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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 15-16 juli 

 

Hulst 
 zo 16 juli 11.00 uur  eucharistie 
 wo 19 juli 19.00 uur  eucharistie 
 vr 21 juli 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 16 juli 9.30 uur  eucharistie 

 

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

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 18 juli 19.00 uur w&c viering 

 

Clinge 
 za 15 juli 19.00 uur  w&c viering 
 ma 17 juli 9.30 uur eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 18 juli 9.30 uur gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 20 juli 10.00 uur  w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 14 juli 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 15 juli 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 24 juli 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 16 juli 9.30 uur  w&c viering 

 

Lamswaarde 
 ma 17 juli19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 13 juli 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 16 juli 10.30 uur  w&c viering 
 wo 19 juli 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 18 juli 10.30 uur  w&c 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 Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
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zondag 16 juli 2017 

TINTINNABULUM 

Op zondag 2 juli was het dan zo ver: de 
eerste parochiedag voor onze parochie. 
In 2016 hebben we op 10 oktober een 
eucharistieviering gehouden ter ere van 
de naamdag van onze parochie 
patrones en dit jaar werd dit voortgezet 
maar dan uitgebreider: een hele dag 
met eten en drinken en gezelligheid. We 
mochten die dag te gast zijn bij de 
familie Van Kessel te Kloosterzande.  
 
We begonnen deze dag met het vieren 
van de eucharistie. Deze keer in een 
totaal andere omgeving: in een schuur. 
Het altaar was ‘gebouwd’ met fruitkistjes 
en stond op een aanhangwagen. Een 
groot kruis markeerde deze bijzondere 
plaats.   
Wat is nu de grondgedachte voor zo’n 
parochiedag? Voor ons als pastoraal 
team was en is dit: gastvrijheid en 
elkaar ontmoeten.  
Dit kwam ook tot uiting in de lezingen 
die we gehoord hebben in de 
eucharistieviering waar de parochiedag 
 

foto: R. Haerens 

 

mee werd geopend. Jahwe verschijnt 
aan Abraham toen hij bij de ingang zijn 
tent zat op het heetst van de dag. 
Plotseling ziet Abraham drie mannen 
voor zich staan. Abraham biedt direct 
zijn gastvrijheid aan door water te halen 
en brood voor onderweg aan te bieden. 
Zo ontvangt Abraham zijn Heer.  
Ook wij mochten elkaar ontvangen en 
ontmoeten op deze parochiedag. 
Wanneer we gastvrij zijn en elkaar 
ontmoeten dan ontmoeten we ook God 
(net als Abraham). Deze ontmoeting is 
de basis voor de geloofsgemeenschap 
die wij parochie noemen. En waarmee 
wordt de parochie H. Maria Sterre der 
Zee gevoed? Wat is onze inspiratie. Of, 
anders gezegd, hoe houden wij het in 
Godsnaam vol om ons in te zetten voor 
de geloofsgemeenschap / parochie? Door 
elkaar te ontmoeten en in deze ontmoeting 
God te ervaren en te beleven. 
En gezien het feit dat we veel mensen 
hebben mogen begroeten en 
ontmoeten, waar veel mensen hun 
steentje op allerlei terreinen hebben 
bijgedragen mogen we spreken van een 
zeer geslaagde dag.  
Samen voelden we de eenheid die ons 
verbind: ons geloof in God en daarmee 
in de A(a)nder.  
 

Het was een hele bijzondere en 
geslaagde gastvrije en ontspannen 
ontmoeting met velen.  
 

Chantal van de Walle 
Pastoraal werkster HMSdZ 

Op zondag 25 juni 2017 liep de Maria 
Ommegang voor de 73ste keer door de 
straten van Bergen op Zoom met als 
thema: “Met U danken we voor de 
vrijheid”. 
In oktober 1944 verliet de bezetter 
Bergen op Zoom. Eerder werd op 15 
augustus 1942 door kapelaan Oijens 
beloofd, dat er elk jaar uit dankbaarheid 
een ommegang zou trekken. De 
dankstoet is er gekomen, omdat Bergen 
op Zoom is gespaard van groot oorlogs-
geweld. Vanaf dat moment mogen we in 
vrijheid leven en trekt de Ommegang ter 
ere van Maria door de stad. 
Dit jaar getuigen we als vrije mensen 
van ons geloof. Zoals pastoor Paul 
Verbeek verwoordde in zijn preek 
kennen helaas zoveel mensen in onze 
wereld deze rijkdom niet. Ze mogen niet 
zijn wie ze ten diepste zijn.  
De viering werd opgeluisterd door het 
koor en orkest van HMR. Zij zongen de 
vaste misgezangen uit de 
Krönungsmesse KV 317 van Wolfgang 
Amadeus Mozart. 
Zowel uit Hulst als Clinge werden de 
Staakmaria’s meegedragen in de 
dankstoet door vertegenwoordigers van 
Clinge, Hulst, St. Jansteen en 
Kloosterzande. Daar wij met de 
Gastmaria’s achteraan in de stoet liepen 
hebben wij zelf niet veel van de stoet 
gezien, maar we merkten wel op, dat er 
heel wat meer toeschouwers waren dan 
de afgelopen jaren, die we meeliepen. 
Wel konden we volgen hoe de 
 

dankstoet was opgebouwd. Hiervoor 
kunt u kijken op www.mariaommegang.nl. 
Zingend, musicerend, dansend en 
declamerend trok de stoet door de oude 
binnenstad. Voorop liepen de tamboers  
en kondigde de heraut de komst van de 
ommegang aan. Daarna kwam het 
historische deel aan, waarbij dit jaar veel 
aandacht was voor de nieuwe duivel. 
Deze keer geen angstaanjagende 
duivel, maar traditioneel probeerde de 
duivel Eva te verleiden met een appel. 
Als hommage aan de onlangs overleden 
bisschop Hubertus Ernst liep ook Sint 
Hubertus mee. Hij had Hubertus-
broodjes bij zich en in zijn nabijheid vier 
jachthonden. 
Zo was ook de zusterstad Oudenaarde 
vertegenwoordigd met het Onze Lieve 
Vrouwenbeeld van Kesselare, het 
trommelkorps en een koperen krokodil,    
die normaal in een kapel hangt. Ook wij 
liepen samen met Kwadendamme mee 
als gast (Maria). Er waren ruim 800 
vrijwilligers, die deze ommegang 
mogelijk maakten. 
Eigenlijk kom je woorden te kort om weer 
te geven, wat deze ommegang je doet, 
wat het is om mee te lopen in deze 
dankstoet en dat je ervaart, dat jijzelf 
keuzes in vrijheid kunt maken. De 
eenheid en saamhorigheid doet me wat 
en geeft ook de energie weer in eigen 
parochie door te gaan. Gaat u volgend 
jaar ook eens kijken of loop met ons mee 
als drager? Het is zeker de moeite waard! 
 

de afvaardiging uit de parochie 

 

 

 
 

 Parochiedag H. Maria Sterre der Zee - 2 juli 2017 
 

 

 
 
 

Jesaja 55, 10-11 

Romeinen 8, 18-23 

Matteüs 13, 1-23 

 
 

THEMA: 
VRUCHTBARE BODEM? 

LEZINGEN 16 JULI 

15de zondag  
door het jaar  

JAAR - A 

Sacramentsdag 15 juni, 
een korte terugblik 

 

Op 15 juni jl. namen in totaal zo'n 100 
parochianen deel aan een gebeds-
estafette waarbij in achtereenvolgens 
Clinge, Hulst, Oostburg, Terneuzen, 
Kloosterzande, Kapellebrug, Goes, 
Middelburg en (als afsluiting) Hulst bij 
het uitgesteld Allerheiligst Sacrament 
in verbondenheid met God en elkaar is 
gezongen, aanbeden en (stil) gebeden 
voor de intenties van kerk en wereld, 
onze parochies, families en vrienden. 
We hebben deze aanbiddingsuren 
intens beleefd en veel vrede en 
vreugde mogen ontvangen. 
We mochten ook een terugblik van 
Goes ontvangen, die we u niet willen 
onthouden. Hier zijn mijn bevindingen 
van de gebedsestafette in de parochie 
van de H. Damiaan. 
De plechtigheid werd voor heel de 
parochie gehouden in de H. Maria 
Magdalenakerk te Goes van 17.00 tot 
18.00 uur. 
Een ongemakkelijk tijdstip gezien het 
aantal deelnemers: een handvol. Er was 
een schola beschikbaar, die de liederen 
en psalmen heeft gezongen. Orde van 
dienst: ‘Als een rode draad werden 
door heel de viering al de strofen van 
het ‘Adorote devote’ gezongen. 
1. Uitstelling Allerheiligste 
2. Marialied – Rozenkransgebed – 

Marialied 
3. Stille aanbidding 
4. Kerkelijk Avondgebed – gezongen - 

dat besloten werd met het Tantum 
ergo en zegen met het allerheiligste 

5. Slotlied: ‘Heer onze Heer hoe zijt 
Gij aanwezig’. 

De deelnemers waren onder de indruk 
van de sereniteit van de viering. 
 

Fons van Hees, pastoor 
 

 

Kouijzer op 14 juli eeuwig worden 
geprofest binnen de congregatie van de 
Maristen. In onze r.-k. Kerk worden de 
kloostergeloften in twee stappen 
genomen. Eerst de tijdelijke geloften 
(na een jaar noviciaat) en een paar jaar 
later de eeuwige geloften (of de 
eeuwige professie). De tijdelijke 
geloften gelden in het algemeen voor 
een periode van drie jaar. Na de 
tijdelijke geloften kan de eeuwige 
professie volgen. Door de eeuwige 
professie wordt iemand permanent lid 
van een religieuze orde of congregatie. 
Het ligt in de lijn der verwachting, dat 
Tom bovendien op een later tijdstip ook 
de priesterwijding mag ontvangen. Tom 
zal op een door de overste van de 
Maristen te bepalen standplaats aan 
het werk gaan. Ik wil u vragen voor Tom 
te bidden. Moge veel zegen hem ten 
deel vallen. Moge Tom velen tot zegen 
zijn. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Met Maria danken voor de Vrijheid 

Beste mensen,  
aan het einde van een 
periode van retraite zal 
onze voormalige 
parochiaan (hij bezoekt 
steeds nog onze 
vieringen als hij weer 
terug thuis is) Tom 
 
 

 

http://www.mariaommegang.nl/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 16 JULI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz  
m.m.v. het Dameskoor 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Gerda van Geertruij-Pieters 

 

WOENSDAG 19 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
overleden weldoeners van de basiliek; 
Johannes de Waal; Maria Pierssens en 
echtgenoot Nicolaas Verhullen; Angelua 
Schimmelpennink; Leander Blemel en 
overleden familie; Cornelis Sandijck en 
echtgenote 

 

VRIJDAG 21 JULI 19.00 UUR: 
stilteviering 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 16 JULI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Wiel Wiertz 
intenties: Gerard van der Sijpt en 
echtgenote Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en overleden familie 

 

lector: Willy Verschraegen 
 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 13 JULI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Firmin van Remortel en zoon 
Peter; Ed Borm en echtgenote en 
overleden ouders; Alfred Weemaes en 
echtgenote; Silvia Plasschaert;  René 
Bauwens en echtgenote; Theo 
Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; Stif Inghels en echtgenoot 
Cyrillus Vael; overleden familie 
IJsebaert 

 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

DINSDAG 18 JULI 19.00 UUR: 
Mariaviering, woord- en communie-
viering met als voorganger pastor Ch. 
van de Walle 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 15 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger Ch. van de Walle 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Hugo 
Claeijs en Euphrasia van den Eekhout 

 

mededeling: 
De Caritas-collecte van zaterdag 1 juli 
voor Artsen zonder Grenzen heeft € 79,-
- opgebracht. Hartelijk dank hiervoor ! 
 

COLLECTE 15-16 JULI 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor het onderhoud 
van de basiliek. In Clinge is er op 17 
juli naast de collecte bij uitreiken 
gedachtenisprentjes een extra collecte 
voor het onderhoud aan het 
kerkgebouw. 

. 
 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 15 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het parochiekoor o.l.v. Marlene 
Bauwens. 
Intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 
Emiel van Acker; Omère Verstraten 

 

MAANDAG 17 JULI 9.30 UUR: 
eucharistieviering b.g.v. kermismaandag 
met als voorganger pastoor W. Wiertz 
m.m.v. het parochiekoor en de fanfare 
‘Weldoen door Vermaak’. 
intenties: jaargetijde Petrus Acke 
echtgenoot van Louisa Sloot; Camiel van 
Boven en echtgenote Philomien van 
Cauteren en overleden kinderen; Sjef 
Bolsens en echtgenote Rachel Bolsens-
Willaert en overleden familie; Joseph 
Govaert en overleden familie; jaargetijde 
Simone van Goethem echtgenote van 
César de Kind, zoon Frank en overleden 
familie, tevens een jaargetijde voor Leon 
en Els van Landeghem-Herwegh; Piet 
van Stappen en echtgenote Marie 
Mariman en overleden familie; Gabriël 
de Boeye en echtgenote Mariëtte Ferket 
en overleden ouders; Edmond Weemaes 
en echtgenote Sylvia Segers en voor 
Anna Segers en overleden familie; Jozef 
Bleyenberg en echtgenote Suzanna 
Meerschaert en schoonzoon Etiënne 
Poppe; zuster Ludovica Meerschaert en 
overleden familie; Albert Claus en 
echtgenote Josephina Malfason en 
overleden familie; Emiel Jonkers en 
echtgenote Maria de Cock; Gustaaf 
Pilaet echtgenoot van Ivonne Rossaer; 
Petrus Bracke en echtgenote Maria 
Lernout, overleden ouders en kleinzoon; 
Hortensia de Vilder en echtgenoot 
Augustinus Cammaert; jaargetijde 
Florentine Seghers-Hiel en echtgenoot 
Petrus Seghers; Eduard Bonte 
echtgenoot van Hilda Bonte-Leuridan en 
overleden familie; George Ferket 
echtgenoot van Mieke van Goethem en 
overleden familie; Florent van Hooye en 
echtgenote Maria van Hooye-van Hove 
en overleden familie; voor overleden 
ouders van Jo en Annie van Goethem-
Smet en overleden broer en schoonzus 

 

DINSDAG 18 JULI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron Iedereen is van harte welkom. 

 

opbrengst collecte: 
De caritascollecte van zaterdag 1 juli, 
bestemd voor ‘Artsen zonder Grenzen’, 
heeft € 38,00 opgebracht. Met dank 
namens het caritasbestuur. 

 

mededeling: 
In de eucharistieviering van maandag 
17 juli zullen er gedachtenisprentjes 
uitgereikt worden met de naam van hen 
die overleden zijn sinds kermis vorig 
jaar. Na afloop van de viering volgt een 
stille tocht naar het afscheidsplein aan 
de ingang van het kerkhof. 

 

overleden: 
Dorthy Ivens echtgenote van Aloïs van 
Bunder, overleden in Terneuzen op 
donderdag 29 juni in de leeftijd van 58 
jaar. De uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op dinsdag 4 juli in de 
kerk van Clinge gevolgd door de 
begrafenis op het kerkhof aldaar. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 24 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Rosalia Kerkckhaert -Warrens 
met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Josephus kerckhaert; René 
Boeijkens met gedachtenis van 
overleden ouders en familie 

 

 

GRAAUW 
H. MARIA TENHEMELOPNEMING 

 

DONDERDAG 20 JULI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: Johannes Stallaert en 
overleden familie; Elisabeth Smulders - 
Durinck en overleden familie; Petrus 
Boënne – van Meegroot en overleden 
kinderen; Maria Verbist en overleden 
ouders; Rosalia de Bilde met 
gedachtenis van Honoré Verbist als 
jaargetijde; Marie Verdurmen en 
echtgenoot Piet Totté en wederzijdse 
ouders; Jozef van de Vijvere en 
echtgenote Alma Mahu en wederzijdse 
ouders; Frans, Hypoliet en Maria Buys; 
Albert Gordijn, overleden ouders en 
familie; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 14 JULI 19.00 UUR: 

woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; Joseph van der 
Heijden en echtgenote Henriette 
Maertens 

 

lector: M. van Driessche-Crombeen 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 16 JULI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Katrien Van de Wiele 
m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; overleden ouders Hiel-Truyman; 
Bert Hiel en familie; jaargetijde 
Josephus Boudewijn de Waal, 
echtgenote Eugénie de Waal-van 
Waterschoot en verdere familie; René 
van Goethem en echtgenote Maria van 
Goethem-van Troost 

 
lector: Jojanneke Taelman 
com. assistent: Gino Sloot 

 
LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 
MAANDAG 17 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
met als voorganger pastor Ch. van de 
Walle 
intenties: Rozalia van Waterschoot en 
echtgenoot Constantinus Bogaert en 
dochter Ine; overleden ouders Frans 
van Damme en Marie van Damme-van 
Waterschoot, zus Ineke en echtgenoot 
Johan Suij; Bert Annaert echtgenoot 
van Annie Pauwels, ouders, 
schoonouders en familie; jaargetijde 
voor Marieke Pauwels Echtgenote van 
Gerard Vioen en overleden familie; 
Petrus de Klippelaar en echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders 
 
lector: Jeanne de Poorter 
communie: Arnold van Leemput 
koster: Greet Hiel 
 

 

 
 

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 
Rapenburg 34, 4581 AD Vogelwaarde 
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 Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
Truffinoweg 2 
4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 

 

Pastoraal werkster Henny de Koning 
e-mail: h.dekoning@zzv.nl 
hlmdekoning@outlook.com 

 

Diaken Kees van Geloof 
Leeuwerikstraat 14 
4561 KM Hulst 
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

INFORMATIE EN INTENTIES 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 
DONDERDAG 13 JULI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: Ria van Meelen – Morcus en 
overleden familieleden; R. van Meelen – 
de Waal; J. Morcus – van Geertruy 
 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 
ZONDAG 16 JULI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; 
Marga en Willy Collet-Vonck, familie 
Collet en familie Vonck; Theo 
Vereecken en familie 

 
WOENSDAG 19 JULI 11.00 UUR: 
woord- en communieviering  

 
broeder Vincent van de Sande 87 j. 
de heer Eduard de Herdt 72 j. 
mw Ghiselle Bogaert-de Coninck 79 j. 

 
WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 
DINSDAG 18 JULI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: Aimé de Jaeger en klein-
dochter Annet 
 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

