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binnen onze parochie H. Maria Sterre der 
Zee zijn we inmiddels al een tijdje ‘op weg’ 
en vanaf dit kalenderjaar hebben we binnen 
onze parochiegrenzen een aantal kerken 
gesloten dan wel in gebruik als ‘kapel’. Eerder 
al zei ik, en onlangs heb ik dat nog weer 
eens herhaald: “Ik ben niet priester gewijd 
om kerken te sluiten”. Ook ik heb gevoelens 
bij kerkgebouwen, en inderdaad, anders 
dan de allermeesten van u, heb ik in de 
loop van mijn gelovige leven in vele kerken 
mijn geloof gevierd, liggen in vele kerken 
gelovige emoties. Dat neemt niet weg dat ik 
heel goed begrijp en meevoel wat u voelde 
toen ‘uw’ kerk voorgoed op slot ging. Dat 
was iedere keer weer emotioneel. In onze 
parochie, maar net zo goed toen ik als vicaris 
kerken sloot of toen een kerk in mijn vorige 
parochie in Breda gesloten werd. Vaak heeft 
uw hele gelovige leven zich afgespeeld in en 
rondom de kerk die nu gesloten is. Die daar 
nu maar staat te staan.... Ik denk aan Sint 
Jansteen, aan Terhole aan Graauw en aan 
Stoppeldijk. Feit is dat we in onze parochie 
een aantal kerken, te weten in Heikant, 
Lamswaarde, Hengstdijk en Nieuw Namen 
de status van ‘kapel’ gegeven hebben. We 
vieren er niet de zondag, maar komen er nog 
wel gelovig samen op dagen door de week. 
Bovendien is de kapel van O.L. Vrouw ter 
Eecken onze bedevaartkapel. Al met al is wat 
er gebeurde in het uitgestrekte landschap 
van de parochie een hele ingreep. Maar dit 
gebeurde niet van de ene op de andere dag. 
Er is veel over gepraat. Sommigen dachten 
dat het misschien toch nooit zou gebeuren. 
Anderen hadden graag een veel ingrijpender 
aanpak gezien. Dit is zoals het nu is. In Oost 
Zeeuws-Vlaanderen gaat het katholieke leven 

op de zondag verder in de basiliek 
van Hulst, de parochiekerk van de H. 
Maria Sterre der Zee-parochie, en in 
de kerken van Boschkapelle, Clinge, 
Koewacht en Kloosterzande. Deze 
kerken liggen over het gebied van de 
parochie zodanig verspreid dat ze goede 
mogelijkheid bieden om deel te nemen aan 
de viering. Naast de goede aandacht voor 
de zondag, waar we voortdurend ook alle 
parochianen toe oproepen, is er ook in alle 
parochiekernen aandacht voor de opbouw 
van de geloofsgemeenschap. We proberen 
te groeien tot een vijftal clusters van waaruit 
de parochie wordt opgebouwd. Het gaat 
langzaam, maar er worden stapjes gezet. Van 
belang is dat we steeds de ene parochie voor 
ogen houden en dat u de roepstem hoort 
om u ook tot die ene parochie te verhouden. 
De parochie is het ‘voertuig’ om het geloof te 
beleven alsook om het geloof stevigheid te 
geven. Diaconie, catechese, alle aandacht en 
zorg, de liturgie en de gemeenschapsopbouw 
wordt bezien, aangestuurd en opgezet vanuit 
die ene parochie. Hoe kunnen we het beste 
het geloof organiseren in Oost Zeeuws-
Vlaanderen, hoe kunnen het beste vieren, 
mensen samenbrengen. Beleid ontwikkelen 
dat toekomstbestendig is...... Tegelijkertijd kan 
dit allemaal niet ontwikkeld worden zonder 
te kijken naar heel Zeeuws-Vlaanderen. Het 
moge duidelijk zijn dat het er ook altijd om 
zal moeten gaan hoe we de Kerk situeren in 
het hele gebied van Zeeuws-Vlaanderen. Al 
met al een fi kse uitdaging. Die veel vraagt 
van velen. Sommigen keren zich af, halen 
hun schouders op, zien het niet zitten. Maar 
gelukkig zijn er ook heel velen die wel mee 
doen. Die weer meedoen. Die de uitdaging 

begrijpen en ‘de handschoen 
oppakken’. Er zijn velen nodig om 
de Kerk stevig te maken. Om de 
Kerk naar de toekomst te dragen. 
Er zijn allerlei talenten nodig. En die 

talenten zijn er. Als het ware ‘midden 
onder ons’. Deze tijd is best een moeilijke 

tijd. Er is veel onzekerheid. Ook als je kijkt 
naar wat altijd vertrouwd was, ook als je kijkt 
naar de parochie. Als we elkaar vasthouden, 
elkaar tegemoet treden en elkaar een gevoel 
geven van ‘weet dat je welkom bent’, dan 
komen we een heel eind. Als we betrokken 
raken, als het dichtbij ons komt, als we zien 
‘wat de bedoeling is’, dan is de kans groter 
dat je mee doet. Enthousiast raakt. Samen 
parochie-zijn is ons aller vertrouwen en inzet 
meer dan waard! Weet dat u waar, hoe, en 
wanneer dan ook zeer welkom bent!

LEZINGEN 28 AUGUSTUS

22ste zondag 
door het jaar

JAAR - C
Sirach 3,17-18.20.28-29

Hebreeën 12, 18-19.22-24a
Lucas 14, 1.7-14

Hulst

zo 28 aug 11.00 uur  eucharistie

wo 31 aug 19.00 uur  eucharistie

vr 2 sep 19.00 uur eucharistie

Koewacht

zo 28 aug 9.30 uur  eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

za 3 sep 14.30 uur  rozenkransgebed

Clinge

za 27 aug 19.00 uur  w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 30 aug 9.30 uur  gebedsgroep

Nieuw-Namen

vr 26 aug 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle

za 27 aug 19.00 uur  eucharistie

Hengstdijk

ma 29 aug 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande

zo 28 aug 9.30 uur  w&c viering

wzc Antonius

do 25 aug 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve

zo 28 aug 10.30 uur  w&c viering

wo 31 aug 11.00 uur  weekviering

wzc De Lange Akkers

di 30 aug 10.30 uur  weekviering
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VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend van 

27-28 augustus 2016

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

THEMA: 
RIJK AAN 

BESCHEIDEN-
HEID EN 

GOEDHEID

Onder het thema ‘Er is nog veel werk 
aan onze kerk’ organiseerde de ‘Stichting 
Kerkbelang Koewacht’ op zaterdag avond 
13 Augustus de jaarlijkse BBQ op het 
kerkplein.   Het objectief was om als 
dorpsgemeenschap verder te verbroederen, 
alsmede extra inkomsten te genereren voor 
het broodnodige onderhoud aan de kerk.

Onder een gesternte van droog weer en 
een zwoele avond werd de aanwezigen 
een warm welkom toegesproken namens 
de ‘stichting kerkbelang Koewacht’ en de 
PKC. Er hadden zich opnieuw meer dan 
honderd  personen aangemeld voor deze  
jaarlijkse BBQ avond. Het objectief om, 
middels de BBQ, een brede betrokkenheid 
te bewerkstelligen namens parochianen 
& inwoners werd door de organisatie 
bestempeld als: ‘doel behaald’. Naast een 
gezellig samenzijn is de opbrengst van 
de BBQ avond erg belangrijk voor het 
broodnodige jaarlijkse onderhoud aan deze 
kerk. ‘Er is echt nog veel werk aan de kerk’ 
gaf de stichting aan. Behoud en onderhoud 
van deze kerk staan daarbij gelijk aan 
een grote fi nanciële uitdaging. Om een 
oplossing te zoeken voor het te kort aan 
geldelijke middelen werd per januari dit jaar 
dan ook de Stichting Kerkbelang Koewacht 
opgericht.
De ‘stichting kerkbelang Koewacht’ heeft 
als doel elk jaar ¦ 15000,00 extra inkomsten 
te genereren, dit bovenop de jaarlijkse 
actie kerkbalans. Deze extra inkomsten 
zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van 
het achterstallige groot onderhoud. Er is 
hiertoe ook een meerjarig onderhoudsplan 
opgemaakt.
Financiën blijft één van de drie pijlers welke 
onderdeel vormen van het beleidsplan 
namens de stichting kerkbelang en de PKC. 
Tijdens het welkomwoord werd 
aangegeven: Na de positieve bisschoppelijke 

besluitvorming om de kerk te Koewacht 
open te houden, blijft het aan de bewoners 
en parochianen om zelf hiertoe het blijvend 
draagvlak te vormen. Het zal niet lukken 
zonder ook de fi nanciële bijdrage van velen, 
was dan ook het motto. 

De ‘Stichting Kerkbelang Koewacht’ heeft dit 
jaar reeds 3 evenementen opgenomen, nl.: 
de theatervoorstelling ‘Sporen’ in de kerk, 
ontvangst van de 55+ fi etsers, en de BBQ 
avond.
Ook heeft de stichting dit jaar ¦ 1500,00 aan 
donaties mogen ontvangen. 
Na de, in samenwerking met de Orde Van 
den Prince’  georganiseerde, culturele 
voordracht in de kerk te Koewacht wil de 
Stichting Kerkbelang Koewacht dit najaar 
graag nog een 4e (cultureel) evenement 
inplannen in de lokale kerk. 
Het gezamenlijke doel blijft om in 2022 
in alle vitaliteit en samenhorigheid het 
honderdjarige (oprichting 1922) bestaan in 
een goed onderhouden kerk te vieren. 

Alle vrijwilligers, die meewerkten aan 
de fi etstop en de BBQ op het kerkplein, 
werden hiervoor nadrukkelijk bedankt. Een 
speciale vermelding was er voor Emmy 
van Remoortele en Jo de Theije voor hun 
bijzonder inzet m.b.t. ondersteuning van de 
evenementen. Ook ging er een dankwoord 
naar de verschillende sponsoren die een 
bijdrage leverden in de vorm van prijzen 
voor de loterij, vrij gebruik van tenten, een 
koelwagen, en ook vele andere vormen van 
materiele ondersteuning.

De goede opkomst bij de BBQ toont, naar 
de mening van de ‘Stichting Kerkbelang 
Koewacht’, alvast een grote betrokkenheid 
vanuit de gemeenschap. De BBQ avond werd 
in een ontspannen en vriendschappelijke 
sfeer afgerond met een loterij.

Ik vond het nogal een tegenstelling, 
die berichten in de krant. ‘De hel op 
aarde heet Aleppo. De inwoners die 
er zijn kwijnen weg. Een duurzaam 
staakt-het-vuren komt maar niet tot 
stand’. Het artikel wordt verduidelijkt 
met foto’s van een gebombardeerd 
ziekenhuis, van wachtende burgers 
op behandeling en van een totaal 
vernielde stad. Twee pa
gina’s doorbladeren en dan staat er de 
grote ‘kop’: ‘Jongere van nu is helemaal 
blij. Met daaronder: De Nederlandse 
jeugd is supergelukkig. Garantie 
voor een topleven of gaat het straks 
allemaal een beetje tegenvallen?’ 
Enkele uitspraken verduidelijken: ‘Het 
gaat goed op school en ik heb veel 
vrienden. Een vader zegt: Hij kan zo 
blij rondlopen met een paar mooie 
nieuwe sportschoenen’. En: ‘Nederland 
is: als dit niet lukt, dan lukt iets 
anders. Je bent hier zo vrij en je kan 
laten zien wie je wil zijn en jezelf 
uitdagen. En dat is lang niet in alle 
landen zo’. Of tot slot: ‘Ik heb vrijheid. 
Ik werk al, als ik op reis wil of zo, dan 
doe ik dat gewoon’. Let wel. Op zich is 
hier helemaal niets mis mee. Maar de 
tegenstelling is zo groot dat het mij al 
dagenlang bezig houdt. Tegenwoordig 
weten we alles van de hele wereld. 
Dat maakt het niet gemakkelijker. 
Maar dat waar je weet van hebt kun je 
onmogelijk ‘als niet geweten’ naast je 
neer leggen. Wij leven nu eenmaal met 
zijn allen op diezelfde ‘bol’.

Rutte

Stichting Kerkbelang Koewacht: 
‘Er is nog veel werk aan de kerk’

Beste mensen,
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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 27 AUGUSTUS 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en overleden familie; Bernard de 
Keijzer en echtgenote Rachel van den Branden, 
overleden schoonzoon Jos en schoondochter 
Evelien; jaargetijde Richard Broekaart 
echtgenoot van Maria Mattheijssen, overleden 
ouders en familie

ACOLIETEN: Daphne en Edy

DINSDAG 30 AUGUSTUS 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron
Iedereen is van harte welkom.

AGENDA:
dinsdag 30 augustus om 20.00 uur: 
bijeenkomst van de parochiekerncommissie in 
de vergaderzaal.

HUWELIJKSAANKONDIGING: 
Renata Blommaert en Kristof Rombaut, 
woonachtig in Zaffelare (B), willen op zaterdag 
3 september in de kerk van Clinge hun huwelijk 
kerkelijk laten inzegenen.

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 26 AUGUSTUS 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele
intenties: Pater Paulus van Winden; Desire 
van Mullem en echtgenote Maria Verbist en 
overleden kinderen; gezusters Coenen en 
overleden ouders en familie
LECTOR: A.de Maeyer- de Deckere

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

MAANDAG 29 AUGUSTUS 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert b.g.v.de Kermis
intenties: Overleden Parochianen  van 
Hengstdijk

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 28 AUGUSTUS 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie 
en tante Maria Burm; Annie Paulina Schuren 
echtgenote van Joos de Booij en overleden 
familie; Theo en Ireen Tieleman-Elias en 
overleden familie; overleden familie H. Priem-
Martens

LECTOR: Yvonne Martinu
COM. ASSISTENT: Lea Kouijzer
ACOLIETEN: Darren en Rob

OVERLEDEN:
Martha Everaert weduwe van Joseph Joos op 
de leeftijd van 92 jaar
Piet van Damme op de leeftijd van 86 jaar
Bert Hiel echtgenoot van Paula Bun op de 
leeftijd van 90 jaar

COLLECTE 27-28 AUGUSTUS 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hengstdijk is er een 
extra caritascollecte. In Hulst is er een extra 
collecte voor onderhoud van het orgel.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 28 AUGUSTUS 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs en pastor K. van de Wiele
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; Franciscus Blommaert en 
echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; 
jaargetijde Maria Temmerman; Aloys Buysrogge 
en echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob 
Buysrogge; jaargetijde Jan Piket en overleden 
vader; jaargetijde voor Piet d’Haens met 
gedachtenis van echtgenote Marie Cornelissens, 
overleden zoons, schoonzoons en kleindochter; 
Piet Malefason echtgenote van Riet van Eck 
en de overleden ouders Malefason – van 
Vlierberghe; Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Elisabeth Smulders – Duerinck en 
overleden familie; jaargetijde Denise van de 
Voorde – Neve echtgenote van Gerard van de 
Voorde; jaargetijde Willy Bauwens; Jaantje van 
Eekelen – de Bakker echtgenote van Jan van 
Eekelen; Angela van Esbroek – de Smit

WOENSDAG 31 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; Mien Hillaert en familie

VRIJDAG 2 SEPTEMBER 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; Piet Boonman 
en overleden familie; uit dankbaarheid

OVERLEDEN: Maria Louisa Wagenaer, 87 jaar, 
weduwe van Johannes de Roeck

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 28 AUGUSTUS 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs en pastor K. van de Wiele 
m.m.v. het koor 
intenties: Silvia en Emma van Damme

LECTOR: Willy Verschraegen.

SINT JANSTEEN:
ROZENKRANSGEBED TE KAPELLEBRUG
Op zaterdag 3 september 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.

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 27 AUGUSTUS 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Franciscus van Campen; 
Apollonia van Hove; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; Hugo Claeijs en Euphrasia van den 
Eekhout.

OVERLEDEN: op dinsdag 9 augustus in 
Ziekenhuis “de Honte:
Maria de Smet-Vonk, weduwe van Petrus de 
Smet in de leeftijd van 87 jaar.
De Crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 
maandag 15 augustus in Terneuzen

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 25 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: Aloïs en Clara Lossie en overleden 
kinderen

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 28 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. van Geloof
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Augustinus en Petronella 
Ferket-Poulussen en kleinzoon Auk de Maat; 
Dora en George Mattheijssen-de Block en 
familie; Willy Vermeulen, echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; Maria en Honoré de 
Bruyne-van de Vijver; Jan en Arna van Bergen-
van Oosterbos; Piet van Dommelen, echtgenoot 
van Tinie van Damme; ouders van Arnold en 
Hélène Heijens-Truyman

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 11.00 UUR:
weekviering 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 30 AUGUSTUS 10.30 UUR:
weekviering 
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet
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