
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesaja 2, 1-5 

Romeinen 13, 11-14 

Matteüs 24, 37-44 

THEMA: 
WAKKER 
WORDEN! 

LEZINGEN 27 NOVEMBER 

1
ste 

 zondag 

 van de advent 

JAAR - A 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 26-27 november 

 

Hulst 
 zo 27 nov 11.00 uur  w&c viering 
 wo 30 nov 19.00 uur  eucharistie 
 

Koewacht 
 zo 27 nov 9.30 uur  eucharistie 
 

Heikant 
 do 24 nov 10.30 uur w&c viering 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 3 dec 14.30 uur rozenkransgebed 
 

Clinge 
 za 26 nov 19.00 uur  eucharistie 
 zo 27 nov 11.00 uur  peuter- en  
  kleuterkerk 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 29 nov 9.30 uur  gebedsgroep 
 

Nieuw-Namen 
 vr 25 nov 19.00 uur  w&c viering 
 

Boschkapelle 
 za 26 nov 19.00 uur eucharistie 
 

Hengstdijk 
 do 1 dec 19.00 uur taizéviering 
 

Kloosterzande 
 zo 27 nov 9.30 uur  w&c viering 
 

wzc Antonius 

 do 24 nov 10.30 uur  w&c viering 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 27 nov 10.30 uur  w&c viering 
 wo 30 nov 11.00 uur  weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 
 di 29 nov 10.30 uur  weekviering 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen 

Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, 
Lamswaarde, Nieuw-Namen , Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties  

Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
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zondag 27 november 2016 

TINTINNABULUM 

Een paar weken geleden sprak de 
bisschop van Roermond tot de pastoors 
en parochiebestuurders in zijn bisdom. 

Hij probeerde de werkelijkheid te 
schilderen alsook een weg te wijzen voor 
de Kerk, zonder dat ook hij precies wist 

wat het eindpunt zou zijn. Behalve dat 
hij, optimistisch als hij is, diep in zijn hart 
ervan overtuigd is dat er een toekomst is 

voor geloof en Kerk in ons deel van de 
wereld.  
Hij vergeleek de periode waarin wij nu 

met elkaar verkeren met 'de bijbelse 
tocht door de woestijn'. Die tocht duurt 
vele jaren, kent grote ontberingen, 

veranderingen en verleidingen. Maar in 

die periode zullen de Kerk en wij allen 
ook vernieuwen en veranderen, re-

vitaliseren. En net als in de bijbelse tocht 
door de woestijn, zullen ook de ouderen 
van nu het zicht op de nieuwe toekomst 
niet met eigen ogen zien. Daar moeten 

we vrede mee hebben. 
Wat moeten wij ondertussen doen? Niet 
bij de pakken gaan neerzitten. De 

bisschop somt op: God laten wonen te 
midden van de mensen. Er voor zorgen 
dat onze Kerk de sacramentele Kerk kan 

zijn en blijven die ze in al haar vezels is. 
Een Kerk kan zijn die alle ruimte maakt 
voor en geeft aan gebed. Die boven alles 

de waarde ziet van gezinnen die 'het 
geloof leven'. Moeders en vaders die 
bidden. Die aan hun kinderen boven alles 

laten zien dat ze niet alles in eigen hand 
hebben. Dat ze in relatie staan tot de 

 

God die hen draagt in zijn hand. Vaders 

en moeders die laten zien en voor-leven 
dat Jezus voor hen belangrijk is. En zegt 

de bisschop verder: we moeten 'zoals we 

het altijd deden en doen', durven 
relativeren. Financieel zal er veel 
veranderen. Je ziet aan alles om je heen 

dat het anders wordt en dat wij anders 
moeten. Daarop moeten wij ons 
voorbereiden. Priesters moeten niet 
meer denken dat ze volledig door de 

parochie betaald zullen blijven worden. 
Niet meteen zal dat veranderen, maar 
over twintig jaar is het zeker anders dan 

nu. Priesters zullen dan hun inkomen op 
andere plekken verdienen. Hun werk 

voor de parochie zal daarnaast 

gebeuren. 
 We zullen moeten om-denken. We 
weten nu nog niet precies hoe dat zal 

moeten, hoe dat er uit zal zien. Maar we 
moeten ons voorbereiden op 'anders'. 
We moeten als parochies en als Kerk 

flexibel zijn. De tijden nu zijn niet 
eenvoudig. Maar we hoeven niet te leven 
'als mensen zonder hoop'. We behoren 

bij een wereldkerk en we mogen gerust 
onze ogen en oren de kost geven. Er 

gebeurt veel, wereldwijd, in de Kerk van 

vandaag. En laten we niet vergeten dat 
we nu onze paus Franciscus hebben. Hij 
leidt de Kerk in deze dagen. Hij is een 

baken van geloof, van hoop, van liefde 
en moed. Met hem gaan we de toekomst 
tegemoet. 

pastoor Wiel Wiertz 

 
 

Daarmee verwijst de boodschap naar het 
Jaar van Barmhartigheid en de encycliek 
Laudato si’ waarin de paus de 
wereldwijde ecologische crisis belicht en 
een 'totaal aanpak' bepleit om deze crisis 
te bestrijden. 
De zorg voor de natuur, de strijd tegen 
de armoede en de inzet voor de 
menselijke waardigheid gaan daarbij 
hand in hand. Paus Franciscus heeft op 
1 september 2015 de Wereld-gebedsdag 
voor de Zorg voor de Schepping 
ingesteld. 
Tot nu toe is er steeds sprake geweest 
van de ‘zeven werken van 
barmhartigheid’ die ontleend zijn aan het 
evangelie van Matteüs (25,35-36): de 
hongerigen spijzen, de dorstigen laven, 
de vreemdelingen herbergen, de 
naakten kleden, de zieken verzorgen en 
de gevangenen bezoeken. In de 
Middeleeuwen werd aan deze zes 
‘lichamelijke’ werken een zevende werk 
toegevoegd, de doden begraven. 
Ook kwamen er in diezelfde tijd zeven 
‘geestelijke’ werken bij, gericht op het 

lenigen van geestelijke nood: de 
zondaars vermanen, onderricht geven, 

voor de levenden en overledenen 

bidden, goede raad geven, troost 

brengen, onrecht geduldig lijden en 

vergiffenis schenken. 

De paus stelt voor de opsomming van 

zowel de lichamelijke alsook de 

geestelijke werken van barmhartigheid 

aan te vullen met 'de zorg voor ons 

gemeenschappelijk huis'. 

“Als geestelijk werk van barmhartigheid 

roept de zorg voor ons 

gemeenschappelijk huis op tot een 

‘dankbare beschouwing van Gods 
wereld’ (Laudato si’, 214), die ‘ons in 

staat stelt in alles te ontdekken wat God 
ons wil leren’ (Laudato si’, 85). Als 

lichamelijk werk van barmhartigheid 

komt de zorg voor ons 

gemeenschappelijk huis tot uiting in 

‘eenvoudige alledaagse activiteiten die 

de logica van geweld, uitbuiting en 

egoïsme doorbreken’ en in ‘alle 

inspanningen om een betere wereld tot 
stand te brengen’ (Laudato si’, 230-

231).” 

Opnieuw een creatieve en uitdagende 

insteek van onze paus. We kunnen zijn 

oproep natuurlijk naast ons neerleggen 

en denken: 'daar heb je hem weer'. Maar 

we kunnen zijn toevoeging ook serieus 
nemen en er eens goed over na denken. 

We hebben immers allemaal, wereldwijd, 

de verantwoordelijkheid goed voor ons 

gemeenschappelijk huis te zorgen en in 

de bres te springen. 

 

 

 

De nieuwe toekomst voor de Kerk We kijken vooruit:  
Nightfever!  

op 9 december 
 

 

De allermeesten van u zullen fronzen 

en bij zichzelf denken: Nightfever, wat 

is dat nu weer? Maar er zullen er 

onder u ook zijn die een lichtje opgaat 

en die denken: o ja, dat was er vorig 

jaar ook. Inderdaad. In de basiliek van 

Hulst was het er vorig jaar ook. Annex 

aan de kerstmarkt. In een schaars 

verlichte kerk werd rustig gezongen en 

kreeg iedereen de gelegenheid om 

een kaarsje neer te zetten met een 

eigen intentie, met een eigen insteek. 

Vorig jaar was het de eerste keer. Een 

probeersel in Hulst. Rondom de 

basiliek werden kaarsjes uitgedeeld. 

Iedereen werd uitgenodigd. Maar ook 
onuitgenodigd mocht je naar binnen. In 

de avond, tussen zes uur en tien. 

Zullen er mensen komen?, dachten we 

toen. Misschien honderdvijftig, dat zou 

mooi zijn, dachten we. Maar de 

mensen kwamen binnen, en bleven 

binnen komen. Op een gegeven 

moment liepen ze in een rij achter 

elkaar, het was hartstikke druk in de 

basiliek. De kaarsjes groeiden uit tot 

een zee van licht, neergezet voor het 

kruis van Taizé. Mensen kwamen voor 

een gesprekje. Dat kon ook. Het was 

intens. Uiteindelijk waren er meer dan 

vierhonderdvijftig mensen binnen 

geweest. Het was een oase van 
intensiteit in de dagen voor het 

kerstfeest. 
 

 
 

Dit jaar zal er helaas geen kerstmarkt 
zijn. Wel zijn op 9 december de 
winkels open. Is er aandacht voor 
sfeer. Op die avond zal ook de basiliek 
open zijn voor iedereen. Om weer 
binnen te kunnen lopen en een kaarsje 
te branden. Nightfever. Sla het niet 
over. Kom eens kijken. Het vindt 
inmiddels op vele plekken plaats. Het 
vond voor het eerst plaats in de Dom 
van Keulen. Een prachtig initiatief dat 
ruimte geeft aan iedereen. Een 
initiatief dat navolging verdient. En dat 
is wat we in Hulst doen. Ook dit jaar. 
Op 9 december. Iedereen is welkom. 
Op die avond is 'een avondje Hulst' 
zeer de moeite waard. De winkeliers, 
de basiliek, de cafés. Allemaal facetten 
van het leven der mensen. Allemaal in 
Hulst. Allemaal op één avond voor 
Kerstmis: 9 december. Kom! 
 

pastoor Wiel Wiertz 

Paus Franciscus:  
de zorg voor ons 

gemeenschappelijk huis: 
achtste werk van 
barmhartigheid 

 

Paus Franciscus sprak onlangs bij 
gelegenheid van de ‘Wereldgebedsdag     
voor de Zorg voor de Schepping’. Bij die 
gelegenheid deed de paus iets 
opmerkelijks: hij voegde een achtste 
‘werk van barmhartigheid’ toe aan de 
reeds bestaande werken. De titel ervan 
luidt: ‘Wees barmhartig voor ons 
gemeenschappelijk huis’. 
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HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 27 NOVEMBER 11.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 
 voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
m.m.v. het Dameskoor 
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; 
Pastor Jo van der Heyden; Jo Willems 
en echtgenote Emelda Weemaes; 
Elisabeth Smulders – Duerinck en 
overleden familie; Madelein Verdurmen 
echtgenote van Leo van Bellen, namens 
het dameskoor; Gerarda Bouwens en 
echtgenoot Gustaaf Smet en overleden 
familie; Voor Lidwien Verstraaten – 
Verver en overleden familie; voor Koos 
Dekkers, echtgenoot van Els Dekkers – 
van Schaijk; Willem Verschueren, 
echtgenoot van Bozena Verschueren; 
familie de Block - Everaerd 
 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert – 
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert – van Gijsel; familie Verdurmen; 
overleden ouders, zus en zwager J. 
Kerckhaert – de Bont  
 

overleden: Ben Dankaart, 77 jaar, 
partner van Ria Jacobs. 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 27 NOVEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Theophile de Rechter en 
echtgenote Margaretha Martinet; 
jaargetijde voor Gerard Rotthier 
echtgenoot van Jose de Schepper 
 

lector: Willy Verschraegen 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 26 NOVEMBER 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het parochieel 

gemengd koor o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: jaargetijde Cyriel Casteels en 
echtgenote Anna Martens; Gilbert 
Hoefnagels echtgenoot van Agnes 
Casteels en zonen Luc en Peter 
Hoefnagels; Germaine Lauwereijs en 
echtgenoot Alphons Acke; Marie-Louise 
Haest-de Muyer; uit dankbaarheid voor 
Robert Verheyden echtgenoot van 
Miriam van den Brande. 
 

acolieten: Piet en Annemie 
 

ZONDAG 27 NOVEMBER 11.00 UUR: 
peuter- en kleuterkerk verzorgd door de 
werkgroep met als thema 'Van donker 
naar licht'. Kom je ook luisteren, zingen 
en knutselen? 
 
DINSDAG 29 NOVEMBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron 

Iedereen is van harte welkom. 

COLLECTE 26-27 NOVEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eige 
n geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud 
van de verwarming. 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 
DONDERDAG 24 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
intenties: Martha van Houte en familie; 
Mathilde Pieters; jaargetijde Gabriel 
Martens en echtgenote Justina de 
Rechter en familie; Prosper 
Verschueren echtgenoot van Mariette 
Weemaes; Hedwig Frankevijle 
echtgenote van Cyrilles Huijgens 

 
 

SINT JANSTREEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 
ZATERDAG 3 DECEMBER 14.30 UUR:  
rozenkransgebed voor de Vrede! 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de Vrede 
te komen versterken. 

 
 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 
VRIJDAG 25 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Ria de Bruijne en ouders 
Jozef de Bruijne en echtgenote 
Ferdinanda van der Ha; Romanie de 
Rijke en echtgenoot Walter van Roeijen 
en familie; gezusters Coenen en 
overleden ouders en familie; Pater 
Paulus van Winden; Alice van der 
Heijden overleden ouders en familie 
lector: L. van Driessche-Steyaert 

 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 
ZATERDAG 26 NOVEMBER 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs en pastor R.Grossert 
intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; jaargetijde Ivon Dankaart en 
overleden familie; voor alle overleden 
leden van het Zangkoor  
 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 
DONDERDAG 1 DECEMBER 19.30 UUR:  
Taizé viering 
 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 
ZONDAG 27 NOVEMBER 9.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
m.m.v. parochiekoor  
intenties: overleden familie H. Priem-
Martens; Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
jaargetijde Leonie Andriessen-
Hoefeijzers echtgenote van Aloïs 
Andriessen; Tilly Maas-Lauret, Julien en 
Mieken Maas-Buijsrogge, Emiel en Irma 
de Waal-de Bakker en overleden 
kinderen; jaargetijde Piet de Waal met 
gedachtenis aan kinderen en familie; 
jaargetijde Jan Bun, echtgenote en 
familie; overleden ouders Eugène en 
Ria van Waterschoot-Goethals; 
jaargetijde Maria Schelfhout echtgenote 
van Albert de Bruijn en overleden 
familie 
 
lector: Yvonne Martinu 
com. assistent: Lidwien Jansen 

acolieten: Darren en Rob 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
CURAMUS 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 24 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 27 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van Geloof 
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot 
van Margriet Bryssinck; Jack 
Adriaansen en echtgenote Melanie van 
Troost en familie; Eugène Hiel en 
familie; Augustinus en Petronella 
Ferket-Poulussen en kleinzoon Auk de 
Maat; Irène de Clerck-Cerpentier en 
echtgenoot Achiel de Clerck; Jolanda 
Plasschaert en echtgenoot Cor Bovée; 
Willy Vermeulen, echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; Dolf van der 
Zanden, echtgenoot van Marieke 
Serrarens; ouders en familie Picavet-
Buys en Vervaet-de Coninck; Johan 
Baart, echtgenoot van Sodsai 
Thongatang en familie in Thailand; Jo 
en Margaretha Baart-van Waes; 
jaargetijde Harry Nijskens, echtgenoot 
van Tiele d’Haens; Roza van 
Waterschoot en echtgenoot Jozef 
Jansen 
 

WOENSDAG 30 NOVEMBER 11.00 UUR: 
weekviering 
 

overleden:  
mw. Mien de Brouwer-Hoefeijzers  76 j. 
dhr. Ben Lauret 98 j. 
 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 29 NOVEMBER 10.30 UUR: 
weekviering 

intenties: Aimé de Jaeger en 
kleindochter Annet 

 
 
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  

eam: 

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 

Adventgebed 

In de stijl van 

       Taizé                       
 

Thema: Hoe zal 
 ik U ontvangen? 
 

In de H. Catharinakerk  
te Hengstdijk op donderdag 1 
december aanvang 19.30 uur.  
m.m.v. o.a. de begeleidingsgroep 
Laudate Dominum. 
In dit avondgebed willen we ons laten 
inspireren door de advent, als tijd van 
verwachting en hoop. Er is een 
volledige orde van dienst beschikbaar. 
In ons zingen, bidden, stil zijn, het lezen 
van de Bijbel (uit Jesaja en Matteüs) en 
het luisteren naar religieus 
geïnspireerde muziek laten we ons 
inspireren door wat verwachting en 
hoop met mensen doet, dichtbij en 
veraf.  
Fijn als u dit met ons wilt meebeleven. 
U bent van harte welkom in de kerk 
van Hengstdijk. 
Na afloop van dit avondgebed 
ontmoeten we elkaar onder het genot 
van een kopje koffie. Deze 
oecumenische activiteit gaat uit van de 
r.-k. parochie H. Maria Sterre der Zee 
en de protestante kerk Oosthoek te 
Hulst. Informatie bij ds. Overduin 
(0114-68 33 60). 
Zie voor meer informatie over de 
Taizégebeden op de kerkelijke 
websites: www.pgoosthoek.nl en 

www.rk-kerk-ozvl.nl 

Amnesty 
International 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar staat Amnesty International  
voor? Amnesty International is een 
wereldwijde mensenrechten-
organisatie, die zich inzet voor de 
vrijlating van 
gewetensgevangenen, eerlijke 
processen voor alle politieke 
 gevangenen, afschaffing van de 
doodstraf en beëindiging van 
martelingen, politieke moorden en 
verdwijningen.  
 * 
Om dit doel te steunen staan wij op 
zondag 18 december na de viering 
van 11.00 uur achter in de kerk en 
bij de rechterzijuitgang met o.a. 
kaarsen en wenskaarten. Wij 
hopen op een succesvolle morgen. 
  
Namens Werkgroep Amnesty 
Internationaal Zeeuws Vlaanderen 
Trudy van Noort 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE INFORMATIE EN INTENTIES 

mailto:pastoraalteam@zeelandnet.nl
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

