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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 UW LEVENSDOEL?

LEZINGEN 31 JULI

18de zondag 
door het jaar

JAAR - C
Prediker 1, 2; 2, 21-23

Kolossenzen 3, 1-5.9-11
Lucas 12, 13-21

Hulst
zo 31 juli 11.00 uur  eucharistie
wo 3 aug 19.00 uur  eucharistie
vr 5 aug 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
zo 31 juli 9.30 uur  w&c viering

Heikant
do 28 juli 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 2 aug 19.00 uur Mariaviering
za 6 aug 14.30 uur  rozenkransgebed

Clinge
za 30 juli 19.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 2 aug 9.30 uur  gebedsgroep/w&c viering
aansluitend aanbidding

Boschkapelle
za 30 juli 19.00 uur  w&c viering

Kloosterzande
zo 31 juli 9.30 uur  eucharistie

wzc Antonius
do 28 juli 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 31 juli 10.30 uur  w&c viering
wo 3 aug 11.00 uur  weekviering

Korenmarkt/Bellingstraat
do 4 aug 14.00 uur w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 2 aug 10.30 uur  weekviering

volg ons op Facebook

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

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen
T. 0115-649800 • redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl

Het adres voor 
elke printopdracht

doet meer!

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend van 

30-31 juli 2016

Beste parochianen

De vakantieperiode staat voor de deur. En 
daarna, fris en monter, gaan we weer voort! 
Overal om me heen hoor ik, en dat zal voor 
u niet veel anders zijn: “Wat gaat de tijd toch 
snel, een dag, een week, een maand en 
zelfs een jaar, het vliegt voorbij. Het lijkt wel 
alsof het steeds sneller gaat.....”. En ook alles 
wat we moeten doen. Er lijkt geen einde te 
komen aan alle “uitdagingen op ons pad”. 
Waar is de tijd van “Het dagboek van een 
herdershond” gebleven....? 
Ach, denk ik altijd maar: deze tijd is onze 
tijd. Ik, wij, hebben geen andere tijd ter 
beschikking dan deze tijd. En wij zijn het 
uiteindelijk die zelf bepalen hoe we met 
de tijd omgaan. Wat we wel doen of niet 
en wanneer we doen wat we doen. Jezus 
zocht de stilte op wanneer de druk van de 
velen om Hem heen te groot voor Hem 
werd. Op een eenzame plaats kwam Hij tot 
zichzelf, kwam Hij in verbinding met God, 
zijn hemelse Vader. Zo vond Hij in de drukte 
de ruimte. 
Dat kreeg Hij voor elkaar. Dan moet dat mij 
toch ook lukken, denk ik steeds.... In de loop 
der tijden is dat ook wat velen ons hebben 
willen leren. Hoe druk je het ook hebt, laat 
je daar niet door leven. Jij kunt de stilte, de 
rust opzoeken. En jij zult daar de ruimte 
vinden en de inspiratie die je nodig hebt. 
God zal jou daar en dan nabij zijn. Hij zal 
met jou zijn. 

De vakantietijd 
staat voor de 
deur. Voor velen 
even een tijd 
van een stapje 
terug. Even en 
andere agenda. 
Even een ander 
ritme. Natuurlijk 
is die ‘vrije’ tijd met van alles en nog wat 
in te vullen. Misschien is het juist goed om 
bewust ‘vrij’ te zijn. Misschien is het goed 
om je juist in die vrije tijd te ankeren ‘in 
God’. Om dat misschien opnieuw te doen. 
Of anders en beter. 
Een mens kan heel veel doen. Onze tijd is 
een snelle tijd. Wij zijn de mensen van nu. 
Jong, ouder of oud. We staan met onze 
mogelijkheden en onmogelijkheden in het 
leven, in de maatschappij. Misschien kan 
een tijd van ‘even anders’ ons richten om 
dat wat vast en zeker weer op ons pad komt, 
nog meer te doen als ‘vrije mensen’. Als 
mensen die weten dat ze het nooit alleen 
hoeven te doen. Mensen die leven in Gods 
hand. Mensen die weten dat ze ook op God 
mogen vertrouwen. In alles wat ze doen. 
Jezus zat stil, opende zijn handen en bad...... 
Vol vertrouwen. Ik wens eenieder namens 
ons allen een heerlijke tijd toe van vooral 
toch ‘zalig niets doen’. En veel zegen op uw 
reis. Kom weer goed thuis!

Pastoor Wiel Wiertz

Kermisviering in Clinge

Het is in onze dorpen een mooie 
gewoonte om op kermismaandag de 
overledenen te gedenken. Voor de 
parochianen die ons het afgelopen 
jaar ontvallen zijn, wordt een kaarsje 
ontstoken en staat hun naam vermeld 
op een gedachtenisprentje, dat tijdens 
de viering wordt uitgereikt. Ook vinden 
veel families het op die dag belangrijk 
om in de kerk samen te komen en 
nadien een bezoek aan het kerkhof te 
brengen om even stil te staan bij het 
graf van een familielid of bekende. De 
vele misintenties en de bloemenzee op 
het kerkhof getuigen hiervan. Ook dit 
jaar werd de kermismaandagviering op 
18 juli, voorgegaan door pastor Chantal 
van de Walle, weer druk bezocht. Naar 
jaarlijkse gewoonte werd de muziek 
verzorgd door het parochieel gemengd 
koor en de fanfare Weldoen door 
Vermaak, die hiervoor al weken druk 
gerepeteerd hadden. Voor de fanfare 
was het deze keer een emotionele 
viering; de afgelopen week verloren 
zij zeer plotseling een gewaardeerd 
muzikant die vele jaren trouw lid van de 
vereniging was.
Na afl oop van de viering ging het richting 
afscheidsplein waar een korte afsluiting 
door de pastor werd gehouden en het 
kruis, als symbool van al de graven, werd 
gezegend. 
Hartelijk dank aan de vele vrijwillig(st)
ers die, op welke wijze ook, meehielpen 
om deze viering weer tot een sfeervolle 
bijeenkomst te maken maar ook aan 
de ‘mannen’ die er de laatste dagen 
voor gezorgd hebben dat het kerkhof er 
piekfi jn bij lag en ook aan de ‘dames’ die 
het kerkgebouw poetsten, het koperwerk 
opblonken en de bloemen verzorgden; 
kortom al diegenen die steeds weer 
klaarstaan om zowel vóór als achter de 
schermen hun steentje bij te dragen.

De Vlaamse organist en klavecinist 
Christophe Bursens verzorgt op 29 juli 
het vierde orgelconcert in de reeks 
Internationale Zomerorgelconcerten in de 
basiliek van Hulst. Christophe Bursens komt 
uit het Belgische St. Niklaas en bezocht 
vorig jaar het slotconcert in Hulst, gegeven 
door zijn vroegere leermeester Jacques 
van Oortmerssen. Enkele maanden later 
overleed Van Oortmerssen onverwachts 
op 65-jarige leeftijd. Een jaar na het laatste 
weerzien tussen leraar en leerling verzorgt 
Bursens nu zelf een recital in de basiliek 
van Hulst. 

Christophe Bursens studeerde orgel en 
klavecimbel aan het Lemmensinstituut in 
Leuven en het Sweelinck-conservatorium 
in Amsterdam. Hij is organist van diverse 
kerken in St. Niklaas en is als docent 
verbonden aan verschillende Vlaamse 
muziekacademies. 

In Hulst opent hij zijn concert met fraaie oude 
muziek van Muffat, Cornet, Philips en Kerll. 
Daarna volgt Duits-barokke orgelmuziek 
van Böhm en Buxtehude, om uiteindelijk te 
eindigen met de monumentale Preludium 
en fuga in Es-groot (BWV 552) van Bach.

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.

André Celie gedecoreerd met een diocesane onderscheiding

Voor diegenen die zich in het bisdom Breda 
op parochieel, vicarieel of diocesaan niveau 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
voor het geloof en/of voor de Kerk van 
Breda, heeft de bisschop van Breda onlangs 
een diocesane onderscheiding ingesteld.

Als eerste in het bisdom Breda heeft de 
bisschop deze onderscheiding toegekend 
aan de 81-jarige heer André Marcel Celie uit 
Koewacht. Op zondag 17 juli heeft pastoor 
Wiel Wiertz hem deze onderscheiding 
namens de bisschop uitgereikt tijdens een 
plechtige eucharistieviering om 9.30 uur in 
de kerk van de H.H. Philippus en Jacobus te 
Koewacht. 

André heeft zich bescheiden en onopvallend 
gedurende meerdere decennia met grote 
toewijding dienstbaar gemaakt voor de 
geloofsgemeenschap in parochiekern 
Koewacht. Zo is hij organisator van de 

werkzaamheden van de ‘kerkhofploeg’ die 
de r.-k. begraafplaats van de parochiekern 
onderhoudt, collectant, verantwoordelijke 
voor het jaarlijks ophangen en weer 
opbergen van de adventskrans, het 
beschilderen van de herinneringskruisjes 
bij het overlijden van een parochiaan en 
is hij klusjesman bij alle mogelijke en 
onmogelijke klussen. Ook heeft hij hulp 
geboden bij de restauratie van de kruisweg.

Aan het begin van de viering werd het 
echtpaar volkomen verrast door de 
uitnodiging van de pastoor om helemaal 
vooraan te komen zitten, te midden van 
hun kinderen en kleinkinderen. De viering 
stond in het teken van welkom zijn en van 
gastvrijheid en de pastoor sloeg in zijn 
toespraak voor de decorandus een brug naar 
het grote belang van de parochievrijwilligers 
voor de opbouw van onze gemeenschappen. 
Tegelijk prees hij zijn vrouw Hilda, die het, 
als steun en toeverlaat aan het thuisfront, 
steeds mogelijk maakt dat André zich in kan 
zetten voor de gemeenschap.

De pastoor nodigde Hilda uit om de 
draagspeld op te spelden, maar daarvoor 
hadden haar handen niet meer de kracht. 
De pastoor nam het van haar over en 
overhandigde André ook het staande 
ereteken. De kerkgangers beantwoordden 
de ceremonie met een welgemeend en 
hartelijk applaus. Na afl oop kon iedereen 
het echtpaar persoonlijk geluk wensen 
onder het genot van een kop koffi e of thee.

Het parochiebestuur, het pastorale team 
en de gemeenschap van de kern Koewacht 
feliciteren de heer en mevrouw Celie van 
harte met deze onderscheiding, danken hen 
voor hun dienstbaarheid en wensen hen toe 
dat zij nog vele jaren gezond en actief mogen 
blijven voor onze gemeenschap.

Jaap Klok
secretaris bestuur parochie H. Maria Sterre 
der Zee

Orgelrecital Christophe Bursens in basiliek Hulst
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INFORMATIE EN INTENTIES

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

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 30 JULI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs en pastor Ch. v.d. Walle
m.m.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet en 
Marlene Bauwens

intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; overleden ouders en 
familie d’Haens-Serrarens; Frans van de 
Poele echtgenoot van Luciënne van de 
Poele-Grandsard en families van de Poele en 
Grandsard

acolieten: Daphne en Annemie

DINSDAG 2 AUGUSTUS 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert aansluitend aanbidding van 
het Allerheiligste tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep de Bron
Iedereen is van harte welkom.

overleden: dokter Joris Roks echtgenoot 
van Gemma Mertens, overleden in Clinge op 
dinsdag 12 juli in de leeftijd van 56 jaar. De 
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 
19 juli in de basiliek te Hulst gevolgd door de 
begrafenis op het kerkhof in Hulst.

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 30 JULI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. van de Wiele
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Liet Erpelinck en dochter 
Ria en familie Erpelinck-Wullems; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; 
Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert; Desiderius Verrassel, 
echtgenote  Clementina Beck, zoon Jo en 
schoonzoon Leon; jaargetijde Jo de Klerk en 
familie; jaargetijde Augusta Schuren-Thuij en 
echtgenoot en familie; Jozef de Klerk en familie.

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 28 JULI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: Dorethea van den Enden – 
Nieuwkamp; overleden familie Valkx – Verbist; 
jaargetijde Agnes Oosthoek - Freyser

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 31 JULI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Theo Vereecken en familie; 
Augustinus en Petronella Ferket-Poulussen 
en kleinzoon Auk de Maat; Willy Vermeulen, 
echtgenoot van Paula Vermeulen-de Keijzer; 
jaargetijde Marie Tieleman en echtgenoot Leo 
Daelman; Fons de Wilde, echtgenoot van Suzan 
Boogaert en Jo Boogaert; Piet Verbraeken, 
echtgenoot van Bea Verbraeken-Magnus en 
overleden familie

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 11.00 UUR:
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoeve-koor 

DONDERDAG 4 AUGUSTUS 14.00 UUR:
woord- en communieviering in de serre van de 
Korenmarkt/Bellingstraat waarbij iedereen van 
harte welkom is

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 2 AUGUSTUS 10.30 UUR:
weekviering 
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet

COLLECTE 30-31 JULI
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs-
gemeenschap. In Hulst is er een extra 
collecte voor onderhoud van de Basiliek.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 31 JULI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs en pastor Ch. v.d. Walle
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; Elza de Koning en overleden 
echtgenotes Albert Boogaert en Joseph van 
Gimst; Maria Theresia de Nijs – van Haelst; 
Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Wim Gielen en overleden familie; Augustinus 
Josephus van Damme.

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert – Elias en 
overleden kinderen; familie Baert – van Gijsel; 
familie Verdurmen; Marie-Louise Malcontent 
echtgenote van Eddy Vermandel en overleden 
ouders Malcontent – van Laere; overleden 
weldoeners van de basiliek; Petrus Gellinck en 
overleden familie; Begga Laman; Petrus van de 
Voorde en overleden familie; Petrus Crombeen 
en overleden familie; familie van de Perre; 
overleden echtgenoot en overleden familie; 
jaargetijde George van Dorsselaer en overleden 
zoon Adrie

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater W. 
Brand
intenties: Wim Bruggeman en overleden familie; 
René Verstraaten en echtgenote Gerardina 
Kindt; Alphons Blommaert en echtgenote 
Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden 
ouders Brand – Wauters en overleden familie; 
Achiel van Gassen en echtgenote Gerardina 
Buysrogge en overleden familie

overleden:
Georgius Johannes Maria Roks, echtgenoot van 
Gerarda Maria Mertens, 56 jaar

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

DONDERDAG 28 JULI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. van de Wiele
intenties: ; Mathilde Pieters Martha van Houte 
en fam.; Emiel Martinet en echtgenote Yvonne 
Schelfhout en schoonzoon Fons; Evarist van 
Hooije echtgenoot van Gena Clarijsse

mededeling:
Vanaf heden kunnen er weer misintenties 
worden besteld voor de kerkdienst van 
kermismaandag op 24 oktober om 9.30 uur bij 
Mevr. Strobbe tel. 0114-310398 of per e-mail: 
estrobbe@zeelandnet.nl De kosten zijn nog 
steeds E10.50

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 31 JULI 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. van de Wiele
met samenzang
intenties: Jacobus Baert en Melanie Tack; 
Gerard Rotthier echtgenoot van José Rotthier-
de Schepper

lector: Gonny Rozijn

DINSDAG 2 AUGUSTUS 19.00 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken
Mariaviering
intenties: Maria de rechter en echtgenoot 
Martien Vermue; Piet Rottier en echtgenote 
Maria d’Hooghe; Wilfried Segers; Anna en 
Alfons de Backer zoon Jan de Backer en 
schoonzoon Wies Koemans;.Marie, Eugenie en 
Louis Borm en overleden familie; René Segers 
en echtgenote Madelein van Dorsselaer; Maria 
en Agnes Bauwens overleden ouders en Nelly 
Bauwens; Seraphine Pieters en echtgenote 
Angela Verbist 

Rozenkransgebed te Kapellebrug
Op zaterdag 6 augustus a.s. is er in de 
kapel van Onze Lieve Vrouw ter Eecken een 
Rozenkransgebed voor de Vrede ! Het gebed 
begint om 14.30 uur en iedereen is van harte 
welkom en uitgenodigd om dit gebed voor de 
Vrede te komen versterken.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 31 JULI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J.Reurs en pastor Ch. v.d. Walle
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; familie Theo van 
Kruijssen-Franssens uit liefde en dankbaarheid

lector: Roos Hiel
com. assistent: Jannie van Waterschoot
acolieten: Wouter en Evelien


