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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: 

GEZALFDE 

ZIJN 

VAN GOD

LEZINGEN 19 JUNI

12de zondag 
door het jaar

JAAR - C

Zacharia 12, 10-11

Galaten 3, 26-29

Lucas 9, 18-24

Hulst
vr 17 juni 19.00 uur  stilteviering
za 18 juni 19.00 uur vormselviering
zo 19 juni 11.00 uur  eucharistie
wo 22 juni 19.00 uur  eucharistieg

Koewacht
vr 17 juni 19.00 uur vormselviering
zo 19 juni 9.30 uur  eucharistie

Heikant
do 23 juni 10.30 uur w&c viering

Sint Jansteen De Warande
ma 27 juni 9.30 uur eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 16 juni 14.00 uur  rozenkransgebed
di 21 juni 19.00 uur Mariaviering
vr 24 juni 10.30 uur w&c viering

Clinge
za 18 juni 19.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 21 juni 9.30 uur  gebedsgroep

Graauw gemeenschapshuis
ma 20 juni 10.00 uur  w&c viering

Nieuw-Namen
vr 17 juni 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 18 juni 19.00 uur  w&c viering

Kloosterzande
vr 17 juni 19.00 uur vormselviering
zo 19 juni 9.30 uur  eucharistie

Lamswaarde
ma 20 juni19.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 24 juni 10.30 uur  eucharistie

De Blaauwe Hoeve
zo 19 juni 10.30 uur  w&c viering
wo 22 juni 11.00 uur  weekviering

wzc De Lange Akkers
di 21 juni 10.30 uur  weekviering

volg ons op Facebook
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Al vanaf het allereerste begin gaat dat zo: 
geloven wordt doorgegeven van generatie 
op generatie. Meestal was de huiselijke 
omgeving van het gezin de geschikte 
plek om het geleefde geloven ook door 
te geven. In onze tijd lijkt dat een beetje 
anders te zijn. Let wel, er wordt heel veel 
doorgegeven. Heel veel goeds. Heel veel 
medemenselijkheid. Maar het leven met 
Jezus, de Christus, schiet er in onze tijd 
nogal eens bij in. Is dat erg? Daarover 
kan gediscussieerd worden. Daarover 
kunnen de meningen verschillen. Ook 
in vroeger tijden was het niet altijd de 
realiteit dat kinderen één op één stapten 
in de geloofsschoenen van de ouders, 
maar in onze tijden is het wel heel 
speciaal. Kinderen kiezen massaal hun 
eigen werkelijkheid en waardenkader. 
Het christelijke is ver op de achtergrond 
geraakt. Voor velen niet meer relevant. En, 
eerlijk is eerlijk, dat is al een hele tijd aan 
de gang. Dat is ook al van toepassing op 
de ouders van onze huidige kinderen en 
zelfs al van toepassing op de grootouders. 
In gelovig-kerkelijk opzicht hebben we een 
probleem. Wat blijkt. Hoe eenieder wordt 
geraakt en persoonlijk aangesproken door 
God, door Jezus Christus, is in onze dagen 
van doorslaggevend belang. Vanuit het 
persoonlijke geraakt zijn leef je je geloof. 
Wordt het geloof in jou ‘vlees en bloed’. Zo 
kunnen we het doorgeven. Voorleven. Is dat 
helemaal nieuw? Ik dacht het niet! Precies 
zo was het ook bij de eerste christenen. 
Iemand werd geraakt, aangesproken, 
door Jezus, door God, iemand ging dat 
vervolgens ‘leven’ en er zo van getuigen, 
en anderen kwamen vervolgens, door het 
getuigenis, zelf tot geloof. Zó groeide en 

groeide de Kerk.
En nu, en wij? Wat betekent dat voor ons? 
Voor deze tijd? Pasklare recepten hebben 
we niet. Een viertal insteken:
Durf dankbaar en ontvankelijk in het 
leven te staan. Hoe belangrijk vinden 
wij prestaties en rendement? En hoe 
weinig ruimte laten wij aan spontane 
verwondering en openheid van een kind? 
We kunnen onze kinderen bevestigen in 
hun houding van openheid en hen zo laten 
aanvoelen dat er meer is dan dat wat wij 
zelf in handen hebben.

Met anderen omgaan als gelijken. Alle 
mensen zijn kinderen van God. Broers en 
zussen van elkaar ‘in Christus’. Het is van 
wezenlijk belang dat we iedere mens, 
binnen en buiten het gezin, in haar of 
zijn eigenheid proberen te aanvaarden. 
Doen we dat niet, dan is het voor een kind 
moeilijk om te geloven dat wij, wereldwijd, 
bij elkaar horen. Als een goede vader en 
moeder voor kinderen zorgen. Als een kind 
liefde en warmte mag ondervinden van 
de ouders, als het kind wordt aanvaard 
met alle goede en slechte eigenschappen, 
als het kind uitgedaagd wordt om het 
beste van zichzelf te geven, dan zal het 
naar God leren kijken als naar een goede 
Vader. Luisteren naar je kinderen. De 
allermeeste kinderen verlangen naar 
hartelijke contacten met hun ouders. Ze 
willen met hen praten en graag vertellen 
waarmee ze zelf bezig zijn. Als we naar 
onze kinderen kunnen luisteren, is de kans 
groot dat geloofsopvoeding aansluit bij 
hun echte vragen. Vier grondhoudingen 
die voor kleine kinderen van groot belang 
zijn. Alles wat we van en over God zeggen 

zal niet begrepen worden als kinderen 
geen minimum aan levenservaring hebben 
waarin die woorden kunnen wortelen.

En: over Jezus vertellen. Dat is wat de 
leerlingen vanaf het allereerste begin 
hebben gedaan. Ze vertelden en vertelden 
over Jezus. Wat Hij gedaan had en wat Hij 
gezegd had. En er waren altijd mensen 
die luisterden. En later mensen die de 
opgeschreven verhalen lazen. Dat is wat wij 
nu lezen in het nieuwe testament. In het 
evangelie. Velen schonken die woorden 
en verhalen vreugde. Velen gaven deze 
woorden goede moed. Ze sterkten vele 
mensen om ook ‘christelijk’ te leven. In 
onze dagen is dat nog steeds zo: vertellen 
over Jezus is van groot belang. En naar 
zijn voorbeeld leven met elkaar. En dat als 
zodanig ook benoemen.
Momenten rond de maaltijden zijn bij 
uitstek geschikte momenten om over Jezus 
te vertellen. Om Hem ‘erbij te halen’. Ook 
voor het slapen gaan is er zo’n geschikt 
moment. Een gebed, met eigen woorden, 
een verhaal. ‘Jezus omarmde de kinderen 
en zegende hen’. 

Ons geloof doorgeven. Niet iedereen is er 
mee bezig. Niet allemaal vinden we dat nog 
van belang. Sommigen wel. Schroom niet. 
U, jij, bent niet de enige. Er zijn er meer die 
leven met en vanuit het geloof. Met elkaar 
zoeken naar goede mogelijkheden om 
het geloof dat ons draagt door te geven is 
een zinvolle opdracht en uitdaging. Ook in 
onze tijd, in de wereld van vandaag.

Pastoor Wiel Wiertz (met dank aan Al de 
dagen van ons leven)

Jouw geloof doorgeven....

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 11-12 juni

Avondgebed in de 
stijl van Taizé

Het thema is: Vacare: 
Vrij voor God
vrij voor jezelf en
vrij voor de ander

op donderdag 30 juni a.s.
om 19.30 uur

in de r.-k. kerk te Hengstdijk
m.m.v. de begeleidingsgroep ‘Laudate 

dominum’ uit Clinge.

Het thema is ingegeven met het oog op 
de naderende vakantieperiode. U bent 
van harte welkom bij dit avondgebed 
met inspirerende teksten, gebed, 
muziek, zang, stilte en
ontmoeting.

Deze activiteit gaat uit van het 
oecumenisch overlegorgaan waarin 
participeren de r.-k. parochie H. Maria 
Sterre der Zee en de Prot. gemeente 
Oosthoek te Hulst.

Foto’s van onze parochiekerken
In oktober vorig jaar heeft Diana Nieuwold een aantal van onze kerkgebouwen gefotografeerd. 
Onlangs is zij weer vanuit Hoogeveen naar Zeeland gereisd en heeft zij de ontbrekende 
godshuizen met haar camera vastgelegd. Vanuit de parochie zijn we heel dankbaar voor 
de nu complete serie met prachtige foto’s van onze kerken en kapellen. Diana heeft er 
met haar fotomonument voor gezorgd, dat onze parochie in de polders van Oost Zeeuws-
Vlaanderen als het ware een aantal ‘kathedralen’ rijk is! Kijk op : www.kerkfotografi e.nl, klik 
op Zeeland en beleef ons kerkelijk erfgoed in de digitale wereld. 
Aan alle vrijwilligers uit alle kernen die hebben meegewerkt : dank voor jullie assistentie! Er 
mag gebruikt gemaakt worden van de foto’s, maar niet zonder de bronvermelding. Hoort, 
zegt het voort! Wij denken nog verder na over mogelijkheden de foto’s op een andere wijze 
voor het voetlicht te brengen. 

Jaap Klok, secretaris bestuur parochie H. Maria Sterre der Zee

De 42ste cyclus orgelconcerten Hulst gaat 
op vrijdag 17 juni van start met een duo-
concert door de Hulster organist Marcel 
Mangnus en de Vlaamse mezzo-sopraan 
Sandra Paelinck. Marcel Mangnus is de 
vaste organist van de basiliek in Hulst en 
studeerde aan het Conservatorium in Gent. 
Hij werkte in 2015 voor het eerst samen 

met Sandra Paelinck. Al snel ontstond het 
idee voor een recital orgel-zang. Sandra 
Paelinck studeerde aan het Conservatorium 
in Antwerpen en werkt sinds 2006 als 
zangeres bij de Vlaamse Opera.

In Hulst brengen zij een programma 
waar orgelsolo’s worden afgewisseld met 

(bijpassende) werken voor orgel en 
zang. Diverse bekende barokaria’s 
staan op het programma, evenals 
een reeks Marialiederen door 
de eeuwen heen. Van Sweelinck 
wordt psalm 36 op orgel gespeeld, 
omlijst door bijpassende liederen 
op dezelfde melodie.

Het concert vangt aan om 
20.00 uur. Bezoekers ontvangen 
een programmaboekje met 
toelichtingen. De toegangsprijs 
bedraagt ¨ 8,00. Vanaf 19.30 uur 
is de kerk open. Meer informatie 
vindt u op de website www.
orgelconcertenhulst.nl

Openingsconcert orgelcyclus Hulst 
door Marcel Mangnus en Sandra Paelinck
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INFORMATIE EN INTENTIES
NIEUW-NAMEN

H. JOSEPH

VRIJDAG 17 JUNI 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Elza van der Heijden echtgenote 
van Emerie Burm en familie; Mariette van 
Denderen-Colman en  familie

lector: L. van Driessche-Steyaert

mededeling:
Vrijdag 17 juni ontvangen 5 kinderen van 
onze parochiekern het H. Vormsel in de H.H. 
Philippus en Jacobuskerk te Koewacht.
Met deze bijzondere dag feliciteren wij de 
vormelingen en hun ouders.
Wij wensen hen een mooie dag toe!

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

VRIJDAG 17 JUNI 19.00 UUR
eucharistieviering met toediening H. Vormsel 
met als voorganger vicaris P. Verbeek, emeritus-
deken P. de Rooi en pastor K. V.d. Wiele
m.m.v. The White Group

ZONDAG 19 JUNI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs 
m.m.v. het koor.
intenties: Germaine van der Sijpt-van Goethem 
en echtgenoot Gerard van der Sijpt en familie; 
Theophiel van der Ha echtgenoot van Yvonne 
Bral, ouders en familie; Willy de Maaijer, 
echtgenoot van Elvira v.d. Berghe, ouders, 
schoonouders, broer en zus

lector: Gonny Rozijn

SINT JANSTEEN
KAPELVAN O.L. VROUW TER EECKEN

DONDERDAG 16 JUNI 14.00 UUR:
Een uur van gebed
Op de derde donderdag van de maand wordt er 
gebeden tot Maria voor de Noden van de Kerk 
en voor de Noden van de Wereld. “De Vrouwe 
van Alle Volkeren” zal onze Voorspreekster zijn! 
U bent allen van harte welkom.

DINSDAG 21 JUNI 19.00 UUR:
Mariaviering

VRIJDAG 24 JUNI 10.30 UUR:
woord en communieviering met het feest 
van H. Johannes de Doper verzorgd door de 
werkgroep
m.m.v. het Gregorius koor
intenties: Honoré van Looy en echtgenote 
Leontine de Backer; Alice Mangnus echtgenote 
van Cyriel van Looy; Jo Harpe echtgenoot van 
Saar van Ham

GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS

KERMISMAANDAG 20 JUNI 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. V.d. Walle
intenties: Patrick Kips en familie, als jaargetijde; 
Johannes Stallaert en familie; Cecile Vermue 
Modde en familie; Elisabeth Smulders - Durinck 
en familie; Petrus Boënne - van Meegroot 
en kinderen; Maria Verbist en ouders; Marie 
Verdurmen en echtgenote Piet Totté en 
wederzijdse ouders; Jozef van de Vijvere en 
echtgenote Alma Mahu  en wederzijdse ouders; 
Albert Gordijn, ouders en familie; Jules van den 
Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; 
René Kips en echtgenote Marie Ferket, kinderen 
en kleinkind; Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes

lector: J. de Baar

Na afl oop van de viering gaan we in groep naar 
het kerkhof waar de pastor de graven zegent en 

waar we samen bidden voor de overledenen.

COLLECTE 18-19 JUNI
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs-
gemeenschap. In Boschkapelle, Clinge,
Kloosterzande en Koewacht is er een extra 
caritascollecte. In Hulst is er op zaterdag en 
zondag een extra collecte voor onderhoud van 
de basiliek. 

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 17 JUNI 19.00 UUR:
stilteviering 

ZATERDAG 18 JUNI 19.00 uur
Eucharistieviering met toediening H. Vormsel 
met als voorganger pastoor W. Wiertz en pastor 
R. Grossert
m.m.v. het Dameskoor en De Wal-Noten
intenties: familie Van Daalen – Thijs en familie 
van familie Feyen – Hendriks; Jo de Bruijn en 
echtgenote Maria Blommaert; Theo Buysrogge 
en familie

ZONDAG 19 JUNI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz, m.m.v. het Basiliekkoor
intenties: Corry van der Wielen – Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie 
Baert – van Gijsel; Josephus Burm en 
echtgenote Paula van Heese; jaargetijde Anna 
Maria Buysrogge en echtgenoot Leonardus 
Pauwels en familie; Angela Fassaert – Hemelaer 
en echtgenoot Josef Fassaert; ouders Christiane 
Verhaegen – Noë en Arnold Verhaegen; Onze 
ouders Leon van Remortele en Franske van 
Remortele – den Engelsman; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Theo Mangnus 
en familie; Jo de Deckere, echtgenoot van Marja 
d’Haens, wederzijdse ouders en familie

WOENSDAG 22 JUNI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: ouders Stallaert – Elias en kinderen; 
Familie Baert – van Gijsel; familie Verdurmen

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

DONDERDAG 23 JUNI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: Martha van Houte en familie; 
Mathilde Pieters; jaargetijde; Jacobus Maes 
en.echtgenote. Jose Martens en familie; Theo 
Weemaes en.echtgenote Els Moorthamer, 
Annelies en Tamara.

mededeling:
De hele week kan er van 9.00 tot 17.00 uur 
gebruikte kleding en schoeisel worden afgezet 
in het portaal van de kerk voor Sams kleding 
inzameling voor mensen in nood.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 18 JUNI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs, m.m.v. het parochieel gemengd koor 
o.l.v. Marlene Bauwens

intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; jaargetijde Jo van Hoije 
echtgenoot van Elly Boone; Bernard de 
Keijzer en echtgenote Rachel van den Brande, 
schoonzoon Jos en schoondochter Evelien; 
Eduard Bonte echtgenoot van Hilda Bonte-
Leuridan

acolieten: Lilian en Jan

DINSDAG 21 JUNI 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron
Iedereen is van harte welkom.

agenda:
Vrijdag 17 juni om 19.00 uur zullen 7 jongens 
en meisjes uit onze parochiekern in de kerk van 
Koewacht het sacrament van het H. Vormsel 
ontvangen.

mededeling:
De caritascollecte, met aandacht voor de 
Diaconie, gehouden op zaterdag 4 juni heeft E 

50,00 opgebracht. Met dank hiervoor.

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

MAADAG 20 JUNI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 

pastor R. Grossert

GEGEVENS
HULST H. WILLIBRORDUS
postadres: Steenstraat 22,4561 AS Hulst
tel. 0114-312130. 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68 
parochiebijdrage
NL42 ABNA 0475 5422 07 
openingstijden parochiesecretariaat
maandag t/m donderdag van 9.30-11.30 uur.
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
contact tel. 0114 312187 
parochiekern  NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT H. TERESIA v/h KIND JEZUS
contact tel. 0114 312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres Kerkplein 2,
 4576 AS Koewacht
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48

CLINGE H. HENRICUS
contactpersoon A. de Loos-Brijs
 tel. 0114 -311332
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43
NL37 RABO 0330 4032 14
NL09 INGB 0000 1193 62

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
postadres  Hulsterloostraat 76
 4568 AG Nieuw-Namen
parochiekern  NL30 RABO 0136 6006 38

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART
postadres  Dorpsstraat 50
 4569 AK Graauw
parochiekern NL68 RABO 0322 6001 70

BOSCHKAPELLE 
H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres  Kerkstraat 15
 4581 BV Vogelwaarde
parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69

HENGSTDIJK H. CATHARINA
postadres  Hengstdijkse Kerkstraat 4
 4585 AB Hengstdijk
parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55

STOPPELDIJK H. GERULPHUS
postadres  Kerkstraat 15
 4581 BV Vogelwaarde 
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN
postadres Postbus 2, 
 4587 ZG Kloosterzande
 tel. 0114- 681382
parochiebijdrage  p/a Groenendijk 40
 4587 CV Kloosterzande
parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE H. CORNELIUS
postadres J. de Waalstraat 23
 4586 AD Lamswaarde
parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLA
postadres Notendijk 7a, 4583 SV Terhole
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

DIENST GEESTELIJKE ZORG
STICHTING CURAMUS
postadres Truffi noweg 2, 4561 NT Hulst
 tel. 0114-381317

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 18 JUNI 19.00 UUR:
Woord- en Communieviering verzorgd door de 
werkgroep van Koewacht
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; Emma van Goethem-Remorie en 
echtgenoot Alfons van Goethem; jaargetijde 
Elisabeth Schuren-Coolsen en echtgenoot 
Joseph Schuren en familie; Willy Gelderland 
en echtgenote Wieske Gelderland-de Rooij; 
Theo Lambert en familie; Wies van den Bergen, 
dochter Anneke, zoon Philip en familie; Joseph 
Hamelink, echtgenote, dochter Annie en zoon 
Leo

mededeling:
De Caritascollecte voor de Zondag voor de 
Diaconie van zaterdag 4 juni heeft E 87,-- 
opgebracht. Hartelijk dank !

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

VRIJDAG 17 JUNI 19.00 UUR
eucharistieviering met toediening H. Vormsel 
met als voorganger emeritus vicaris generaal V. 
Schoenmakers en pastor R. Grossert
intentie:Ria de Booij, oma van Wessel

ZONDAG 19 JUNI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz, m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en tante 
Maria Burm; jaargetijde Anna Maria Maas-
Picavet, echtgenoot, zoon, dochters en familie; 
Ro van Waterschoot, ouders en familie; Albertus 
van Overmeeren en Martha Baart; ouders Joos 
en Anna van Goethem-van Puyvelde; Tilly Maas-
Lauret, Julien en Mieken Maas-Buijsrogge, 
Emiel en Irma de Waal-de Bakker en kinderen; 
Annie Paulina Schuren echtgenote van Joos de 
Booij en familie

lector Anita van Puyvelde
com. assistent: Lea Kouijzer

acolieten: Darren en Rob

SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS

 ‘DE WARANDE

MAANDAG 27 JUNI 9.30 UUR:
eucharistieviering op kermismaandag met als 
voorganger pastoor W. Wiertz
m.m.v. het koor van Marleen Bauwens
intenties: pastor Claessens; Erik de Bruijn 
en  familie; Camiel de Moor en echtgenote 
Mathilde de Rechter en zoon Emiel; René Vael 
en echtgenote Roos de Rechter;  Margaretha 
Dackaert en echtgenoten Frans Thijs en Joos 
de Wit, zonen Freddy en Francky en familie; 
Piet en Mia Weemaes – de Bruijn; Ed Borm 
en echtgenote en ouders; Alfred Weemaes en 
echtgenote; Silvia Plasschaert; Theo Beugels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer; René Bauwens 
en echtgenote; René Seghers en echtgenote 
Madelein van Dorsselaer; Seraphine Pieters 
en echtgenote Angela Verbist; Anna en Alfons 
De Backer zoon Jan de Backer en schoonzoon; 
Wies Koemans

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 24 JUNI 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: overleden bewoners van ons huis en 
overledenen in eigen kring

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 19 JUNI 10.30 UUR: 
woord-en communieviering met als voorganger 
diaken K. van Geloof
intenties: Leo en Toos de Vos- Raats; Piet 
Weemaes, echtgenoot van Lidy Baart; Angela 
Maria Hypolitha Borm; Theo Vereecken en 
familie; Eugène Hiel en familie; Achiel Hermans, 
echtgenoot van Margriet Bryssinck; Wies en 
René de Bakker- Pauwels en familie; Dora 
Mattheijssen- de Block en echtgenoot George 
Mattheijssen en familie; Jan van Dorsselaer, 
echtgenoot van Mieke van Kerkhoven; Joseph 
de Schepper, echtgenoot van Maria de Pau; 
Constatinus Serrarens en echtgenote Maria van 
Gassen en Jack; George Maerman, echtgenoot 
van Agnes Weemaes, ouders en familie; Piet  
d’Hondt, echtgenoot van Roza Serie

WOENSDAG 22 JUNI 11.00 UUR:
weekviering

overleden: 
mw. Mol-van der Hagen 91 j.
dhr. van Leemput  89 j.
dhr. Buedts  67 j

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 21 JUNI 10.30 UUR:
weekviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet


