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Hier wil ik het leven van de Pool Maximilian 
Kolbe beschrijven. Al jong wist hij van de 
hardheid van het leven. Zijn vader bood 
verzet tegen de Russen toen zij Polen 
bezetten. Daarom werd hij in 1914 gevangen 
genomen en opgehangen. Maximilian kwam 
in de voetsporen van zijn vader ook op voor 
de nationale onafhankelijkheid van Polen. 
Hij werd Franciscaan en priester. In 1936 
werd hij overste van het grote klooster te 
Niepolkalanov, waar meer dan zevenhonderd 
fraters woonden. Hij was niet sterk van 
gezondheid. Toch bleef hij zich verzetten 
tegen wat hij als onrecht bestempelde. 
Voor het opkomend nazisme had hij geen 
goed woord over. Hij ageerde waar hij maar 
kon, met name door de verzetsvorm die hij 
beheerste: Maximilian schreef in een militant 
weekblad. Hij was vurig van mening dat de 
christelijke apathie die hij overal om zich 
heen waar nam aan de totalitaire regimes 
van Duitsland en Rusland de kans bood 
om Europa over te nemen. Onvermoeibaar 
spoorde hij daarom de christenen aan 
om naar hun principes te handelen. Met 
de hulp van ordegenoten stichtte hij een 
weekblad met nieuws vanuit een christelijke 
invalshoek.
Na de invasie van Polen werd het klooster 
waaraan Kolbe leiding gaf gesloten en 
veranderd in een vluchtelingenkamp. Kolbe 
bleef in staat om zijn krant uit te geven en 
was nooit bang om daarin volop kritisch 
te schrijven tegen het Derde Rijk of de 
mensen op te roepen tot onafhankelijkheid. 
Maximilian Kolbe weigerde het Duitse 
staatsburgerschap en werd in 1941 
gearresteerd op verdenking van ‘intellectueel 
verzet’.
Hij werd veroordeeld tot een werkstraf die er 
voornamelijk uit bestond dat hij houtblokken 
moest verslepen. Natuurlijk moest dat in een 
gestaag tempo. Lukte het niet daar steeds 
aan te voldoen, dan volgden er harde slagen. 
Onder die extreme omstandigheden lukte 
het hem toch om de moed erin te houden 
en om sterk te blijven. De priester, die hij 
was, zocht naar een beetje wijn en een 
beetje brood om de mis te kunnen vieren, 
zeker ook onder die meest erbarmelijke 
omstandigheden. Het lukte hem! En hij 
vierde in het werkkamp de mis!

Voortdurend probeerden gevangenen te 
vluchten. Iedere keer weer werden als straf 
willekeurige medegevangenen aangewezen 
die de hongerdood moesten sterven. Alle 
gevangenen uit de bewuste barak moesten 
zich dan opstellen, waarna er uit elke rij 
iemand werd gekozen die ter dood zou 
worden veroordeeld.
Zo viel op een dag het lot op een Poolse 
sergeant, getrouwd en vader van twee 
kinderen. De man vroeg: ‘Heb medelijden 
met mij. Ik heb twee kleine kinderen. Ze 
hebben mij nog zo nodig’. Maximilian Kolbe 
stapte daarop zonder aarzelen naar voren en 
vroeg luid en duidelijk of hij zijn plaats mocht 
innemen. De Duitse offi cier hoorde Kolbe, 
wachtte even en willigde toen het verzoek 
in. Samen met negen anderen werd Kolbe 
afgevoerd naar de dodencel. Iemand legde 
vervolgens vast hoe Kolbe in zijn dodencel 
zijn priesterschap voortzette. Hij bereidde 
zijn medegevangenen voor op de dood en 
samen baden ze en zongen ze psalmen, die 
aan het einde van hun krachten gekomen, 
niet meer waren dan zacht gefl uisterde 
woorden. Toen uiteindelijk alleen Kolbe nog 
over was, kreeg hij een dodelijke injectie.
In 1982 verklaarde paus Johannes Paulus 
II, wiens voormalige diocees Krakau ook 
Auschwitz omvatte, Maximilian Kolbe heilig. 
Bij die plechtigheid was ook de sergeant 
aanwezig wiens plaats hij had ingenomen 
om te sterven.

De Kerk gedenkt de heilige Maximilian Kolbe 
op 14 augustus.
Maximilian Kolbe, bid voor alle ter dood 
veroordeelden, voor onze wereld, bid voor 
ons.

Ter overweging.....
In de bijbel spreken meer dan eens 
profeten. Mensen met een boodschap 
van Godswege. Niet op eigen titel 
spreken ze, maar ze waren geroepen 
om te spreken in naam van God. Het 
zijn geen toekomstvoorspellers maar 
mensen die kritisch kijken naar het ‘hier 
en nu’, naar wat er gebeurt en dan tot 
krachtige uitspraken komen.
Lastig zulke lui. Het liefst willen wij zo 
ongestoord mogelijk ons leven leiden.....
Profeten leggen de vinger op de zere 
plek. Je leeft nou wel zo rustig en 
gelijkmatig, maar is dat wel terecht? Alles 
wat je doet of niet doet heeft zijn prijs.....
Jezus wil dat Gods wil geschiede.... 
Hij heeft het beste met ons voor. Dát 
is het vuur in Jezus’ hart en Hij zoekt 
voortdurend mensen in wie ditzelfde 
vuur al brandt of gaat branden. Vandaag 
de uitnodiging aan ons om één van die 
mensen te zijn......

(Bij de lezingen van 14 augustus, de 
profeet Jeremia 38,4-6.8-10 en Lucas 
12,49-53)

Bedevaarten zijn van alle tijden. Mensen 
trekken vanuit hun gewone woon- en 
leefomgeving naar plaatsen waar zij Gods 
genade op bijzondere manieren kunnen en 
mogen ervaren. Heel het leven is een ‘op 
weg zijn’. Zo is het ook als je op bedevaart 
gaat. Even ben je, alleen of met een groep, 
te voet, per fi ets, per auto, bus of trein, per 
vliegtuig, paard of boot, met elkaar op weg. 
En de bedevaart begint op het moment dat 
je op weg gaat. Bidden, zingen, overwegen. 
Aandacht voor elkaar. Serieus en ontspannen. 

Alles gedoseerd, alles met het hart, alles ook 
met mate.
Afgelopen 2 en 3 augustus gingen zo’n 250 
pelgrims uit ‘Breda en omstreken’ en uit 
Zeeuws-Vlaanderen met elkaar op weg. De 
jaarlijkse bedevaart naar het Duitse Maria 
genadeoord Kevelaer. In Kevelaer wordt 
‘Maria , troosteres van de Bedroefden’ 
bijzonder vereerd. Tienduizenden pelgrims 
bidden er jaarlijks om haar voorspraak. Ieder 
jaar volgen we met onze bedevaart een 
min of meer vast programma. Niet omdat 
het moet, maar omdat een bepaald ritme 
een bedevaart goed doet. Het is goed om 
te weten waar je met elkaar ‘aan toe bent’. 
De bedevaart wordt voorbereid en begeleid 
door de ‘Broederschap O.L.V. van Kevelaer’. 
De inhoudelijke leiding ligt in handen van 
een groep priesters, een diaken en dit jaar, 
een pastoraal werkster. Naast het inhoudelijk 
liturgische programma, is er altijd ook een 
diaconaal doel, waar we vanuit de bedevaart 
aandacht geven. De verschrikkelijke 
nawerking van de genocide in Ruanda was 
dit jaar het doel en dan meer toegespitst op 
het fi nancieren van de gesprekken voor de 
mensen, die leven met zware trauma’s na 
de verschrikkelijke uitingen van geweld in de 
negentiger jaren van de vorige eeuw.
Dit jaar was in ieder geval ook ‘iets’ anders 
dan andere jaren. We vertrokken met regen 
en kwamen ook weer aan met regen thuis. 
Het regende werkelijk de hele tijd. Geen 

Een heilige in het licht gezet.....

Op bedevaart

THEMA: 
SPANT U TOT HET UITERSTE IN

LEZINGEN 21 AUGUSTUS

21de zondag 
door het jaar

JAAR - C
Jesaja 66, 18-21

Hebreeën 12, 5-7.11-13
Lucas 13, 22-30

Hulst
vr 19 aug 19.00 uur  stilteviering
zo 21 aug 11.00 uur  eucharistie
wo 24 aug 19.00 uur  eucharistie

Heikant 
do 25 aug 10.30 uur w&c viering

Koewacht
zo 21 aug 9.30 uur  eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 18 aug 14.00 uur uur van gebed
di 23 aug 19.00 uur w&c viering

Clinge
za 20 aug 19.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 23 aug 9.30 uur  gebedsgroep

Nieuw-Namen
vr 19 aug 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 20 aug 19.00 uur  eucharistie

Hengstdijk 
ma 22 aug 19.00 w&c viering

Kloosterzande
zo 21 aug 9.30 uur  eucharistie

wzc Antonius
do 18 aug 10.30 uur  eucharistie

De Blaauwe Hoeve
zo 21 aug 10.30 uur  w&c viering
wo 24 aug 11.00 uur  w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 23 aug 10.30 uur  w&c viering

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

20-21 augustus 2016 Maria 
Tenhemelopneming

Maria was in haar aardse leven als moeder 
en begeleidster van Jezus steeds nauw 
met Hem verbonden. Haar goddelijke 
Zoon kon haar daarvoor belonen en eren. 
Zij moest als de nieuwe Eva, zoals Hij, 
de nieuwe Adam, ook helemaal delen 
in zijn overwinning op zonde en dood. 
Zoals de Zoon nu voor altijd bij God is, 
zo moest het ook voor Maria zijn. Daarom 
werd Maria met ziel en lichaam, als 
gehele mens, in de hemelse heerlijkheid 
opgenomen: ten hemel opgenomen. Het 
was paus Pius XII die deze waarheid in 
1950 feestelijk als geloofsleer van de Kerk 
heeft afgekondigd. Hij deed dit aldus: ‘Het 
is een door God geopenbaarde waarheid, 
dat de onbevlekte, altijd maagd gebleven 
Moeder Gods Maria na het beëindigen 
van haar aardse levensloop met lichaam 
en ziel in de hemelse heerlijkheid werd 
opgenomen. Wij vieren dit geloofsgeheim 
op 15 augustus, het feest van Maria 
Tenhemelopneming. De Kerk bidt op 
dit hoogfeest: ‘Almachtige eeuwige 
God, Gij hebt de Moeder van uw Zoon, 
de onbevlekte Maagd Maria, met ziel 
en lichaam ten hemel opgenomen. Wij 
bidden U: geef dat wij altijd bedacht zijn 
op wat hierboven is om eens te kunnen 
delen in haar glorie. In onze H. Sterre der 
Zee-parochie kunt u kiezen. We vieren dit 
feest op maandag 15 augustus om 10.30 
uur met een eucharistieviering in de 
kapel van Kapellebrug en om 19.00 uur 
met een woord- en communieviering in 
Lamswaarde. U bent meer dan welkom!

droog moment. Toch gingen de geplande 
activiteiten zo goed als altijd gewoon door. 
Als het niet buiten kon, waren we met elkaar 
‘onder dak’. Ieder jaar vindt de bedevaart 
plaats in het begin van de maand augustus. 
Ook komend jaar zal dat zo zijn. Dan gaan 
we voor de 298ste keer. Op naar de 300! 
Misschien is deze bedevaart ook iets voor u? 
Informeer eens bij iemand die u misschien 
kent en die mee ging. Samen op bedevaart 
gaan versterkt het geloof!

pastoor Wiel Wiertz

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



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 20 AUGUSTUS 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 overleden familie; Hilda de Blijzer-
Hiel en echtgenoot Fiel de Blijzer; Ria de Bakker 
en echtgenoot Johannes Bracke, overleden 
kinderen en kleinkinderen; Germaine Lauwereijs 
en echtgenoot Alphons Acke; George de Smet 
en echtgenote Adriënne Janssens; Jacobus 
Smits en echtgenote Sophia Toolenaar

acolieten: Jolien  en Annemie

DINSDAG  23 AUGUSTUS 9.30 UUR:
Bijeenkomst van gebedsgroep de Bron in het 
kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk, iedereen is 
van harte welkom!

mededelingen:
De caritascollecte van zaterdag 6 augustus, 
bestemd voor ‘Vluchtelingenwerk Nederland’, 
heeft 28 euro opgebracht. Hartelijk dank 
namens het caritasbestuur.

Mogen wij u vriendelijk verzoeken om de 
verwelkte bloemen op de graven van ons 
kerkhof te verwijderen, de bloemen kunnen, 
zonder pot, óf op de afvalhoop achteraan 
het kerkhof, óf in de daarvoor bestemde 
manden gelegd worden. Met dank namens de 
kerkhofgroep.

SINT JANSTEEN
KAPEL O.L.VROUW TER EECKEN

DONDERDAG 18 AUGUSTUS 14.00 UUR
uur van gebed, we willen tot Maria bidden 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 
uitgenodigd!

DINSDAG 23 AUGUSTUS 19.00 UUR
woord en communiedienst met als voorganger 
R. Grossert

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 20 AUGUSTUS 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastor 
W.Wiertz
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en overleden familie; echtpaar 
Gerard en Marie Fassaert-Mattens; Josephus 
de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-
Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
overleden familie; Judith Cappaert-Spuesens 
en echtgenoot Albertus Cappaert; jaargetijde 
Gerard Cappendijk en overleden familie; Marie 
de Poorter-van der Veeken en echtgenoot Piet 
de Poorter en overleden familie; jaargetijde 
Eliza de Rijk-Vink en echtgenoot en overleden 
familie

mededeling:
De Caritas-collecte voor Vluchtelingenwerk 
Nederland van zaterdag 6 augustus heeft E 91,-
- opgebracht. Hartelijk dank daarvoor!

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

MAANDAG 22 AUGUSTUS 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd  door de 
werkgroep

intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens met 
gedachtenis van echtgenoot Josephus 
Kerckhaert; René Boeijkens ,overleden ouders 
en familie

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 21 AUGUSTUS 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorgang pater 
J.Reurs
m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie 
en tante Maria Burm; Ro van Waterschoot, 
overleden ouders en familie; Roos Verdurmen-
Kerckhaert en overleden familie

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

COLLECTE 20-21 AUGUSTUS 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs-
gemeenschap. In Hulst is de tweede 
collectie voor onderhoud en verwarming van 
de basiliek.

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 19 AUGUSTUS 19.00 UUR:
Stilteviering

ZONDAG 21 AUGUSTUS 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastor W. 
Wiertz
met samenzang 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; overleden 
familie Baert-van Gijsel; Josephus Burm en 
echtgenote Paula van Heese; Pastor Jo van 
der Heyden; Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Bernardus de Burger en echtgenote 
Marie de Burger-Steijne en kleindochter 
Deborah de Burger; Theo Mangnus en overleden 
familie; Piet Wauters en echtgenote Gonda 
Wauters-van de Voorde en overleden familie; 
jaargetijde Mathilde van Huffel, echtgenote van 
Ludovicus van de Voorde en overleden familie; 
Richard Vereecken

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastor 
W.Wiertz
intenties: overleden ouders Stallaert- Elias en 
overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; Franciscus Vioen en Petra 
Florijn; Leander Blemel en overleden familie; 
Mien Hillaert en overleden familie

mededeling:
Zaterdag 27 augustus is het de laatste zaterdag 
van de maand. Aan de tuinpoort van de pastorie 
houden we dan tussen 10.30 en 11.30 uur 
weer de maandelijkse kledinginzameling voor 
Mensen in Nood. Wilt u zo vriendelijk zijn de 
nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen 
of plastic zakken te verpakken?

overleden:
Regina Maria Stephania Theresia Saman, 81 
jaar, weduwe van Emilius Lambert; Angela 
Louisa de Smit, 91 jaar, weduwe van Josephus 
van Esbroek

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

DONDERDAG 25 AUGUSTUS 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 21 AUGUSTUS 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger, pastor W. 
Wiertz
m.m.v. het koor.
intenties: Germaine van der Sijpt-van Goethem 
en echtgenoot Gerard van der Sijpt en overleden 
familie

lector: Ria van Daele-de Deckere

overleden:
Op vrijdag 5 augustus is op 50 jarige leeftijd 
overleden, Anja Wijnacker. De dienst van woord 
en gebed heeft plaatsgevonden op zaterdag 
13 augustus in de aula van het crematorium te 
Terneuzen 

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH

VRIJDAG 19 AUGUSTUS 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: gezusters Coenen, ouders en familie;

lector: L. van Driessche-Steyaert

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

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 18 AUGUSTUS  10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J.Reurs
intenties: Maria van Meelen- de Waal, 
overleden echtgenoot René de Waal, zoon Fons 
en schoonzoon Hans; jaargetijde voor Petrus 
Camillus de Nijs; August Freyser, dochter Agnes 
en overleden familie

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST
ZONDAG 21 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; Achiel 
Hermans, echtgenoot van Margriet Bryssinck; 
Guust Burm, echtgenoot van Els Neve en 
dochter Patricia; Wies en René de Bakker-
Pauwels en familie; Piet en Yvon Ivens-Rab; 
Jan en Arna van Bergen-van Oosterbos; Leon 
de Boeij, echtgenoot van Annie de Schepper en 
familie; Ward en Paula Blommaert-Poppe
 
WOENSDAG 24 AUGUSTUS 11.00 UUR:
woord- en communieviering 

overleden:
mevrouw Annie Buys-Hamerlinck, 89 j.
mevrouw Liduwina van den Bulck-Crombeen, 80 j.
de heer Piet van Damme, 86 j.
mevrouw Nelly van de Voorde-de Wilde, 90 j.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 23 AUGUSTUS 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet
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