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LEZINGEN 14 AUGUSTUS

20ste zondag 
door het jaar

JAAR - C
Jeremia 38, 4-6.8-10

Hebreeën 12, 1-4
Lucas 12, 49-53

LEZINGEN 15 AUGUSTUS

Maria 
Tenhemelopneming

JAAR - C
Openbaring 11, 19a; 12,1-6a.10ab

1 Korintiërs 15, 20-26
Lucas 1, 39-56

Hulst
zo 14 aug 11.00 uur  eucharistie
wo 17 aug 19.00 uur  eucharistie
vr 19 aug 19.00 uur  stilteviering

Koewacht
zo 14 aug 9.30 uur  w&c viering

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

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 11 aug 10.30 uur rozenkransgebed
ma 15 aug 10.30 uur eucharistie
di 16 aug 19.00 uur w&c viering
do 18 aug 11.00 uur Tragel bedevaart
do 18 aug 14.00 uur uur van gebed

Clinge
za 13 aug 19.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 16 aug 9.30 uur  gebedsgroep

Graauw gemeenschapshuis
do 18 aug 10.00 uur  eucharistie

Boschkapelle
za 13 aug 19.00 uur  w&c viering

Kloosterzande
zo 14 aug 9.30 uur eucharistie

Lamswaarde
ma 15 aug.19.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 11 aug 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 14 aug 10.30 uur  eucharistie
wo 17 aug 11.00 uur  weekviering

wzc De Lange Akkers
di 16 aug 10.30 uur  eucharistie

volg ons op Facebook
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VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 13-14 augustus 2016

Gerke Verthriest ging als existentiële, 
lichaamsgerichte psychotherapeute in op 
wat er gebeurt als we rouwen en ze liet het 
publiek ook ervaren hoe men om kan gaan 
met de lichamelijke reacties. De boodschap 
dat het lichaam een krachtige bron is die 
kan helpen bij het rouwen kwam goed over 
bij de 80 aanwezigen. Het eerste beeld van 
de presentatie was een enorme watergolf – 
een tsunami. Zo overkomt het verlies ons. 
Alles komt lijfelijk binnen en we moeten 
leren surfen op de golven! De meeste 
mensen slagen erin om weer te leven na 
het ‘overleven’ en rechtop te staan. Dat is 
het wonderlijke vermogen, dat veerkracht 
heet. Als je denkt: het is verschrikkelijk, 
het zal nooit meer goed komen … er toch 
vertrouwen in hebben, zelfs al weet je nog 
niet van welk hout je de pijlen zal maken.
Het is op zoek gaan naar je identiteit zoals 
een moeder die haar enige kind verloor, 
vraagt: ben ik dan nog moeder ? Wie ben 
ik nu? Het is weer evenwicht zoeken in het 
web van onze relaties, want rouw heeft ook 
een sociale dimensie. De meest bepalende 
factor in veerkracht blijkt de sociale steun 
te zijn: het geven en krijgen. Het is goed 
om zelf je weg te gaan maar het is ook 
belangrijk om zich gedragen te voelen. We 
gaan ook anders kijken naar onze waarden, 
ons wereldbeeld. Dat is de spirituele 
dimensie. De fysieke dimensie van rouw 
wordt vaak nog onderkend. Een ingrijpende 
gebeurtenis geeft hevige stress. Dit geeft 
spanningsklachten. We zijn niet ziek, maar 
ons lichaam spreekt ‘van binnen’. Gedachten 
kunnen ons bedriegen maar ons lijf niet!Het 
is een barometer, een kompas. Heel ons 
organisme (ook onze energiehuishouding) is 
uit balans. Vaak wordt er gezegd dat verlies 
sterker maakt. Het kan een mens krachtiger 
maken, maar het maakt ons lijf zwakker!Er 
overlijden partners, kort na elkaar, aan een 
gebroken hart. We worden vatbaarder voor 
ziekte. Ons lichaam vraagt om aandacht, 
om troost. We lopen weg van onze emoties 
of worden erdoor overspoeld. We vechten 
ertegen of lopen ervan weg. We hebben 
commentaar op onszelf, vinden dat we geen 
recht hebben om kwaad te zijn … 
Deze neiging om het negatieve vast te blijven 
houden, stamt vanuit de pre-historie waar 
het belangrijk was om gevaar te onthouden. 

Daarom zullen we ons bewuster moeten 
richten op het positieve. Vriendelijk blijven 
voor jezelf, weten wat je lichaam nodig 
heeft. Deze andere reactie op angst/gevaar 
is tend and befriend. Onszelf troosten maar 
ook schuilen bij elkaar heeft een effect op 
een diep niveau: niet veroordelen, niet 
vechten maar ‘ik mag er zijn’ en er moét 
niets veranderen. Het is nú zo! Dan kan er 
een kleine stap worden gezet en komt er 
vertrouwen, erkenning en aanvaarding. 
Daarvoor is goed luisteren nodig bv. ik heb 
een krop in mijn keel … ik voel geen verdriet 
maar ik ben bang! Niemand kan me verstaan 
… Wat zit erachter? Wat is er nodig ? Door 
er op afstand naar te kijken en ernaar te 
luisteren, met je hand op je hart te vragen: 
Waar voel ik het? zeg ik onbewust: ik ben 
mèèr dan verdriet. ‘Iets in mij’ is verdrietig! 
Het lichaam heeft een geheugen! Op 
momenten dat je denkt: ik ben moe en ik 
moet nog dingen doen maar ik heb er geen 
energie voor, kan het helpen om te denken 
aan wat jou energie geeft. Enkel het denken 
eraan, kan je al energie geven. Vooraf een 
lijstje maken helpt hierbij. Als je je aandacht 
verlegt, zorg je voor een pauze, een rem 
zodat het verdriet je niet overspoelt. 

Ook bij piekeren is het belangrijk om stop te 
zeggen. Piekeren is overbezorgd zijn. Door het 
denken te gebruiken, kan je controle krijgen 
over het piekeren: je zorgen maken kan 
nodig en terecht zijn, maar zijn je gedachten 
helpend of niet? Plannen wanneer en hoe je 
er iets mee kunt doen. Ook bewegen, zelfs 
heel eenvoudige oefeningen bv. je rug rekken 
als een kat, geeft ruimte tussen je rugwervels 
en extra zuurstof. Onze buitenkant kan onze 
binnenkant veranderen. De manier waarop 
wij denken/kijken heeft invloed op ons 
voelen. Het verandert ook hoe anderen naar 
ons kijken bv. door ingezakt te zitten, voel 
je je slecht en rechtop zitten en glimlachen, 
maakt dat je je beter voelt én er beter uitziet. 
Durven aanraken en aangeraakt worden is 
van belang maar niet evident in onze cultuur.
Vanuit onderzoek is gebleken dat dankbare 
mensen krachtiger zouden zijn dus : count 
your blessings. Genieten is met je aandacht 
in het hier en nu staan. 

Verslag door het rouwzorgteam

De Kroningsfeesten 
in Tongeren

De geschiedenis van de Kroningsfeesten 
in Tongeren gaat terug tot de 14e eeuw. 
Om de zeven jaar werden relieken 
getoond aan de pelgrims. De laatste 
keer was in 1790. Op 31 augustus 
1890 vond de eerste Kroningsprocessie 
plaats. Meerdere malen in de feestweek 
worden de processie en het avondspel 
opgevoerd. Zeven jaar geleden kregen 
we een folder in de brievenbus over 
deze Kroningsfeesten. Na het lezen van 
de folder was onze interesse gewekt 
en zijn we met vrienden naar de 
Kroningsfeesten van Tongeren geweest.
We kwamen in versierde straten 
terecht en in verschillende etalages 
stonden beeldjes van Maria opgesteld. 
Duizenden mensen waren op de been 
om in Tongeren de evenementen te 
aanschouwen. Op zo´n dag heb je écht 
het gevoel dat je deel uitmaakt van een 
wereldkerk, maar ook het gevoel van 
verbondenheid met elkaar. Eenmaal 
op de tribune gezeten, zagen we een 
processie aan ons voorbij trekken waar 
2000 mensen aan mee werkten in 
de leeftijd van 0 tot 90 jaar. We waren 
verbaasd, ontroerd en vooral …. geraakt!
Zoveel mensen, die zingend en vertellend 
over het leven van Maria en Jezus, in de 
straten hun geloof beleden. Als het heilig 
Sacrament en het Genadebeeld voorbij 
komen in de processie, gaat iedereen 
staan uit eerbied. Na de processie gingen 
we richting Onze lieve Vrouwebasiliek, 
die zich met mensen vulde. In het 
middenpad van de kerk stelden zich 
meer dan honderd jonge meisjes op.
Zij worden in de processie “Zingende 
Maagden” genoemd. Zij dragen 
zilverkleurige palmen met zich mee. 
Toen het Genadebeeld van Maria de 
kerk in werd gedragen, dat door het 
Aartsbroederschap O.L.V. van Tongeren 
werd begeleid, zongen de meisjes een 
lofl ied en zwaaiden daarbij met hun 
palmen heen en weer. Het maakte 
allemaal veel indruk op ons. Daarna 
namen we de zitplaatsen in op de 
Grote Markt voor het avondspel. De 
deelnemende groepen deden ´s 
avonds ook mee in het avondspel, wat 
wederom indrukwekkend was. Ook dit 
jaar zijn we weer met goede vrienden 
naar de Kroningsfeesten in Tongeren 
gegaan. Deze keer deden er maar liefst 
3000 mensen aan mee, 1000 mensen 
meer dan zeven jaar geleden. Neem 
eens een kijkje op de site van de www.
kroningsfeesten.be of bekijk fi lmpjes 
over de Kroningsfeesten op You Tube 
om een indruk te krijgen. Maar er gaat 
niets boven dan het zelf een keer te 
gaan beleven. Wij gaan Deo volente over 
zeven jaar weer.

Corrie v.d. Manacker

Op vrijdag 12 augustus geeft orgelgroot-
meester Liuwe Tamminga uit het Italiaanse 
Bologna het slotconcert in de reeks ‘Interna-
tionale Zomerorgelconcerten’ in de basiliek 
van Hulst. Al enkele jaren deed de Stichting 
Orgelconcerten Hulst tevergeefse pogingen 
om hem naar Hulst te halen. Dit jaar kon 
het eindelijk doorgang vinden, omdat Tam-
minga zijn concert in Hulst kan combineren 
met een tournee door Friesland. 

Liuwe Tamminga, geboren in Friesland, 
wordt internationaal beschouwd als één 
van de grootste kenners op het gebied van 
de Italiaanse orgelmuziek uit de 16de en 
17de eeuw. Hij is titularis van de basilica di 
S. Petronio te Bologna, waar hij de beide 
schitterende instrumenten van Lorenzo da 
Prato (1471-1475) en Baldassare Malamini 
(1596) bespeelt. Hij maakte talrijke cd’s, 
waaronder het volledige werk van Marc’An-
tonio Cavazzoni, de complete fantasieën, 
ricercari en capricci van Frescobaldi (be-
kroond met de ‘Diapason d’or’), de orgels 
op de Canarische Eilanden en Giacomo Puc-
cini (‘Diapason d’Or’).
Hij bezorgde verscheidene uitgaven van or-
gelmuziek, waaronder de Ricercares uit Mu-
sica nova (1540), werken voor klavier van 
Giovanni de Macque, Palestrina, Jacques 
Buus en Marc’Antonio Cavazzoni. In 2010 
werd hij benoemd als conservator van de 
beroemde muziekinstrumentencollectie 
‘San Colombano-Collezione Tagliavini’ in 

Bologna. Zijn in-
tensieve concert-
praktijk brengt 
hem overal in 
Europa, de Ver-
enigde Staten 
en Japan. Liuwe 
Tamminga speelt 
op het historische 
Isoré-orgel in de 
basiliek van Hulst 
een uniek pro-
gramma met wer-
ken die bij menig 
orgel l iefhebber 
en concertbezoeker totaal onbekend zijn. 
Zo staan er werken op het programma van 
componisten als Eustache Du Caurroy, Atha-
nasius Kircher, Santiago de Murcia en José 
de Nebra Blasco. Daarnaast speelt Tam-
minga werken van De Cabézon, Frescobal-
di, Purcell, Bach en muziek van anonieme 
componisten. Op verzoek van Tamminga 
krijgt het concert als titel ‘In memoriam An-
dré Isoir’, waarmee hij het concert opdraagt 
aan zijn onlangs overleden leraar en groot-
meester André Isoir. 

Het concert vangt aan om 20.00 uur. Bezoe-
kers 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.

Lezing rouwzorg regio 0114 op 12 april door 
Gerke Verthriest met als thema: ‘Ik denk aan 

jou… ik peins en ik pieker… onrust in mijn lijf’. 

Slotconcert Liuwe Tamminga in basiliek Hulst

 STREEKBEELD 9 AUGUSTUS 2016 5



6	 STREEKBEELD	9	auguSTuS	2016	

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

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz met zang van Marlene Bauwens 
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; jaargetijde Anna Martens en 
echtgenoot Cyriel Casteels; Gilbert Hoefnagels 
echtgenoot van Agnes Casteels en zonen 
Luc en Peter Hoefnagels; Yvonne Smet en 
echtgenoot Alphons van Esbroeck; Jeanne 
van den Keybus en echtgenoot Jozef Smet en 
eerder echtgenoot Alphons Smet en familie; 
Amedé Schalkens, dochter Margo en familie; 
jaargetijde Leonard de Blijzer echtgenoot van 
Josée de Blijzer-Stevens.

ACOLIETEN: Piet en Jan

DINSDAG 16 AUGUSTUS 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron
Iedereen is van harte welkom.

GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS

DONDERDAG 18 AUGUSTUS 10.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: Johannes Stallaert en overleden 
familie; Trees Buys echtgenote van Willy 
Hofman, overleden ouders en familie; Elisabeth 
Smulders - Durinck en overleden familie; 
Petrus Boënne - van Meegroot en overleden 
kinderen; Maria Verbist en overleden ouders; 
Marie Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en 
wederzijdse ouders; Alma Mahu, echtgenoot 
van Jozef van de Vijvere (als jaargetijde); Albert 
Gordijn, overleden ouders en familie; Jules 
van den Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes
LECTOR: J. de Baar

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. van de 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; ouders Dobbelaar-van Damme en 
hun overleden kinderen; jaargetijde Anneke 
Hermans-van den Bergen, vader Wies van den 
Bergen, broer Philip en familie.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 14 AUGUSTUS 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; overleden echtpaar 
Leo en Hilda de Bruijn-van de Berghe; Emery 
Josephus de Nijs, kleinzoon Eric en overleden 
familie; Miet Menu-Kerckhaert echtgenote van 
Willy Menu en overleden familie

LECTOR: Ankie Dey
COM. ASSISTENT: Gino Sloot
ACOLIETEN: Darren en Rob

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

MAANDAG 15 AUGUSTUS 19.00 UUR:
Regionale viering Maria Tenhemelopneming 
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
m.m.v. Fanfare Vrijheid Eendracht
Na de viering wordt er in processie naar de 
kapel gelegen aan de Boudeloodijk gegaan.
intenties: Emma de Booij echtgenote van Theo 
Leenknegt en overleden familie; jaargetijde 
voor Willy van Esbroek en echtgenote Rosa 
Josepha Wentzler en hun overleden ouders; Jo 
Rombout echtgenoot van Annie van Damme 
en overleden familie; Eddie van Leemput 
echtgenoot van Ireen Broeckaert en overleden 
familie; August Bogaert en echtgenote Rosalia 
de Bakker; Andre Remorie echtgenoot van 
Marjet van Leemput en overleden familie; 
jaargetijde voor Marieke Vioen- Pauwels en 
overleden familie; familie Joossen; jaargetijde 
voor Leo Vereecken, echtgenoot van Irene de 
Waal en Paul en George; Petrus de Klippelaar 
en echtgenote Angela Compiet en wederzijdse 
ouders

LECTOR: Jeanne de Poorter
COMMUNIE: Marieke Pardon
koster: Marieke Pardon

COLLECTE 13-14 AUGUSTUS 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er een extra 
collecte voor onderhoud van de basiliek. 

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 14 AUGUSTUS 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz en pastor K.v.d.Wiele
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 overleden ouders; 
Rudo Sanders en familieleden; Jo willems 
en echtgenote Emelda Weemaes; Elisabeth 
Smulders – Duerinck en overleden familie; 
jaargetijde voor Jo de Deckere, echtgenoot van 
Marja d’Haens; Theo de Koning; Lisa Mangnus, 
Robert van der Wielen en familie; jaargetijde 
voor George de Maat echtgenoot van Ria Kips, 
wederzijdse ouders en familie; 

WOENSDAG 17 AUGUSTUS 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: overleden ouders Stallaert – Elias 
en overleden kinderen; familie Baert – van 
Gijsel; familie Verdurmen; Deken van Hecke; 
Cornelis Sandijck en echtgenote; Carolus van 
Waterschoot; overleden weldoeners van de 
basiliek; Maria Theresia de Nijs – van Haelst; 

VRIJDAG 19 AUGUSTUS 19.00 UUR:
Stilteviering

MEDEDELINGEN:
Willy Jacobus Vliembergen, 82 jaar, echtgenoot 
van Mathilda Louisa Maria van Goethem

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 14 AUGUSTUS 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. van de Wiele met samenzang
intenties: Alice Dierick en overleden familie 
LECTOR: Els de Caluwé-de Schepper

MEDEDELING: 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, voor de fi etsers drank en 
heerlijke pannenkoeken. De opbrengst hiervan 
is voor het onderhoud van onze kerk. De 
kerk zal dan 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 dorpsbarbeque. Deze wordt 
georganiseerd door de Stichting Kerkbelang 
Koewacht. De opbrengst hiervan is voor het 
onderhoud van onze kerk. Inschrijven kan bij 
Jo de Theije, Nieuwstraat 73 en bij Emmy van 
Remoortele, Emmabaan 63.

SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS ‘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; Srtif 
Inghels en echtgenoot Cyrillus Vael.

DONDERDAG 11 AUGUSTUS 14.00 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken
rozenkransgebed voor het gezin.

MAANDAG 15 AUGUSTUS 10.30 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken
Maria Tenhemelopneming
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz m.m.v. het Gregorius koor
intenties: Pastor Claessens; Els Schueren 
echtgenote van Wies de Windt

DINSDAG 16 AUGUSTUS 19.00 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. van de Wiele

DONDERDAG 18 AUGUSTUS 11.00 UUR:
Bedevaart van de cliënten van Tragelzorg
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. van de Wiele

DONDERDAG 18 AUGUSTUS 14.00 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken
Ter Ere van Onze lieve Vrouw Tenhemelopneming 
is er een Uur van gebed te Kapellebrug
U bent allen van harte uitgenodigd.

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 11 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 14 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; jaargetijde ouders Joos en 
Agnes Malcontent-de Rijk en familie; René en 
José Burm-Vermeirssen en familie; jaargetijde 
Achiel Schalkens, echtgenoot van Juliëtte 
Herrewegh; Gerard de Feijter, echtgenoot van 
Corry van Helsland; jaargetijde Maria de Brouwer 
en echtgenoot Cerillus Herrewegh en zoon 
Eddy; René Maerman, echtgenoot van Jenny 
Bonte en dochter Carla Volleman-Maerman; 
jaargetijde Agnes Leeraert en echtgenoot Cyriel 
Koole; Wout Burm, echtgenoot van Annie 
Krieckaert, kleinzonen Wouter, Nico en John en 
schoondochter Thea;

WOENSDAG 17 AUGUSTUS 11.00 UUR:
weekviering

OVERLEDEN: 
de heer Willy van Vliembergen, 82 j.
de heer Piet van Dommelen, 89 j.
mevrouw Jacqueline Biesbroeck, 61 j.
mevrouw Regina Lambert-Saman, 81 j.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 16 AUGUSTUS 10.30 UUR:
eucharistieviering 
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet

Met alle berichten over geweld-
dadigheid om ons heen moet ik er 
onwillekeurig aan denken: aan al dat 
agressieve geweld waarvan dat steeds 
weer onderdeel is van fi lms maar ook 
in spelletjes aanwezig is. Als ware dit 
vreselijke geweld de gewoonste zaak 
van de wereld. Ik dacht altijd al: al 
die door de menselijke geest bedachte 
gruwelijkheden brengen mensen alleen 
maar op gedachten. Nu bekruipt me 
toch het gevoel dat ik gelijk heb. Al 
dat geweld om ons heen... Ik herinner 
me nog de beelden van de aanval op 
het World Trade Centre in New York.... 
Toen ik naar de mis ging bij de zusters 
van ‘Alles voor allen’ in Breda, dacht 
ik ook dat ik naar een fi lm keek... Het 
begint allemaal wat door elkaar heen 
te lopen... Werkelijkheid en fi ctie. Wat 
mensen elkaar vaak aandoen is niet te 
geloven... Back to reallity...

Rutte


