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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: 

WAT IS ER 

NODIG OM 

JEZUS TE 

VOLGEN?

LEZINGEN 26 JUNI

13de zondag 
door het jaar

JAAR - C

1 Koningen 19, 16b.19-21

Galaten 5, 1.13-18

Lucas 9, 51-62

Hulst
zo 26 juni 11.00 uur eucharistie
wo 29 juni 19.00 uur eucharistie
vr 1 juli 19.00 uur eucharistie

Koewacht
zo 26 juni 9.30 uur w&c viering

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
vr 24 juni 10.30 uur w&c viering
di 28 juni 19.00 uur Mariaviering
vr 24 juni 10.30 uur w&c viering

Clinge
za 25 juni 19.00 uur eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 28 juni 9.30 uur gebedsgroep

Graauw gemeenschapshuis
ma 20 juni 10.00 uur  w&c viering

Nieuw-Namen
vr 24 juni 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 25 juni 19.00 uur w&c viering

Hengstdijk
do 30 juni 19.30 uur avondgebed

Kloosterzande
zo 26 juni 9.30 uur  eucharistie

wzc Antonius
do 23 juni 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 26 juni 10.30 uur w&c viering
wo 29 juni 11.00 uur weekviering

wzc De Lange Akkers
di 28 juni 10.30 uur weekviering

volg ons op Facebook

Huis-aan-huis bladen • Drukwerk • Posters • Digitaal printen

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen
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Het adres voor 
elke printopdracht

doet meer!

De mensen begrepen niet altijd wat de 
bedoeling was van de verhalen die Jezus 
vertelde. Dan legde Hij het later nog eens 
uit aan zijn vrienden.
Zo was dat ook met het verhaal van de 
man die naar het veld ging om te zaaien. 
Hij strooide de zaadjes uit, maar sommige 
kwamen op de weg terecht. De vogels 
streken neer en aten ze op.
Een ander deel van het zaad kwam terecht 
op plekken waar de grond rotsachtig was. 
Daar was maar een klein laagje aarde. De 
zaadjes kiemden en schoten snel op. Maar 
toen de zon begon te branden, konden 
hun wortels geen water uit het dunne 
laagje aarde halen. Daarom waren ze al 
gauw verdord. Er waren andere zaadjes die 
tussen het onkruid terecht kwamen. Het 
onkruid groeide zo hard, dat het de zaadjes 
verstikte.
Maar er was ook zaad dat op de goede 
grond viel. Dat kon uitgroeien en gezond 

en sterk worden. Er kwamen vruchten 
waarin weer nieuwe zaadjes groeiden. Dat 
nieuwe zaad kon de zaaier weer gebruiken 
om uit te strooien.
Zijn leerlingen vroegen, wat Hij met dit 
verhaal had willen zeggen. Jezus legde 
het uit: Het zaad is alles wat God aan de 
mensen zeggen wil. Sommige mensen 
horen het wel, maar ze luisteren maar half. 
Ze luisteren liever naar wat andere mensen 
zeggen. Daardoor wordt de boodschap van 
God weggehaald uit hun hart. Zoals het 
zaad dat door de vogels werd opgegeten.

Er zijn mensen die wel goed naar God 
luisteren en die ook willen doen wat Hij 
van hen vraagt, maar die zo gauw het 
moeilijk wordt, de moed opgeven. Dat 
is het zaad dat op de rotsachtige bodem 
terecht is gekomen.
Verder zijn er mensen die het zo druk 
hebben met de dingen van de wereld, 

vooral met geld, dat er voor God geen 
plaats overblijft. Het zaad wordt verstikt 
door het onkruid. Maar de mensen die het 
woord van God in zich opnemen en leven 
zoals Hij het wil, dat is het zaad dat in de 
goede grond is gevallen. Die mensen doen 
goede dingen en maken anderen gelukkig.

Het verhaal van de zaaier

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 25-26 juni

De kerkschatten van 
de basiliek van Hulst

In de basiliek kunt u kerkschatten 
bewonderen wanneer de Librije geopend 
is voor het publiek, op woensdag-, 
donderdag- en zondagmiddag van 14.00 
tot 17.00 uur, m.u.v. de doopzondagen: 
3 juli, 4 september en 9 oktober.
Ook is er in het kader van het heilig Jaar 
van Barmhartigheid een tentoonstelling 
over de hedendaagse werken van 
Barmhartigheid. Deze kunt u bezoeken 
tijdens de openingstijden van de Librije.
Bent u met een groep, dan is het 
mogelijk om op een ander dagdeel te 
komen. Onze vrijwilligers staan dan voor 
u klaar. Mits vooraf besteld, is er koffi e 
met barmhartigheidskoek. Voor verdere 
informatie hiervoor kunt u terecht bij 
mw. Cecile van Tiggelen, pastoriehulst@
zeelandnet.nl of 06 53 85 80 77.
Ook is het mogelijk om houdbaar 
voedsel achter te laten bij de stand van 
de Voedselbank. Dit kan voor aanvang 
of na afl oop van de vieringen en tijdens 
openingstijden van de Librije. De 
Voedselbank komt geregeld om deze 
gaven op te halen en verder te verdelen.

Op 17 en 18 juni werden weer jongens en 
meisjes gevormd! Tijdens de viering waarin 
ze hun doopbeloften hernieuwden traden 
ze fi er naar de vormheer toe, noemden hun 
naam en zeiden: Ik ben (naam); wilt u mij 
vormen? Zelf gaven ze aan dat ze gevormd 
wilden worden. Na te zijn gedoopt en na 
de eerste communie te hebben ontvangen, 
ontvingen ze nu dit sacrament omdat ze 
dit zelf wilden. Hebben alle jongens en 
meisjes dit ten volle beseft? Wie weet! Wat 
mag dat betekenen, leven vanuit de kracht 
van de heilige Geest? Het mag werkelijk 
betekenen dat je je ten volle bewust bent 
van het volgeling zijn van Jezus en dat je 
met zijn voorbeeld voor ogen zelf ook zo 
door het leven probeert te gaan. Het mag 
betekenen dat je mensen echt nabij wil 
zijn. Dat je er wil zijn voor de mensen die 
jou nodig hebben. Dat je wat je doet niet 
doet voor eigen gewin, maar vooral voor het 
geluk van de ander. Het mag betekenen dat 
jij zo meewerkt aan een wereld, die goed is 
voor alle mensen. Het mag betekenen dat 
jij werkelijk meewerkt aan het geluk van 

mensen. Naar het 
voorbeeld van 
Jezus. Hij had 
voortdurend het 
geluk van mensen 
voor ogen. Kom, 
zegt Hij, ik maak 
alles nieuw! En 
weet je wat zo 
mooi is? Doen wat 
Jezus ons heeft 
voorgedaan, leven naar zijn voorbeeld, 
maakt ook ons, maakt ook jullie, de 
vormelingen, gelukkig. Beste jongens en 
meisjes, van harte hopen wij dat jullie je op 
allerlei momenten in jullie levens herinneren 
dat jullie gevormd zijn. Dat jullie de kracht 
van de heilige Geest mogen ervaren. Dat 
de heilige Geest jullie ertoe moge brengen 
‘daden van liefde’ te verrichten. Van harte 
willen wij jullie allen feliciteren met jullie 
heilig Vormsel!

Namens het pastorale team, Wiel Wiertz, 
pastoor

In 1859 verklaarde Bernadette Soubirous, 
toen zij slechts een 14-jarig meisje 
was, tussen 11 februari en 16 juli 
verschillende keren een verschijning van 
De H. Maagd Maria te hebben gezien. Na 
deze verschijningen is deze locatie heilig 
verklaard! In 1864 werd er een standbeeld 
opgericht ter ere van Onze-Lieve-Vrouw 
(Maria) van Lourdes, waar de verschijning 
plaatsvond. Er werd een klein kapelletje 
gebouwd, maar deze werd al snel te klein 
en dient nu als crypte voor de grote basiliek 
die later gebouwd werd. Buiten het feit dat 
mensen hier praktiseren in het geloof, zijn 
er ook verschillende genezingen erkend. 
Tijdens uw verblijf kunt u verschillende 
kerkdiensten bijwonen en lichtprogressies 
meedoen is geschikt voor alle bezoekers; 
goed of slecht ter been.
Via een overnachting in Poitiers gaan we 
met de bus op weg naar Lourdes. Na een 
goede nachtrust en een lekker ontbijt 
vervolgen we onze weg naar het zuiden 
van Frankrijk. We bezoeken de volgende 
vier dagen onder leiding van deskundige en 
ervaren reisleiders o.a. de basiliek van Sint-
Pius X, het heiligdom, Rozenkransbasiliek 
etc.

Via Nevers gaan we terug naar huis, maar 
niet zonder een mis in het klooster van 
Nevers. Sinds 3 augustus 1925 wordt 
het lichaam van Bernadette bewaard in 
een glazen schrijn in de kapel van het 
oude Sint-Gildardklooster van Nevers, het 
hoofdklooster van de Zusters van Liefde van 
Nevers, nu ‘Espace Bernadette Soubirous’.
De laatste dag hebben we nog een 
afscheidsdiner. Informatie en opgave via 
Cecile van Tiggelen, 06 53 85 80 77. Er zijn 
nog enkele plaatsen, maar vol = vol.

7 daagse reis naar Lourdes vanaf E 695; 
van 26 september t/m 2 oktober 2016

Het sacrament van het Vormsel

In een tamelijk goed bezet 
strandpaviljoen op het strand van 
Breskens kwam hij binnen. ‘Daar 
kunnen we zitten’, wees hij zijn 
vrienden op een tafeltje. Maar toen al 
ging alle aandacht naar de dansende 
bierglazen op het dienblad. Alle 
bier ging over het dienblad, over de 
serveerster en over de grond. Zijn 
hand die hij zonder te kijken achter 
zich uitstrekte had een bierballet 
veroorzaakt. Het meisje bleef lachen. 
‘Helemaal niet erg’, zei ze. ‘Eigenlijk 
best grappig toch’, zei ze. Ondertussen 
was ze al aan het opruimen en deppen. 
Alles ging zo vlug. Ze bleef vrolijk en 
vriendelijk. “Gaat u daar maar gerust 
zitten”, zei ze ook nog. Een boel 
commotie maar iedereen bleef kalm, 
met een glimlach op het gezicht. 
“Dankjewel”, zag ik de man na de 
maaltijd tegen haar zeggen. “Graag 
gedaan”, zei ze en “vanzelfsprekend”. 
“Ik hoop dat het lekker en gezellig 
was”, zei ze ook nog. Als dat geen 
gastvrijheid is.

Rutte
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INFORMATIE EN INTENTIES
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 
kledinginzameling voor mensen in nood.

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 
o.l.v. 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.

SINT JANSTEEN
KAPELVAN O.L. VROUW TER EECKEN

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 Gregoriuskoor
intenties: Honoré van Looy en echtgenote 
Leontine de Backer; Alice Mangnus echtgenote 
van Cyriel van Looy; Jo Harpe echtgenoot van 
Saar van Ham.

DINSDAG 28 JUNI 19.00 UUR:
Mariaviering met als voorganger pastor R. 
Grossert

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH

VRIJDAG 24 JUNI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: jaargetijde Georgette van der Heijden, 
zus en ouders; Desire van Mullem en echtgenote 
Maria Verbist en kinderen; gezusters Coenen, 
ouders en familie; Jeanne van der Heijden, 
Jozef van der Heijden en ouders Alexander 
Fransiscus van der Heijden en echtgenote Anna 
Maria Lockefeer.

lector: M. van Driessche-Crombeen

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 25 JUNI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; Josephus Verdurmen; Hugo Claeijs 
en Euphrasia van den Eekhout.

overleden:
Mathilda van der Veeken-Dophemont, weduwe 
van René van der Veeken, overleden 
op zaterdag 11 juni in ziekenhuis “de Honte” 
in de leeftijd van 92 jaar. De uitvaartdienst en 
begrafenis hebben plaatsgehad op woensdag 
15 juni te Boschkapelle.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

DONDERDAG 30 JUNI 19.30 UUR:
avondgebed in de stijl van Taizé m.m.v. de 
begeleidingsgroep ‘Laudate Dominum’ uit 
Clinge. Het thema ‘Vacare’ 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 RK-parochie H. Maria Sterre der 
Zee en de PKN-gemeente Oosthoek te Hulst.

COLLECTE 25-26 JUNI
In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, 
vicariaat en eigen geloofsgemeenschap. 
In Hulst is er een extra collecte voor het 
onderhoud van het orgel. In Clinge is er een extra 
collecte voor de onkosten van de naviering. 

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 26 JUNI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorgangers pater J. 
Reurs en pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. De Wal-
Noten
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie 
Baert-van Gijsel; Josephus Burm en echtgenote 
Paula van Heese; Franciscus Blommaert en 
echtgenote Maria Wittock en ouders; jaargetijde 
Sophia Verdurmen-Broeckaert; Aloys Buysrogge 
en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon 
Rob Buijsrogge; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Elisabeth Smulders-
Duerinck en familie; jaargetijde familie 
Verschueren-Kerckhaert; jaargetijde familie van 
Haelst-Ferket; jaargetijde Emile van de Vijver en 
echtgenote Nathalie Lannoye met gedachtenis 
aan hun kinderen.

WOENSDAG 29 JUNI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
pastor Jo van der Heyden; Paul Bracke en 
familie; jaargetijde Gilbertus De Beleir en 
echtgenote Eleonora De Beleir-van der Veen.

VRIJDAG 1 JULI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater W. 
Brand
intenties: Wim Bruggeman en familie; 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 
Gerardina Buysrogge en familie; René 
Verstraaten en Gerardina Kindt; Pharaïlda van 
Denderen-Verbist en André van Denderen; 
Agnes Smet echtgenote van Eric Groosman.

mededeling:
Op vrijdag 1 juli is het tweede orgelconcert met 
Sietze de Vries. Aanvang om 20.00 uur en de 
entree bedraagt 8 euro.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 26 JUNI 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele m.m.v. het koor

lector: Gonny Rozijn

mededeling: 
De caritascollecte van zondag 5 juni heeft 
E88,38 opgebracht, waarvoor onze hartelijke 
dank.

gedoopt: 
Op zondag 19 juni om 14.00 uur zijn in onze 
kerk gedoopt:

Jesse de Rijck, zoontje van Maarten de Rijck 
en Mariella de Beule, John Bastingstraat 15 
Koewacht.
Hugo Verschraegen, zoontje van Willem 
Verschraegen en Susanne Verschraegen-
Engelen, Musicalkade 28 Utrecht.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 25 JUNI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorgangers pater J. 
Reurs en pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-
Hemelsoet. Naviering voor de communicantjes 
uit cluster oost.
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; jaargetijde Anna Maes 
en echtgenoot Jan Brijs; jaargetijde Delfi na 
Ongenae en echtgenoot Isidoor Merckx, Maria 
Merckx en Karel en Wies Bracke en Christian 
van Duysse.

acolieten: Daphne en Jolien

DINSDAG 28 JUNI 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron. 
Iedereen is van harte welkom.

mededeling:
Zondag 26 juni zal in Bergen op Zoom de Maria 
Ommegang voor de 72e maal door de straten 
trekken. Aanvang van de stoet is 15.00 uur. Ook 
ons Mariabeeld zal door 4 Clingse mannen 
meegedragen worden. Thema dit jaar is: Maria, 
moeder van barmhartigheid.

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

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl
wwiertz@live.nl
Pastoor van de parochies 
H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth

Pastoraal werkster 
Chantal van de Walle
Notendijk 45, 4583 SV Terhole
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Pastoraal werker Ralf Grossert
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

Pastoraal werkster 
Katrien Van de Wiele
Beneluxstraat 16, 
4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg 
stichting Curamus:

Truffi noweg 2
4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317

Pastoraal werkster Henny de Koning
e-mail: hlmdekoning@curamus.nl
hlmdekoning@outlook.com

Diaken Kees van Geloof
Leeuwerikstraat 14
4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: kvgeloof@curamus.nl

www.rk-kerk-ozvl.nl

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 26 JUNI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorgangers pater J. 
Reurs en pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. het koor 
o.l.v. Bernadette Luijcks. Tevens naviering voor 
de communicantjes.
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en tante 
Maria Burm; Elisabeth Kint; familie A. Priem-
Martens; Theo Scheerders en familie.

acolieten: Evelien en Nathalie

overleden: Anna van der Velpen, 89 jaar

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 23 JUNI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering
intenties: voor overleden bewoners van ons 
huis en overledenen in eigen kring.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 26 JUNI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Achiel Hermans echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Guust Burm echtgenoot 
van Els Neve en dochter Patricia; Jozef Jansen 
echtgenoot van Roza van Waterschoot; Maria 
en Omèr Beeckman-Sturm en schoondochter 
Marie-Christien; Augustinus en Petronella 
Ferket-Poulussen en kleinzoon Auk de Maat; 
jaargetijde Jo Verstraeten en schoonzoon 
Nico; Willy Vermeulen echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; Bernard van Acker 
echtgenoot van Clara Cerpentier.

WOENSDAG 29 JUNI 11.00 UUR:
weekviering

overleden: 
mevr. Maria Smit-Steijns, 68 jaar
dhr. Eduardus Blommaert, 93 jaar
mevr. Germaine Acke-Lauwereijs, 83 jaar
mevr. Jeanine Moens-Pilaet, 71 jaar

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 28 JUNI 10.30 UUR:
weekviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet.


