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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 8-9 april 

 

Hulst 
 vr 7 april 19.00 uur  eucharistie 
 zo 9 april 11.00 uur  eucharistie 
 wo 12 april 19.00 uur  eucharistie 
 do 13 april 19.00 uur eucharistie 
 vr 14 april 15.00 uur  kruisweg 
 vr 14 april 19.00 uur Goede Vrijdag 

 

Koewacht 
 zo 9 april 9.30 uur  w&c viering 

 

Sint Jansteen De Warande 
 do 13 april 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 vr 14 april 15.00 uur  kruisweg 

 

Clinge 
 za 8 april 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 11 april 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Boschkapelle 
 za 8 april 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 10 april 19.00 uur boeteviering 
 vr 14 april 15.00 uur kruisweg 

 

Kloosterzande 
 zo 9 april 9.30 uur  w&c viering 

 

Terhole pastorie 
 ma 10 april 10.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 6 april 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 9 april 10.30 uur  w&c viering 
 do 13 april 11.00 uur  weekviering 
 vr 14 april 14.00 uur kruisweg 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 13 april 14.00 uur w&c viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 11 april 10.30 uur  viering 
 

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 
 

 

 

80e jaargang nr. 22 

 

zondag 9 april 2017 

TINTINNABULUM 

De kunstenaar: De hongerdoek is 
geschilderd door Chidi Kwubiri (Nigeria 
1966). Als kind maakte Chidi de Biafra-
oorlog mee, met de daarmee verbonden 
hongersnood en vluchtelingenstromen. 
In de jaren ’90 van de vorige eeuw 
emigreerde Kwubiri naar Duitsland.  
 

Titel: De titel van de hongerdoek 

verwijst naar een Afrikaans 
spreekwoord: ‘Ik ben omdat jij bent – en 
jij bent omdat wij zijn’. Het Ubuntu-
principe. Geen mens woont alleen op 
een eiland. We zijn allemaal met elkaar 
verbonden en op elkaar aangewezen. 
Jezelf ontwikkelen komt tot stand door 
relaties, die gekenmerkt worden door 
solidariteit en zorg voor elkaar.  
 

Twee panelen met een ‘grens’: De 
hongerdoek bestaat uit twee losstaande 
panelen, twee rechthoekige vlakken met 
een smalle middenstrook ertussen. Die 
middenstrook geeft de indruk van een 
grens, een afstand, een afscheiding 
tussen de beide afgebeelde mensen.  
 

Kleuren: De kleurschakeringen lopen 
van turquoisegroen naar geeloranje, 
van donker naar licht. De kleuren zijn 
intensief, via een weelderige dripping-
techniek op de beide schilderdoeken 
aangebracht en lopen optisch in elkaar 
over, maken een verbinding over de 
grenzen van beide rechthoeken heen en 
zijn daarbij schijnbaar in tegenspraak 
met de beide meer statisch vorm 
gegeven figuren. Groen is de kleur van 
het leven, van kracht en vernieuwing, 
terwijl de kleur geel schepping en 
vruchtbaarheid symboliseert en zelfs het 
goddelijke, omdat geel en goud nauw 
met elkaar overeenkomen. 
 

Intimiteit vanuit identiteit: Twee 
mensen ontmoeten elkaar aan een 
grens, over een grens heen. Door het 
respectvolle toewenden van beide 
hoofden, wordt die grens een overgang, 
een brug. De twee personen kijken 
elkaar indringend aan. Ontmoeting kan 
alleen als mensen op elkaars 
ooghoogte zijn, als de een de ander wil 
en durft aan te kijken als gelijke. De 
armen van beide figuren zijn 
verstrengeld in elkaar, de figuren raken 
elkaar aan en dringen in elkaars 
persoonlijke sfeer binnen, maar daarbij 
wel de kleur van de ander aannemen. In 
dit spel van geven en ontvangen groeit 

een relatie en betrokkenheid op elkaar. 
Dat kan alleen vanuit een eigen 
identiteit. Je moet immers iets te geven 
hebben in je relatie met de ander en 
openstaan om iets te ontvangen dat 
jezelf nog niet hebt. Wie niet of slecht 
op eigen benen kan staan, is ook niet in 
staat om op ooghoogte van de ander te 
komen. Wie een muur om zichzelf 
bouwt om zijn eigenheid af te schermen, 
maakt zich tot gevangene van zichzelf.  
 

Ontmoeten: vrij makend en 
verplichtend: Sommigen interpreteren 
het voorvoegsel ‘ont-’ van het 
werkwoord ‘ontmoeten’ als een 
ontkenning. Ont-moeting houdt in dat 
niets meer hoeft, dat je vrij bent naar 
elkaar toe om er voor elkaar te zijn. In 
het Nederlands kan dat voorvoegsel 
‘ont-‘ ook de betekenis hebben van ‘met 
iets beginnen’, denk bij voorbeeld aan 
ontdooien (het begin van het dooien) of 
ontbijten (weer beginnen te bijten 
(=eten) nadat je dat blijkbaar een tijdje 
niet gedaan hebt). In dit laatste geval 
ligt in iedere ont-moeting iets 
opgesloten van een appèl dat men op 
elkaar doet, een verplichting die men 
naar elkaar toe heeft. Misschien heeft 
iedere ontmoeting wel iets van beide: 
zowel een vrijmakend als een 
verplichtend karakter naar elkaar toe. 
 

Inspiratie: Chidi Kwubiri is geïnspireerd 
door de langste rivieren in zijn land, de 
Benue met zijn groenblauw water en de 
okerkleurige Niger. Hoewel ze uit twee 
heel verschillende bronnen stammen, 
vloeien beide stromen nabij Lokoja 
tezamen en vervolgen dan gezamenlijk, 
elkaar versterkend, hun weg. Wanneer 
deze natuurkrachten samen komen, 
elkaar beïnvloeden en elkaar 
versterken, dan is dat precies de 
boodschap. Het geel keert zich naar het 
groen, het groen naar het geel, beide 
kleuren nemen elkaar in zich op, gaan 
op elkaar toe en zeggen tegen elkaar: 
‘Ik ben omdat wij zijn’. Het gaat om 
veelvoud en eenheid. Ook al is onze 
oorsprong verschillend en ook onze 
identiteit, wij zijn toch altijd wij. We 
keren ons naar de ander en zeggen 
tegen de ander, tegen ons ‘tegenover’: 
‘ik ben omdat wij zijn’. 
 

De hongerdoek is te bekijken op ware 

grootte in de basiliek. 

 

IK BEN OMDAT WIJ ZIJN  
DE HONGERDOEK 2017 

 

 
 
 
 
 

 

 

Jesaja 50, 4-7 
Filippenzen 2, 6-11 

Matteüs 26, 14 -27, 66 
 

THEMA:  
NABIJ BLIJVEN IN GOEDE 

EN KWADE TIJDEN 

LEZINGEN 9 APRIL 

Palmzondag  
JAAR - A 

 

Gedicht: JIJ/IK 
 

Wie ben jij? 
Wie ben ik? 

En wie ziet ons hier samen? 
Ik weet pas wie ik ben, 

als iemand mij ziet, 
mij aanraakt 
mij draagt… 

En jij? 
Hoe is dat voor jou? 

Kijk in mijn ogen, geef mij je hand, 
leg je hand op mijn schouder 

net zo als ik zal doen… 
Alleen dan komen we verder, 

want we zijn gezien…, samen. 
 

Wereldwijde dialoog 
 

De hongerdoek 2017 weerspiegelt het 
zoeken en op weg gaan naar 
oplossingen via een globale dialoog 
tussen ‘gevers’ en ‘ontvangers’ en 
verzet zich tegen alle mogelijke vormen 
van asymmetrische machtsverhoudingen 
en Noord-Zuid- of Oost-West-denken. 
Zowel in het Noorden als in het Zuiden, 
in het Oosten als in het Westen, zijn 
mensen op zoek naar nabijheid, begrip, 
erkenning, respect en waardigheid, 
gemeenschap. Naar ruimte en mogelijk-
heden om het goede leven te leiden. 
De grens tussen ‘gever’ en ‘ontvanger’ 
wordt overbrugd, de grens vervaagt. De 
‘gever’ wordt ‘ontvanger’, de ‘ontvanger’ 
‘gever’. Door een ontmoeting op 
ooghoogte, kan afstand en distantie 
veranderen in relatie en verbondenheid. 
In onze eigen omgeving en leefwereld, 
in contact met vreemdelingen, in de 
gehele, éne wereld. In dialoog met 
elkaar, vanuit ieders eigen oorsprong en 
identiteit, tezamen werken aan een 
betere wereld en een bescheiden 
bijdrage leveren aan het zoeken naar 
het Koninkrijkrijk Gods en zijn 
gerechtigheid. Al het andere zal ons dan 
erbij gegeven worden (Mt 6, 33).  

 

Rijk, is wie je bent 
 

Rijk zijn is een droom van menigeen, 
In gedachten luxe en comfort ervaren, 

Onszelf spiegelen aan  
andermans welvaren. 

 

Fors bezit als bezielend oogmerk, 
Consumeren zonder daarbij  

de fantasie beperk. 
  
Met het beoogde bezit van menige zaak, 
Volgt niet perse een blijvend vermaak. 

 

Rijkdom is niet  
het geld laten prevaleren, 

Samen genieten  
alsook de dagelijkse dingen eren. 

 

Persoonlijke rijkdom is wie je bent, 
Met relaties, eigenheid  

en respect als fundament. 
Arm is de mens  

die het welzijn van zijn omgeving  
niet erkend. 

 

Duurzaam rijk zijn i 
s ook de omgeving behagen, 

Mede betrokkenheid alom uitdragen. 
 

Ronny-Ronald Herman© 

Kloosterdag Brecht 
 

Eerder stond in het Tintinnabulum 
vermeld, dat we 8 april het klooster in 
Brecht konden komen bezoeken en 
meedoen aan het reguliere leven van 
de zusters. De zusters hebben laten 
weten dat door omstandigheden deze 
ontmoeting NIET door kan gaan. De 
kloosterdag wordt verplaatst naar 3 
juni. U bent dan van harte welkom. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 7 APRIL 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 

 

PALMZONDAG 9 APRIL 11.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
m.m.v. De Wal-Noten 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; 
Franciscus Blommaert en echtgenote 
Maria Wittock en overleden ouders; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Elisabeth Smulders-Durinck 
en overleden familie; Wim Gielen en 
overleden familie; jaargetijde voor 
Herman-Mangnus echtgenoot van 
Lucien Thielman en Joseph Mangnus 
echtgenoot van Florine van Oevelen en 
overleden familie; Madeleine Maria 
Baart; Voor Irene de Witte echtgenote 
van Theo Dobbelaer en overleden 
familie; Tilly d’Haen echtgenote van 
Theo Biesbroeck; jaargetijde voor Jo 
Hemelaar en Gerda Hemelaar-Martinet; 
Emelda de Theije en overleden familie; 
jaargetijde voor pastoor Jo van der 
Heyden en overleden familie van der 
Heyden-Smet; Piet Rottier en 
echtgenote Maria d’Hooghe, Wilfried 
Seghers 

 

WOENSDAG 12 APRIL 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Tonny Baart echtgenoot van Jeannine 
van der Gucht; jaargetijde Ivonne 
Nijskens-van Eerdenburgh en overleden 
familie 

 

WITTE DONDERDAG 13 APRIL 19.00 UUR: 
eucharistieviering, waarin het pastorale 
team voorgaat 
m.m.v. de Cantorij der Basiliek 

 

GOEDE VRIJDAG 14 APRIL 15.00 UUR: 
kruisweg met als voorganger pastoor W. 
Wiertz m.m.v. het Dameskoor 

 

GOEDE VRIJDAG 14 APRIL 19.00 UUR: 
Goede Vrijdagviering waarin het 
pastorale team voorgaat. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

PALMZONDAG 9 APRIL 9.30 UUR: 
woord- en communiedienst met als 
voorganger pastor Ralf Grossert 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Theophile de Rechter en 
echtgenote Margaretha Martinet en 
overleden familie; Theofiel van der Ha 
echtgenoot van Yvonne Bral, overleden 
dochter, ouders en familie; jaargetijde 
voor Rene van Nieuwlande echtgenoot 
van Gilda Kips en overleden familie 

 

lector: Gonny Rozijn 
 

overleden:  
Op vrijdag 24 maart is op 92-jarige 
leeftijd José de Caluwé-Raes weduwe 
van Prudent de Caluwé overleden. De 
uitvaartdienst zal plaatsvinden op 
donderdag 30 maart om 10u30 in onze 
kerk te Koewacht waarna begrafenis op 
het kerkhof aldaar. 

COLLECTE 8-9 APRIL 
In alle kernen is de gewone collecte 

voor bisdom, vicariaat en eigen 

geloofsgemeenschap. In Clinge is er 

een extra caritascollecte. In Hulst is er 

een extra collecte voor onderhoud van 

het orgel. 

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. In Boschkapelle is er een 
extra caritascollecte. 
 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

WITTE DONDERDAG 13 APRIL 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Johan en Angela de Burger – 
Weemaes; Ed Borm en echtgenote; en 
overleden ouders; Alfred Weemaes en 
echtgenote; Silvia Plasschaert; René 
Bauwens en echtgenote; Theo Beugels 
en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
Stif Inghels en echtgenoot Cyrillus Vael; 
Maria en Agnes Bauwens overleden 
ouders en Nelly Bauwens; overleden 
familie IJsebaert; Margaretha Danckaert 
en echtgenoten Frans Thijs en Joos de 
Wit, zonen Freddy en Francky en 
overleden familie. 

 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

GOEDE VRIJDAG 14 APRIL 15.00 UUR: 
kruisweg met als voorganger pastor K. 
Van de Wiele samen met de werkgroep 
m.m.v. het Gregorius koor 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 8 APRIL 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: jaargetijde pastoor Jo van der 
Heyden, ook voor Maatje Koens; 
George de Smet en echtgenote 
Adriënne Janssens; Jacobus Smits en 
echtgenote Sophia Toolenaar; Richard 
Broekaart echtgenoot van Maria 
Mattheijssen, overleden ouders en 
familie 

 

DINSDAG 11 APRIL 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda: 

 Woensdag 5 april om 19.00 uur wordt 
al het koperwerk in onze kerk weer 
gepoetst. 

 Dinsdag 11 april om 20.00 uur: 
doopcatechese in de vergaderzaal. 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 8 APRIL 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Jozef 
Naessens en overleden familie; 
jaargetijde Joos Coolsen en overleden 
echtgenote Juliëtte Coolsen-van Bunderen 
en familie; jaargetijde Maria Haijette-
Kox en overleden echtgenoot Constant 
Haijette en overleden zoon George; 
Lucien Ducheine en overleden familie 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 10 APRIL 19.00 UUR: 

parochiële boeteviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz 
 

GOEDE VRIJDAG 14 APRIL 15.00 UUR: 
Kruisweg 

 

TERHOLE 
PASTORIE 

 

MAANDAG 10 APRIL 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

PALMZONDAG 9 APRIL 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
jaargetijde Piet Maas, overleden 
echtgenote, zoon, dochters en familie; 
jaargetijde Annie Paulina Schuren 
echtgenote van Joos de Booij en 
overleden familie; Martha Joos-Everaert 
en echtgenoot Jo Joos; jaargetijde 
Betsie Seij-Wijnacker en overleden 
ouders; jaargetijde Freddy Kint, 
overleden ouders Kint-Maas en 
overleden ouders van Kruijssen-de 
Blok; Ria de Booij, haar ouders Joos en 
Pauline de Booij van Driessche en broer 
Karel 

 

lector: Ynske Taelman 
com. assistent: Jeannie van 
Waterschoot 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 6 APRIL 10.30 UUR:  
woord- en communieviering 
intenties: overleden bewoners van ons 
huis en overledenen in eigen kring 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

PALMZONDAG 9 APRIL 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof  
intenties: Theodorus en Maria de Bruijn-
de Meyer, dochter Marie-Louise en 
zoon Henk; Johannes en Gusta Beaart-
van Damme; Jack en Melanie 
Adriaansen-van Troost en familie; Ceriel 
Heijens en familie; Bert en Rosa Kroes-
van Bastelaar; Lodewijk en Jeanne 
Colsen-de Maat; George Maerman, 
echtgenoot van Agnes Weemaes, 
ouders en familie 

 

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: 
ma t/m do  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  

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 Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
postadres Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 

 tel. 0114-381317 

INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Vervolg 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

WITTE DONDERDAG 13 APRIL 11.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. 
het Blaauwe Hoeve-koor 

 

GOEDE VRIJDAG 14 APRIL 14.00 UUR: 
kruisweg m.m.v. het Blaauwe Hoeve-koor 

 

overleden:  

mw. Marie de Schrijver-v. Driessche 97 j. 
mw. Rumolda Verstraeten-de Guytenaer 93 j. 
dhr. Theo Verschuren 74 j. 
mw. Anni Coppieters 74 j. 
mw. Louisa Verstraaten-Borm 97 j.  

 

WITTE DONDERDAG 13 APRIL 14.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
m.m.v. het Blaauwe Hoeve-koor in de 
serre van de Korenmarkt/Bellingstraat 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 11 APRIL 10.30 UUR: 
viering in de Goede Week met als 
voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. 
het gemengd koor van de parochiekern 
Koewacht 
intenties: Aimé de Jaeger en klein-
dochter Annet 
 

 


