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THEMA: 
GELOOF ALS VASTE GROND

LEZINGEN 7 AUGUSTUS

19de zondag 
door het jaar

JAAR - C
Wijsheid 18, 6-9

Hebreeën 11, 1-2.8-12
Lucas 12, 32-48

Hulst
vr 5 aug 19.00 uur eucharistie
zo 7 aug 11.00 uur eucharistie
wo 10 aug 19.00 uur eucharistie

Koewacht
za 6 aug 19.00 uur Poolse viering
zo 7 aug 9.30 uur eucharistie

Sint Jansteen De Warande
do 11 aug 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
za 6 aug 14.30 uur rozenkransgebed

Clinge
za 6 aug 19.00 uur w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 9 aug 9.30 uur gebedsgroep

Nieuw-Namen
vr 5 aug 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 6 aug 19.00 uur eucharistie

Hengstdijk
ma 8 aug 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zo 7 aug 9.30 uur  w&c viering

Terhole pastorie
ma 8 aug 10.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 4 aug 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 7 aug 10.30 uur w&c viering
wo 10 aug 11.00 uur weekviering

wzc De Lange Akkers
di 9 aug 10.30 uur weekviering

volg ons op Facebook
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VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend van 

6-7 augustus 2016
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Overal in de wereld zijn jongeren, na een 
periode van werving en voorbereiding, op 
weg naar Polen, naar Krakau, waar dit jaar de 
Wereld Jongerendagen gehouden worden. 
Ook vanuit ons bisdom zijn jongeren en 
begeleiders met hoge verwachtingen op 
weg. Vijftien jongeren en enkele begeleiders 
zijn samen met de pelgrims vanuit het 
bisdom Rotterdam vanuit een gezamenlijk 
voorbereidend en inleidend traject op weg. 
Bisschop Van den Hende, in Breda geen 
onbekende en nu bisschop van Rotterdam, 
begeleidt deze groep. Samen zijn zo’n 
185 pelgrims op weg. In totaal zijn er zo’n 
950 Nederlandse jongeren naar Krakau 
onderweg.

De Wereld Jongerendagen zijn een initiatief 
van paus Johannes Paulus II, die in 1983 
een speciale dag voor jongeren in het leven 
riep. In elk bisdom zou op Palmzondag 
aandacht voor jongeren mogen en moeten 
zijn. Vanaf 1986 vindt deze dag afwisselend 
eenmaal plaats in het eigen diocees en het 
andere jaar, als Wereld Jongerendagen, met 
een internationale insteek, een grote stad, 
op één van de continenten. Het is tot nu toe 
steeds zo geweest dat de paus de dagen 
bezoekt en de afsluitende eucharistieviering 
celebreert. Ook paus Franciscus zet dit jaar 
deze traditie voort en reist naar Krakau. 
Daar verwacht men de jongeren, meer 
dan één miljoen, vanaf 26 juli tot en met 
31 juli. Het thema waaronder deze Wereld 
Jongerendagen gesteld zijn luidt: ‘Zalig de 

barmhartigen want hun zal barmhartigheid 
geschieden’ (Mt 5,7). Aan de grote 
ontmoeting en de eucharistieviering gaan 
ontmoetingen vooraf in de verschillende 
bisdommen waar de vele jongeren te 
gast zijn. Daar worden voorbereidende 
programma’s aangeboden bestaande 
uit catecheses en culturele activiteiten 
alsook allerlei soorten van vieringen. De 
jongeren worden voor het allergrootste deel 
ondergebracht bij gastgezinnen. De diepe 
intentie van de Wereld Jongerendagen 
is het om tot uitdrukking te brengen dat 
de Kerk een groot vertrouwen heeft in 
de jongeren. In ‘het hart van de dagen’ 
staan ‘het geloof in Christus verkondigen’ 
alsook ‘het getuigen van de gehechtheid 
aan de leer van het Evangelie’. De Wereld 
Jongerendagen mogen voor alle jongeren 
een feest zijn van geloof en ontmoeting. 
De hoop van de paus is erop gericht dat 
alle jongeren de liefde van God werkelijk 
mogen voelen en ervaren. Via internet is 
het mogelijk de Wereld Jongerendagen te 
volgen. Ook de KRO zal op de Nederlandse 
televisie aandacht schenken aan deze 
dagen, in ieder geval wordt de afsluitende 
viering in Krakau op 31 juli uitgezonden. 
Mogen deze dagen, mede door ons gebed, 
het gelovige vertrouwen van jong en oud 
versterken en verdiepen. Moge dit ‘Feest van 
het Geloof’ ook in Zeeuws-Vlaanderen zijn 
opbouwende sporen nalaten.....

Pastoor Wiel Wiertz 

Beste mensen,

Tijdens de feestelijke viering op 20 
juli in onze basiliek, waar zo’n 600 
gelovigen van overal vandaan samen 
waren om in verbondenheid het zilveren 
priesterjubileum te vieren van onze 
pastoor Wiel Wiertz, werd één collecte 
gehouden waarvan, zo gaf de jubilerende 
pastoor enthousiast aan, de opbrengst 
bestemd zou worden als ‘een geschenk 
aan de basiliek van Hulst’. 
De automatische tochtdeur bij de 
hoofdingang schuift nu in het midden 
steeds open wanneer iemand binnen 
loopt. Zeker als het kouder is betekent 
dit dat er voortdurend koude stromen de 
kerk binnen komen. We gaan dat anders 
oplossen. Aan de rechterkant komt een 
nieuwe automatische schuifdeur. Deze 
nieuwe oplossing kost €2818,95. Het 
installeren van deze nieuwe deur was 
het collectedoel tijdens de viering van 
het priesterjubileum. Heel pragmatisch 
maar voor de basiliek zéér gewenst. Het 
was duidelijk dat de aanwezigen met dit 
collectedoel van harte instemden. Samen 
brachten ze daarom het bedrag bijeen 
van €1457, 45. Wellicht zegt ook u: een 
prima verbetering voor onze basiliek en 
bent ook u, ook al was u niet tijdens de 
viering op 20 juli aanwezig, graag bereid 
aan deze nieuwe automatische deuren 
bij te dragen. 
Het zou geweldig zijn wanneer wij 
vanwege dit jubileum van onze pastoor 
met elkaar deze tochtdeur aan onze 
basiliek en aan onszelf als vierende 
gemeenschap cadeau kunnen doen! 
Het rekeningnummer dat u daarvoor 
mag gebruiken is: NL45 RABO 0103 
7351 19, onder vermelding van: ‘nieuwe 
tochtdeur basiliek’. 

Hartelijke dank!

Overal liggen de verhaaltjes op de loer. 
Verhaaltjes die je doen opveren. Die 
je ‘hoe is het mogelijk’ doen denken. 
Zoals het volgende.... Het ‘speelt’ 
in Amsterdam. Waar in de grachten 
rondvaartboten varen. Blijkbaar 
heeft men zich ergens gebogen over 
de criteria waaraan deze boten in 
Amsterdam moeten gaan voldoen. Een 
boot die nu probleemloos rondvaarten 
verzorgt voor een landelijke 
vereniging, blijkt niet te voldoen aan 
de vastgestelde maten. De boot blijkt 
twee centimeter te breed en zeven 
centimeter te lang. Stukjes er vanaf 
halen is natuurlijk geen optie. Dus: 
vanaf 2019 wordt deze rondvaartboot 
uit de vaart genomen. Het mag niet 
meer. De boot voldoet niet. Dan 
maar geen boot voor de landelijke 
vereniging. En iedereen gaat akkoord. 
Regels zijn regels. Hoe is het mogelijk.

Rutte

Beste mensen,

wat mag onze pastoor Wiertz terug kijken op 
een prachtige viering en een daaropvolgend 
prachtig feest bij gelegenheid van zijn zilveren 
priesterfeest! Groot was de belangstelling bij 
de eucharistieviering in de voor de gelegenheid 
veelkleurig met bloemstukken versierde kerk. 
Ook zijn moeder, zijn broer Harm en zijn zussen 
Maryl en Anja met hun gezinnen waren aanwezig. 
Bovendien waren veel familie, vrienden en 
mensen uit andere parochies gekomen, alsook 
gasten uit Kerkrade. Van te voren was er heel goed 
geoefend door de koren vanuit de drie Zeeuws-
Vlaamse parochies. Het klonk als een klokje! 
Ook de bijdrage vanuit het dameskoor van Kerkrade was zeer geslaagd. Marcel Mangnus 
bespeelde met verve het orgel en Bart Felet speelde trompet. Vriend en concelebrant pastoor 
Maickel Prasing hield een uitgebreide overweging die de jubilaris plaatste in de tijd en in 
de geschiedenis van het bisdom. Vicaris Paul Verbeek was concelebrant en pastoraal werker 
Frans van Geyt assisteerde. Ina Magermans uit Terneuzen was de lector. Vele misdienaars 
en acolieten hielpen. Na de viering sprak vicaris generaal Harry Lommers en ook de vice 
voorzitters hielden een samenspraak. Allemaal mooie woorden over en voor onze pastoor die 
terug mag kijken op 25 prachtige priesterjaren. Tot slot sprak namens de familie Harm Wiertz, 
de broer van de pastoor. Ruim ¦5000 was het bijeengebrachte cadeaugeld dat door pastoor 
Wiertz besteed gaat worden aan kleinschalige pastorale projecten in Zeeuws-Vlaanderen. Na 
de viering en nadat een herinneringsprentje was uitgereikt, togen velen naar de pastorietuin. 
Een prachtig feest mocht beginnen. Er was drinken en eten voor iedereen. Er was veel 
gezelligheid en uiteindelijk kon er gedanst worden onder het draaiwerk van discjockey 
Mickey Verbist. We vroegen het even aan de pastoor: “Bent u tevreden?” Hij antwoordde: 
“Zou ik iets anders dan tevreden mogen en kunnen zijn?”. Het was een geweldig feest met 
stralend weer, vond hij. Een feest precies zoals hij het zich had voorgesteld. “Het geeft mij 
de energie om volop door te gaan. In Zeeuws-Vlaanderen en in ons bisdom. Ons geloof 
verdient ons aller inzet. Op velerlei gebied, met gebruikmaking van eenieders talenten”. 
Pastoor Wiertz, van harte hopen wij dat het zo mag zijn!

Kerkplein Koewacht 
start- en stopplaats Route 55+

Aan-Z organiseert in de zomerperiode op vijf donderdagen fi etstocht Route 55+, die 
meestal heel veel deelnemers trekt. De laatste tocht deze zomer is op donderdag 11 
augustus en heeft als één van de start- en stop-/halteplaatsen het Kerkplein in Koewacht. 
Met de hulp van vele vrijwilligers verzorgt Stichting Kerkbelang Koewacht allerlei dranken 
en heerlijke pannenkoeken voor de deelnemers. Ook kan men de mooie kerk bezichtigen 
en/of een kaarsje branden in de vernieuwde Mariakapel achter in de kerk. Er is een 
gids aanwezig die belangstellenden uitleg geeft over (de geschiedenis van) de kerk en 
de parochie en de kruisweg. De opbrengst wordt geheel besteed aan het onderhoud 
van het kerkgebouw. We hopen dat vele fi etsers even de tijd willen nemen om iets te 
nuttigen en onze kerk te bezoeken.

Foto: dhr. R. Haerens
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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

SINT JANSTEEN
DE WARANDE

DONDERDAG 11 AUGUSTUS 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle
intenties: Ed Borm en echtgenote en overleden 
ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; 
Theo Beugels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; overleden familie IJsebaert; Stif 
Inghels en echtgenoot Cyrillus Vael.

SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 14.30 UUR:
rozenkransgebed voor de Vrede! Iedereen is 
van harte welkom en uitgenodigd om dit gebed 
voor de Vrede te komen versterken.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 11.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. het koor ‘Laudate 
Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Herna Buytaert echtgenote 
van Roger Bogaert, ouders en familie.

ACOLIETEN: Piet en Annemie

DINSDAG 9 AUGUSTUS 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron. 
Iedereen is van harte welkom.

AGENDA:
Vrijdag 5 augustus wordt de H. Communie 
aan huis gebracht bij zieken, ouderen en 
gehandicapten die hiervoor zijn aangemeld.

OPBRENGST COLLECTE:
De extra collecte op kermismaandag, bestemd 
voor het onderhoud aan ons kerkgebouw, heeft 
248 euro opgebracht. Met dank namens de 
parochiekerncommissie.

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: gezusters Coenen en overleden 
ouders en familie.

LECTOR: M. van Driessche-Crombeen

BOSCHKAPELLE
H.H.  PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; jaargetijde ouders Willy en Wieske 
Gelderland-de Rooij; jaargetijde Alfons van 
Goethem en echtgenote Emma van Goethem-
Remorie.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

MAANDAG 8 AUGUSTUS 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: jaargetijde Paulina Kerckhaert-
Cornelissens, overleden echtgenoot 
Prudent Kerckhaert, overleden kinderen en 
kleinkinderen.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 7 AUGUSTUS 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. het parochiekoor
intenties: overleden ouders Piet en Cecil 
de Nijs-Voet en overleden familie; Ber Joos, 
overleden ouders, zus Corrie en tante Maria 
Burm; overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; Rie Maas, overleden ouders, 
broer Jo, zus Roos en familie; Irma Cornelissens 
en overleden ouders; jaargetijde Aline de Clerck 
en echtgenoot Ludovicus Stallaert, kleinkind 
Andrea Huige en overleden familie; Lena 
Roctus-Mel en overleden familie.

lECTOR: Ynske Taelman
COM. ASSISTENT: Lidwien Jansen
ACOLIETEN: Evelien en Nathalie

COLLECTE  6-7 AUGUSTUS 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. 
In Hulst, Clinge, Nieuw-Namen, 
Boschkapelle en Kloosterzande is er een 
extra caritascollecte.

HULST
H. WILLIBRORDUS

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.

ZONDAG 7 AUGUSTUS 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs met samenzang
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie 
Bernardus Temmerman en echtgenote 
Johanna de Smit, overleden zoon en dochters; 
familie Baert-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; Elza van 
der Ha en echtgenoot Petrus van Mullem; 
jaargetijde Leonardus Franciscus Pauwels en 
overleden familie; Angela Fassaert-Hemelaer 
en echtgenote Josef Fassaert; familie Prosper 
van Walle en echtgenote Anna Verplancke 
en schoonzoon Albert; overleden ouders 
Lockefeer-van de Walle en overleden zonen; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; voor 
Elly Pierssens; Arthur Schirris echtgenoot van 
Marga Cock; voor Sjef Thuy en dochter Anja en 
Fien Esseling; P. Maenhout en overleden ouders 
Maenhout-Buysrogge en voor Lea Buysrogge.

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Isabella Meul; Carolus van Waterschoot; 
Andreas Fruytier; Petrus Menu; dames Van de 
Walle en overleden familie.

OVERLEDEN:
Paula de Rijck, 82 jaar, weduwe van George 
Buise, eerder weduwe van Charles Ornek.

MEDEDELING:
Op vrijdag 12 augustus zal het laatste 
orgelconcert van deze zomer gehouden worden. 
Organist is Liuwe Tamminga. Het concert begint 
om 20.00 uur en de entree bedraagt 8 euro.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 19.00 UUR:
Poolse eucharistieviering. De viering is in 
de Poolse taal, met als voorganger pastoor 
Slawomir Klim.

ZONDAG 7 AUGUSTUS 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs met samenzang
intenties: Silvia en Emma van Damme.

LECTOR: Marlies Martinet-van Acker

OVERLEDEN: 
Op zaterdag 23 juli is op 50-jarige leeftijd 
overleden Ingeborg Bruggeman echtgenote van 
Tonny Dankaart. De afscheidsplechtigheid vond 
plaats op vrijdag 29 juli in de r.-k. kerk H.H. 
Philippus en Jacobus van Koewacht, waarna 
begrafenis op de begraafplaats in Koewacht.

MEDEDELINGEN:
Op donderdag 11 augustus zal de start-stop-
rustplaats voor de Aan-Z 55+ fi etsroute op het 
kerkplein op Koewacht zijn. Koewacht verzorgt 
dan, met hulp van vele vrijwilligers, een drankje 
en heerlijke pannenkoeken voor de fi etsers. 
De opbrengst hiervan is bestemd voor het 
onderhoud van onze kerk. De kerk zal open zijn 
voor bezichtiging van o.a. de gerestaureerde 
kruisweg en in onze Mariakapel kan men een 
kaarsje laten branden.

Op zaterdag 13 augustus hebben wij vanaf 
17.00 uur onze dorpsbarbecue. Deze wordt 
georganiseerd door de Stichting Kerkbelang 
Koewacht. De opbrengst hiervan is bestemd 
voor het onderhoud van onze kerk. Inschrijven 
kan bij Jo de Theije, Nieuwstraat 73 of bij Emmy 
van Remoortele, Emmabaan 63.

TERHOLE
PASTORIE

MAANDAG 8 AUGUSTUS 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: Marie Brooijmans.

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 4 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering
intenties: voor overleden bewoners van ons 
huis en overledenen in eigen kring.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 7 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als voorganger 
mevr. H. de Koning p.w.
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; Achiel 
Hermans echtgenoot van Margriet Bryssinck; 
Gerard en Anna Sponselee-de Maat; José 
van Daele echtgenote van Guust Mangnus; 
jaargetijde pater Vincent Colsen; Jan en Arna 
van Bergen-van Oosterbos; Wies Nicolaas, zoon 
Ronald en familie.

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 11.00 UUR:
weekviering

OVERLEDEN: 
Paula Buise-de Rijck, 82 jaar

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 9 AUGUSTUS 10.30 UUR:
weekviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet.

OVERLEDEN:
Omèr van Damme, 83 jaar

Dorpsbarbecue 
op 13 augustus 

in Koewacht
Na de heel gezellige en succesvolle 
barbecue vorig jaar, organiseert de 
Stichting Kerkbelang Koewacht opnieuw 
een dorpsbarbecue ten bate van het 
onderhoud van de kerk in Koewacht. 
Deze wordt gehouden op het Kerkplein 
op 13 augustus vanaf 17 uur. De 
barbecue wordt weer verzorgd door 
slager Huiskens, wat garant staat voor 
goede kwaliteit. Vorig jaar waren er bijna 
100 deelnemers, dit jaar hopen we op 
een nog groter aantal. Op het Kerkplein 
is plaats genoeg en we voorzien 
een paar tenten als het weer dat 
noodzakelijk maakt. Vorig jaar hadden 
we die tenten nodig om de zon wat af 
te schermen vanwege het schitterende 
weer en natuurlijk hopen we daar 
weer op. Opgeven kan bij Emmy van 
Remoortele, Emmabaan 63 Koewacht of 
Jo de Theije, Nieuwstraat 73 Koewacht, 
gelijk met betaling van €25,00 p.p. of 
€12,50 voor kinderen van 8 t/m 11 
jaar. We verwachten velen van u. Ook 
mensen van buiten Koewacht zijn van 
harte welkom.
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