 29 maart 10.30 uur  w&c viering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 19-20 maart

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake: 
Vieren in samenhang; samen één doorlopende viering

We naderen de bijzondere vieringen 
van het Paastriduüm. Witte Donderdag. 
De laatste uren van het aardse 
leven van Jezus Christus: het Laatste 
Avondmaal, ‘Dit is mijn Lichaam, 
gebroken voor jullie. Doe dit telkens 
weer om Mij te gedenken’. En: ‘Dit 
is mijn Bloed, vergoten voor jullie’. 
Samen belijden wij: ‘Als wij dan eten van dit brood, en drinken uit 
deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt’.
Jezus is de dood niet uit de weg gegaan. In de nacht tussen Witte 
Donderdag en Goede Vrijdag wordt Hij opgehaald door de soldaten 
en voor Pilatus gebracht. Die ziet geen kwaad in deze mens. Maar 
hij is laf en buigt voor de stem van het volk. ‘Kruisig Hem. Kruisig 
hem’, roepen ze. Op de middag van Goede Vrijdag, na zelf het kruis 
te hebben gedragen naar Golgotha, waar Hij gedood wordt, sterft 
Jezus Christus aan het kruis. Voor de nacht valt wordt Hij in een graf 
gelegd. Het is donker. Alles voorbij...

Waarom huil je?, vroegen de engelen 
bij het graf aan Maria. Ze zei: “Ze 
hebben mijn Heer weggehaald en 
ik weet niet waar ze Hem naartoe 
gebracht hebben”. Na deze woorden 
keek ze om en zag ze Jezus staan, 
maar ze wist niet dat het Jezus was. 
Dat is Pasen: God laat zijn Zoon Jezus 

niet in de dood. “Zoeken jullie Jezus?”, vraagt de engel. “Hij is niet 
hier”. Ga naar Jeruzalem, daar zullen jullie Hem vinden’.
Dat mogen wij vieren. Drie dagen achtereen. Dat is ons geloof. Jezus’ 
leven, sterven en verrijzen.

Het is ongetwijfeld wennen: nu we samen één parochie zijn, vieren 
we dit Paastriduüm één keer, op één plek. Van harte nodigen wij 
u uit samen met ons te vieren. Samen in verbondenheid met heel 
onze Kerk. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. In de 
basiliek van Hulst. Samen.

Het gemeenschappelijk gebed vindt 
drie keer per dag plaats in de ‘kerk van 
de Verzoening’, die gebouwd werd in 
1962 en in 1991-1992 werd uitgebreid. 
Kenmerkend voor de gebedsmomenten 
zijn de ‘liederen uit Taizé’. Zij bestaan uit 
een eenvoudige zin die lang herhaald 
wordt. In verschillende talen brengen 
zij een belangrijke gedachte tot 
uitdrukking, die snel begrepen wordt 
en langzaam verinnerlijkt kan worden. 
‘s Avonds wordt het gezongen gebed 
lang voortgezet: broeders blijven dan 
in de kerk om te luisteren naar hen 
die een probleem, of een persoonlijke 
vraag willen uiten.

Het gebed op iedere zaterdagavond is 
als een paaswake, een feest van het licht. 
Vrijdagavond wordt de kruisicoon in de kerk 
op de grond gelegd. Iedereen kan dan het 
voorhoofd op het kruishout neerleggen om 
God de eigen lasten en die van anderen toe 
te vertrouwen, en zo de opgestane Heer te 
begeleiden die de doodsstrijd kent voor hen 
die lijden.

Sinds 1966 wonen zusters van St. Andreas, 
een internationale katholieke gemeenschap 
die 750 jaar geleden gesticht werd, in 
het naburige dorp. Zij helpen mee bij de 
ontvangst van de velen die Taizé bezoeken.
Paus Johanne Paulus II bezocht op 5 oktober 
1986 de communiteit van Taizé. Tijdens het 
gemeenschappelijk gebed verklaarde de 
paus de zin van zijn bezoek aan de jongeren 
die samen waren in Taizé:
“Men komt in Taizé zoals men een bron 
voorbij komt: de reiziger stopt, lest zijn 
dorst en vervolgt zijn weg. Jullie weten 
dat de broeders van de gemeenschap 
geen beslag op jullie willen leggen. 
Door gebed en stilte willen zij jullie de 
mogelijkheid geven om het door Christus 
beloofde, levende water te drinken, zijn 
vreugde te ervaren, zijn aanwezigheid te 
herkennen, zijn roep te beantwoorden, en 
vervolgens weer te vertrekken om in jullie 
kerkgemeenschappen, steden en dorpen, 
scholen en universiteiten, en op al jullie 
werkplaatsen van zijn liefde te getuigen en 
jullie broeders en zusters te dienen.

In alle kerken en christelijke gemeen-
schappen, en tot aan de hoogste politieke 
leiders van de wereld, is de gemeenschap 
van Taizé bekend om het hoopvolle 
vertrouwen dat zij in jongeren stelt. Ik 
ben hier vanmorgen vooral omdat ik dit 
vertrouwen en deze hoop deel.”

Na het gemeenschappelijk gebed had de 
paus een ontmoeting met de broeders van 

de gemeenschap. Hij hield toen de volgende 
toespraak: 
“Beste broeders, in de intimiteit van deze 
korte ontmoeting, zou ik u mijn genegenheid 
en vertrouwen willen uitdrukken met 
dezelfde eenvoudige woorden, waarmee 
paus Johannes XXIII, die u zeer liefhad, 
broeder Roger eens begroette: Ah Taizé, die 
kleine lente!
Mijn wens is dat de Heer u bewaart als een 
bloeiende lente en dat Hij u klein behoudt, 
in evangelische vreugde en de openheid van 
broederlijke liefde.
Ieder van u is hier gekomen om te leven in 
Gods barmhartigheid en in gemeenschap 
met zijn broeders. Door u uit liefde tot 
Christus met heel uw wezen aan Hem toe 
te wijden, hebt u het ene en het andere 
gevonden.
Maar bovendien, zonder het gezocht te 
hebben, hebt u duizenden jongeren, overal 
vandaan, hierheen zien komen. Zij worden 
aangetrokken door uw gebed en uw 
gemeenschapsleven. Men mag welhaast 
denken dat deze jongeren het geschenk en 
het middel zijn dat de Heer u geeft, om u 
aan te moedigen om samen te blijven, in de 
vreugde en het altijd nieuwe van de gave 
van uw leven, als een lente voor allen die 
het echte leven zoeken.
Uw werk, rust, gebed, alles wordt iedere dag 
bezield door het Woord van God, dat zich 
van u meester maakt en u klein behoudt, 
dat wil zeggen als kinderen van de hemelse 
Vader, als broeders en dienaars van allen in 
de vreugde van de Zaligsprekingen.
Daarbij vergeet ik niet dat uw gemeenschap 
in zijn unieke, oorspronkelijke en zelfs, in 
zekere zin, voorlopige roeping verbazing 
kan wekken en op onbegrip en achterdocht 
kan stuiten. Maar vanwege uw hartstocht 
voor de verzoening van alle christenen in 
een volledige gemeenschap, om uw liefde 
voor de Kerk, zult u, daar ben ik zeker van, 
voortgaan om beschikbaar te zijn voor de wil 
van de Heer.

Door te luisteren naar kritiek of 
suggesties van christenen uit 
verschillende kerken en christelijke 
gemeenschappen, en daarvan het 
goede te behouden, en door met 
allen in gesprek te blijven, doch tevens 
niet te aarzelen uw verwachtingen en 
voornemens tot uitdrukking te brengen, 
zult u jongeren niet teleurstellen, en zult 
u ertoe bijdragen dat de door Christus 
gewilde inzet nooit zal verfl auwen, met 
het doel de zichtbare eenheid van zijn 
Lichaam in de volle gemeenschap van 
éénzelfde geloof opnieuw te vinden. 
U weet hoezeer ik mijnerzijds de 
oecumene als een noodzaak beschouw 
die op mij rust, als een pastorale 

prioriteit in mijn ambt, waarbij ik reken op 
uw gebed.
Doordat u zelf een ‘gelijkenis van gemeen-
schap’ wilt zijn, zult u allen die u ontmoet, 
helpen om trouw te zijn aan de band met 
hun kerkelijke gezindte, die de vrucht is van 
hun opvoeding en gewetenskeuze, maar 
ook om steeds dieper door te dringen in het 
geheim van gemeenschap, dat de Kerk is in 
het plan van God.
Door de gave die Hij zijn Kerk schenkt, bevrijdt 
Christus namelijk krachten van liefde in 
iedere christen. Hij geeft hun een universeel 
hart om dragers van gerechtigheid en vrede 
te zijn, die in staat zijn om aanbidding met 
een evangelische strijd te verbinden voor de 
volkomen bevrijding van de mens, van elk 
mens en van heel de mens.
Beste broeders, ik dank u dat u mij hebt 
uitgenodigd en mij zo de gelegenheid 
gegeven hebt in Taizé terug te keren. Moge 
de Heer u zegenen en u in zijn vrede en 
liefde bewaren!”

Er zijn ook andere kerkleiders die komen: 
drie aartsbisschoppen van Canterbury 
bezochten Taizé, aartsbisschop Carey zelfs 
vergezeld door 1000 jongeren in 1992. Er 
kwamen oosters-orthodoxe metropolieten. 
In 1994 kwamen alle veertien lutherse 
bisschoppen van Zweden samen, en verdere 
talloze dominees en pastors uit heel de 
wereld. 

De geschiedenis van Taizé, deel 4

volg ons op Facebook
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INFORMATIE EN INTENTIES NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

WOENSDAG 23 MAART 9.45 UUR:
Paasviering door de kinderen van de Sint 
Jozefschool

VRIJDAG 25 MAART
Goede Vrijdag: geen viering

MAANDAG 28 MAART 10.30 UUR:
2de paasdag: woord- en communieviering 
verzorgd door de werkgroep
intenties: Mariette van Denderen-Colman en 
familie; Louis Pauwels en echtgenote Irma 
Goossens en familie

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

VRIJDAG 25 MAART 15.00 uur:
Goede Vrijdag: kruisweg

MAANDAG 28 MAART 19.00 UUR:
2de paasdag: woord- en communieviering 
verzorgd door de werkgroep
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens met 
gedachtenis van echtgenoot Josephus 
Kerckhaert; Albert van Leemput met 
gedachtenis van familie van Leemput-
Naessens; prudent Kerckhaert en Paulina 
Kerckhaert Cornelissens, kinderen en 
kleinkinderen

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 27 MAART 9.30 UUR:
Pasen: woord- en communieviering met als 
voorganger Ralf Grossert m.m.v. parochiekoor
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en 
tante Maria Burm; ouders Piet en Anna 
Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en Roos 
Maas; familie A. Priem-Martens; ouders 
Joos en Anna van Goethem-van Puyvelde; 
Martha Eijsackers-Roelands echtgenote van 
Piet Eijsackers; ouders A. de Roos-Rompa; 
Francois Schijvenaars, Patrick en familie

lector: Ynske Taelman
com. assistent: Gino Sloot
acolieten: Darren en Rob

COLLECTE 26-27 MAART
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle 
en Nieuw-Namen is er een extra collecte 
voor de verwarming van de kerk. In 
Clinge, Kloosterzande en Koewacht is er 
een extra collecte voor het onderhoud 
aan het eigen kerkgebouw. In Hulst is er 
in de paaswake, op 1ste en 2de paasdag 
een extra collecte voor onderhoud van 
de basiliek. In Curamus is er een extra 
collecte voor de dienst geestelijke zorg 
van Curamus.

HULST
H. WILLIBRORDUS

DONDERDAG 24 MAART 19.00 UUR:
Witte Donderdagviering waarin het hele 
team zal voorgaan m.m.v. het Basiliekkoor

VRIJDAG 25 MAART 15.00 UUR:
Goede Vrijdag: kruisweg m.m.v. het 
Dameskoor

VRIJDAG 25 MAART 19.00 UUR:
Goede Vrijdagviering waarin het hele team 
zal voorgaan m.m.v. het Parochiekoor

ZATERDAG 26 MAART 21.00 UUR:
Paaswake waarin het hele team zal voorgaan.
m.m.v. de Cantorij der Basiliek
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; Theo 
Mangnus; Louis Lockefeer; Stan Bogers; 
August de Kort, Anna Polspoel en dochter 
Imke; Lia Laurijs-Polfl iet; Denise van de 
Voorde-Neve echtgenote van Gerard van de 
Voorde; Bart, Ellen en Marijke Jansen

ZONDAG 27 MAART 11.00 UUR:
Pasen: eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het Basiliekkoor
intenties: familie Baert-van Gijsel; Josephus 
Burm en echtgenote Paula van Heese; 
jaargetijde Catharina Johanna Rosalie 
Temmerman; Angela Fassaert-Hemelaer 
en echtgenoot Josef Fassaert; pastor Jo 
v.d. Heyden; René d’Hooghe echtgenoot 
van Agnes Beaurain, ouders en familie; 
ouders Christiane Verhaegen-Noë en Arnold 
Verhaegen; Michael vonck, Rosalie Vonck-
van Huffel en Magdalena en Juliëtte Vonck; 
Ben Lockefeer en familie; George de Maat 
echtgenoot van Ria Kips, wederzijdse ouders 
en familie; Frans de Waal echtgenoot van 
Cécile Temmerman en voor ouders en familie

MAANDAG 28 maart 2016 11.00 uur: 
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz met samenzang

WOENSDAG 30 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Piet Malefason echtgenoot van Riet van Eck 
en ouders Malefason-van Vlierberghe

VRIJDAG 1 APRIL 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
W. Brand
intenties: Wim Bruggeman en familie; 
Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde 
de Vos en ouders; ouders Brand-Wauters en 
familie; Achiel van Gassen en echtgenote 
Gerardina Buysrogge en familie; René 
Verstraaten en echtgenote Gerardina Kint

overleden:
Elly Augusta Alphons Pierssens, 60 jaar
Renigald Petrus Constatinus Blommaert, 
echtgenoot van Maria Buijsse, 74 jaar

SINT JANSTEEN
VRIJDAG 25 MAART 15.00 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken
Goede Vrijdag: kruisweg met als voorganger 
pastor K. V.d. Wiele m.m.v. de werkgroep en 
het Gregorius koor en met beelden van de 
kruisweg uit de abdij van Westfl eteren.

ZATERDAG 2 APRIL 14.30 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken. 
Rozenkransgebed voor de Vrede! 
Iedereen is van harte welkom en uitgenodigd 
om dit gebed voor de Vrede te komen 
versterken.

MAANDAG 4 APRIL 10.30 uur:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken. 
Maria Boodschap: eucharistieviering met 
als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
Gregorius koor

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

DONDERDAG 24 MAART 13.15 UUR TOT 
14.00 UUR:
Paasviering basisschool De Vlaswiek 
voor groep 1 t/m 8. Het thema dit jaar is 
paaskleuren. Iedereen is van harte welkom.

ZATERDAG 26 MAART 16.00 UUR:
Kinderpaasfeest. We hebben een 
paasverhaal, we knutselen, zingen samen 
en we gaan eieren zoeken. Alle kinderen 
zijn van harte welkom en natuurlijk ook de 
mama’s en papa’s en de opa’s en oma’s.

ZONDAG 27 MAART OM 9.30 UUR:
Pasen: woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch v.d. Walle m.m.v. het 
koor en Vanessa Ghoos. Tijdens de viering zal 
Vanessa Ghoos drie bezielende composities 
ten gehore brengen.
intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; 
in gedachtenis aan Marianne Schelfaut en 
in herdenking aan haar heengaan 3 jaar 
geleden; René de Caluwé en echtgenote 
Agnes van Waes; Guust en Albert Mortier, 
familie Mortier-de Bakker, familie de 
Coninck-Goossens.

lector: Willy Verschraegen

ZATERDAG 2 APRIL OM 19.00 UUR:
Poolse eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Slawomir Klim is in de Poolse taal.

CLINGE
H. HENRICUS

VRIJDAG 25 MAART 15.00 uur:
Goede Vrijdag: kruisweg m.m.v. het 
parochieel gemengd koor.

ZONDAG 27 MAART 11.00 uur:
Pasen: woord- en communieviering met als 
voorganger pastor N. Polet m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-
Hemelsoet.
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; jaargetijde Albert van 
Damme echtgenoot van Maria Heije en 
familie; jaargetijde Maria Cappendijk en 
echtgenoot Piet Heije en familie; jaargetijde 
Fien Vermeulen-Bracké echtgenote van 
Lowie Vermeulen; Staf Pilaet echtgenoot van 
Ivonne Rossaer; voor de overleden leden 
van de KBO-afdeling Clinge; Frans van de 
Poele echtgenoot van Luciënne Grandsard 
en families van de Poele-Grandsard; Marie 
Verstraeten en echtgenoot Adolf Claus en 
zuster Irma; Anita Claus; Jozef Bleyenberg 
en echtgenote Suzanna Meerschaert en 
schoonzoon Etiënne Poppe; zuster Ludovica 
Meerschaert en famillie

acolieten: Edy en Annemie

DINSDAG 29 MAART 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron
Iedereen is van harte welkom.

agenda: Vrijdag 25 maart wordt de H. 
Communie (voor Pasen) aan huis gebracht 
bij zieken, ouderen en gehandicapten die 
hiervoor zijn aangemeld.

mededeling: Na de viering op Pasen en de 
viering van 2 april is het mogelijk om achter 
in de kerk gewijd water af te halen.

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

VRIJDAG 25 MAART 15.00 uur:
Goede Vrijdag: kruisweg

ZONDAG 27 MAART 11.00 UUR:
Pasen: woord- en communieviering met als 
voorganger K. V.d. Wiele
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; familie Johannes Truijman-
Vonk en kinderen; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; jaargetijde Benny Cappendijk 
en familie; jaargetijde Han Cappendijk; 
zuster Miriam de Rijk; Desiderius Verrassel, 
echtgenote Clementina Beck, zoon Jo en 
schoonzoon Leon; voor de overleden leden 
van de Katholieke Bond van Ouderen, afd. 
Boschkapelle

mededeling: De Caritas-collecte voor het 
Mgr. Leo Dobbelaarfonds van zaterdag 5 
maart heeft €182,50 opgebracht. Hartelijk 
dank daarvoor !

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 24 MAART 10.30 UUR: 
Witte Donderdag: eucharistieviering met als 
voorgangers pater J. Reurs en pastor H. de 
Koning m.m.v. het Antoniuskoor

VRIJDAG 25 MAART 14.30 UUR:
Goede Vrijdag: kruiswerk met met als 
voorganger pastor H. de Koning m.m.v. het 
Antoniuskoor

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST

DONDERDAG 24 MAART
viering van Witte Donderdag m.m.v. het 
Blaauwe Hoeve-koor
11.00 uur: kapel De Blaauwe Hoeve
14.00 uur: serre Bellingstraat/Korenmarkt

VRIJDAG 25 MAART 14.00 UUR:
Goede Vrijdag: kruisweg in de kapel van De 
Blaauwe Hoeve m.m.v. het Blaauwe Hoeve-
koor

ZONDAG 27 MAART 10.30 UUR: 
Pasen: woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot 
van Margriet Bryssinck; José Vermeirssen 
en echtgenoot René Burm; Jo Verstraeten 
en schoonzoon Nico; Willy Vermeulen, 
echtgenoot van Paula Vermeulen-de Keijzer; 
Guust Burm, echtgenoot van Els Neve en 
dochter Patricia; Emil Josephus Piessens; Jan 
van Dorsselaer, echtgenoot van Mieke van 
Kerkhoven; Maria en Omèr Beeckman-Sturm; 
Augustinus en Petronella Ferket-Poulussen 
en kleinzoon Auk de Maat; Louis en Rica 
Oomens; Bart, Ellen en Marijke Jansen; Piet 
d’Hondt, echtgenoot van Roza Serie

WOENSDAG 30 MAART 11.00 UUR:
woord- en communieviering 

overleden:
mw. Elly Pierssens, 60 jaar.
mw. Roos Cappendijk-Rombout, 92 jaar.
dhr. Henri van de Vijver, 88 jaar.
mw. Annie Radius-Spickermann, 90 jaar.
mw. Margriet van Leuven-Bolssens, 90 jaar.

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 29 MAART 10.30 UUR:
viering van Pasen met als voorganger diaken 
K. van Geloof
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet

Op 1 maart was het precies 12½ jaar 
geleden dat de Bisschop van Breda pastor 
Van de Walle de aanstelling van pastoraal 
werker verleende. Feitelijk was zij al 
sinds 1 september 2000 in dienst van de 
toenmalige IPV als pastoraal assistent. Bij 
dit jubileum willen het pastorale team en 
het bestuur even stil bij staan om haar in 
de bloemetjes te zetten.
De afgelopen 12½ jaar hebben we samen 
veel meegemaakt en samen ook veel zien 
veranderen binnen de katholieke kerk, 
maar ook binnen onze parochie en regio. 
Veel van deze veranderingen heeft Chantal, 
vóór de komst van pastoor Wiertz, als 
teamleider mogen begeleiden. Het waren 
niet altijd gemakkelijke jaren, maar toch 
hebben we ook veel mooie dingen mee 
mogen maken. Denk daarbij vooral aan de 
vele kinderen die zij heeft voorbereid op 
hun 1-ste communie. 
Ook het bij elkaar brengen en de 
samenwerking stimuleren van onze 
vrijwilligers is bij haar in goede handen. 
Als voorbeeld mag genoemd worden de 
vormgeving en de manier van samenwerken 
in cluster West, die mede onder haar 
bezielende leiding tot stand is gekomen. 
De manier waarop samenwerking en 
integratie van de afzonderlijke kernen daar 
gestalte krijgt, is een voorbeeld voor onze 
gehele parochie.
Tijdens het teamoverleg deze week en 
ook tijdens de weekendviering op 5 maart 
in Kloosterzande hebben we met taart 
en met woord stilgestaan bij dit koperen 
jubileum. We danken Chantal hartelijk voor 

het vele werk dat zij in de voorbije jaren in 
onze regio heeft verzet en we hopen van 
ganser harte dat ze nog vele jaren voor het 
pastoraat werkzaam zal kunnen en willen 
zijn.

Bestuur en pastoraal team van de parochie 
H. Maria Sterre der Zee

Pastor Chantal van de 
Walle in de bloemetjes
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