
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 28-29 oktober 

 

Hulst 
 vr 27 okt 19.00 uur  Kruisweg 
 zo 29 okt 11.00 uur  eucharistie 
 wo 1 nov 19.00 uur  w&c viering 
 do 2 nov 19.00 uur  eucharistie 
 vr 3 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 29 okt 9.30 uur  eucharistie 
 do 2 nov 19.00 uur  w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 2 nov 19.00 uur w&c viering 

 

Clinge 
 za 28 okt 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 31 okt 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 2 nov 10.00 uur  w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 do 2 nov 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 28 okt 19.00 uur  eucharistie 
 do 2 nov 19.00 uur  Clusterviering 

 

Hengstdijk 
 vr 3 nov 20.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 29 okt 9.30 uur  w&c viering 

 

Lamswaarde 
 do 2 nov 19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 26 okt 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 29 okt 10.30 uur  w&c viering 
 wo 1 nov 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 2 nov 14.00 uur  w&c viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 31 okt 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 Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

 
 

 

80e jaargang nr. 51 
 

zondag 29 oktober 2017 

TINTINNABULUM 

Hallo allemaal! Ik zit alweer bijna op de helft 
van mijn tijd hier in Kaapstad. Als ik de 
afgelopen 1,5 maand iets geleerd heb over 
Zuid-Afrika dan is het wel hoe divers het land 
eigenlijk is. Grote steden, prachtige natuur, 
wijnlanden, de mooiste standen en de 
erbarmelijke townships; je vindt het hier 
allemaal. Daarnaast leven hier mensen met 
ongelooflijk veel verschillende achter-
gronden en nationaliteiten: mensen die in 
het land zelf geboren zijn, economische 
vluchtelingen uit verschillende andere 
Afrikaanse landen en immigranten, die 
hebben gezien hoe mooi het hier is en zich 
daarom permanent gevestigd hebben. Het is 
dan ook logisch dat er ontzettend veel 
verschillende talen gesproken worden. Zo 
heeft het land 11 officiële talen, waaronder 
het Afrikaans dat vooral tijdens de Apartheid 

veel gesproken werd en erg veel op (oud-) 
Nederlands lijkt. Religie speelt hier ook nog 
altijd een grote rol. Driekwart van de 
mensen behoort tot de Christelijke Kerk, 
daarnaast wonen er Moslims, hindoes en 
Joden. Men combineert deze religies vaak 
met de traditionele Afrikaanse godsdiensten 
en rituelen. Zo is het Xhosa volk (dat 
voornamelijk in de townships leeft) er van 
overtuigd, dat ze in contact kunnen komen 
met God via hun grootouders. Het is mooi 
om te zien dat deze mensen, ondanks alle 
verschillen, over het algemeen goed met 
elkaar samen kunnen leven. Daar kunnen 
wij in deze tijd over de hele wereld veel van 
leren. Afgelopen weekend is een deel van 
mijn familie aangekomen. Zij zullen een 
week in Kaapstad blijven. Tot volgende 
week!                                        Niklas Wiertz 
 
 
 
 

Voor de vijfde keer op rij wordt in de 
Catharinakerk in Hengstdijk de Sint 
Hubertusviering gehouden.  
 
Sint Hubertus is de patroonheilige van 
de jacht en hij wordt ook aangeroepen 
voor bescherming tegen hondsdolheid. 
Daarom worden er in deze viering ook 
weer Hubertus broodjes gezegend en 
uitgereikt.  
 

De viering wordt voorgegaan door 
pastoor Wiel Wiertz en de muziek wordt 
verzorgd door het Eerste Zeeuwsch 
Jachthoornkorps. Er is ook een valkenier 
aanwezig. 
Na de viering is er weer gelegenheid 
elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een drankje. U bent van harte welkom, 
ook eventueel met uw hond, die u na de 
viering kunt laten zegenen. 

 

 

 
 

Diversiteit  – 16 oktober 2017 

Exodus 22, 20-26 
1 Tessalonicenzen 1, 5c-10 

Matteüs 22, 34-40 
 
 

THEMA: 
HET WOORD 

HEEFT 
GEKLONKEN 

 

LEZINGEN 29 OKTOBER 

30ste zondag  
door het jaar 

JAAR - A 
 

2 november Allerzielen 
 

In onze onsterfelijke herinneringen 
herdenken wij onze dierbare overledenen 
door een kaarsje te ontsteken. 
 

Om 19.00 uur is er een woord- en 
communieviering in Nieuw-Namen. In die 
viering staan we stil bij de parochianen, 
die overleden zijn sinds november 2016. 
De kruisjes, die na de uitvaartdienst als 
aandenken in de kerk zijn opgehangen, 
zullen dan aan de familie worden 

uitgereikt. 
Na deze viering gaan we samen naar het 
kerkhof, waar de voorganger een gebed 
zal uitspreken en het koor een lied zingt. 
Alle aanwezigen krijgen daarna een 
brandend kaarsje, dat op het graf bij een 
dierbare overledene geplaatst kan 
worden. 
 

Tot slot nodigen wij jullie allen uit voor een 
samenzijn achter in de kerk, waar een 
kopje koffie of thee wordt aangeboden. 
Voor deze gelegenheid zal het kerkhof 
verlicht zijn. Iedereen is hierbij van harte 
uitgenodigd. 
 

 
 

Theresia-lof 
 

Beste mensen, in Heikant hebben we 
iets bijzonders. In de tuin rond de kerk 
staan in zeven staties momenten uit het 
spirituele leven van de heilige Theresia 
van Lisieux afgebeeld. Ieder jaar komen 
we rond haar feestdag in de kerk 
samen voor een moment van het 
overwegen van wie zij was. Vervolgens 
is er een periode van aanbidding van 
het Allerheiligst Sacrament. Aan het 
einde daarvan worden we gezegend 
met het Allerheiligste. Daarna gaan we 
met zijn allen naar buiten om de bidweg 
met elkaar te voltooien. We overwegen, 
we bidden, we zingen. Een prachtig 
geheel? Daarna zijn we uitgenodigd 
door de KBO van Heikant om een kopje 
koffie te drinken. En dat hebben we ook 
allemaal gedaan. Ook u bent welkom in 
Heikant. Volgend jaar. Rond de 
feestdag van Theresia van Lisieux. De 
foto geeft een impressie van hoe we 
daar samen waren. 
 

 

 

Openbaring 11, 19a; 12,1-6a.10ab 
1 Korintiërs 15, 20-26 

Lucas 1, 39-56 
 

 
 

THEMA: 
HEM BEHOREN WIJ TOE 

 

LEZINGEN 1 & 2 NOVEMBER 
OKTOBER 

Allerheiligen 

Hubertusviering Hengstdijk 
vrijdag 3 november om 20.00 uur 

 

 

 

 
 

Soms is het toch even slikken. En met 
de ogen knipperen. Is dit echt waar?, 
denk ik dan. Ze zeiden: 'We zijn gisteren 
nog met hem uit wezen eten. Gezellig 
was het. We hebben zijn sterven 
gevierd. Zo wilde hij het, en wij ook. 
Daarna hebben we hem thuis gebracht'. 
'Welterusten', deze laatste nacht. Al 
vroeg waren we weer bij hem. Er was 
niet meer zoveel tijd. En hij wilde nog 
naar het graf van zijn vrouw, die vijf jaar 
geleden alweer, gestorven is.  

Bij haar graf legde hij een bloemetje 
neer. 'Tot straks liefje', zei hij. 'We 
huilden allemaal, want we wisten dat het 
waar was'. Nog even een kopje koffie 
drinken en toen was het zover. 'Bedankt 
voor alles', zeiden we. Het was zo 
gebeurd. 'Het was een heel erg waardig 
gebeuren'. 'Zo mag het met mij ook 
gaan', zeiden ze. Soms is het toch echt 
even slikken, vind ik. Waar zijn we toch 
mee bezig?  
 
pastoor Wiel Wiertz 

 
 
 
 
 

Eigen wil? 
 

Allerzielen 
 

Job 19, 1 23-27a 
Romeinen 14, 7-9 10b-12 

Johannes 17, 24-26 
 

 

 

 
 

Beste mensen 
 Even in het kort een aantal belangrijke 
berichten vanuit onze parochie:  

 Vanuit het Sint Franciscuscentrum, het 
centrum voor vorming vanuit ons 
bisdom, is op 12 oktober een 
geloofscursus gestart in Terneuzen. 
Dat maakt het voor wie wil deelnemen 
vanuit Zeeland heel veel 
gemakkelijker. Mocht u interesse 
hebben, neem dan gerust nog contact 
op met het parochiecentrum van H. 
Maria Sterre der Zee telefonisch: 
0114-745000 maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 - 12.00 uur of via e-mail: 
pastoraalteam@zeelandnet.nl.  

 Op 7 november vieren wij in Nederland 
het feest van de heilige Willibrord, 
patroon van Nederland. Hij bracht 
vanuit tomeloze energie en met 
enorme overtuiging het geloof naar de 
Nederlanden. Wij eren hem met de 
naam: Apostel van Nederland. We 
zullen in de basiliek, die zijn naam 
draagt, aandacht aan hem geven.  

 Het is inmiddels een gegroeide traditie 
dat we op 'bisdombedevaart' gaan. Zo 
ook in 2019. En wel van zaterdag 12 
oktober tot en met zaterdag 19 oktober. 

Het thema is deze keer 'ora et labora', 
bid en werk. Vanuit dit Benedictijnse 
levensmotto bezoeken we belangrijke 
plaatsen waar de heilige Benedictus 
heeft gebeden en gewerkt. Het is goed 
om met velen op pad te zijn. Zo sterken 
we elkaars geloof!  

 Allerheiligen en Allerzielen zal ook in 
onze parochie gevierd worden. 
Allerheiligen vieren we met een viering 
op 1 november in de basiliek voor de 
hele parochie. Allerzielen, het herdenken 
van onze lieve doden, met name van 
hen, die in het afgelopen jaar gestorven 
zijn, vieren we in onze kerken op 
verschillende momenten. We vragen u 
goed acht te slaan op de kerkelijke 
agenda's.  

 Op zaterdag 4 november gaan we een 
hele dag naar het klooster in Brecht. 
Onze parochiane zuster Anna is daar 
vorig jaar ingetreden. We maken kennis 
met haar, haar medezusters en met het 
leven in het klooster. Dit alles in de hoop 
dat het ons geloof moge voeden. Voor 
informatie of opgave bellen met het 
parochiecentrum 0114-745000 maandag 
t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur. 

 

 

Na de viering kunt u ook andere 
huisdieren laten zegenen. Grote dieren 
kunnen buiten aan de ingang gezegend 
worden. 
Om ons financieel te steunen zijn er 
achter in de kerk steunkaarten á € 4,- 
te koop. U kunt echter ook tijdens de 
collecte uw bijdrage geven. 
 

mailto:pastoraalteam@zeelandnet.nl


COLLECTE 28-29 OKTOBER 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 27 OKTOBER 19.00 UUR: 
Kruisweg 

 

ZONDAG 29 OKTOBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Bernardus 
Temmerman; jaargetijde Louisa Baert; 
pastor Jo van der Heyden; Theo de 
Koning 

 

WOENSDAG 1 NOVEMBER 19.00 UUR: 
Allerheiligenviering, woord- en com-
munieviering verzorgd door het 
pastoraal team 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
George Lockefeer, Ludovicus Daelman 
en echtgenote Elza de Koning 

 

DONDERDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
Allerzielen, eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Leonid Gromyko en Ljoebov 
Pilinoga, jaargetijde Willy van Mol en 
echtgenote Maria Roels; Leon van 
Remortele en Françoise van Remortele-
den Enghelsman; Michael Vonck, 
Rosalia Vonck-van Huffel en Magdalena 
en Juliette Vonck; overleden ouders 
Baecke-Ferket, Marlies en Jo; Theo de 
Koning  

 

VRIJDAG 3 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Wim Bruggeman en overleden 
familie; Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; 
overleden leden van de vrijwillige 
brandweer; voor René Verstraaten en 
echtgenote Gerardina Kindt 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
Allerzielen, woord- en communieviering 
met als voorganger pastor K. Van de 
Wiele m.m.v. het Gregorius koor 
intenties: pastor Claessens; Honoré van 
Looy en echtgenote Leontine de 
Backer; Erik de Bruijn en overleden 
familie; René Bauwens en echtgenote; 
Theo Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer 

 

GRAAUW 

H. MARIA TENHEMELOPNEMING 
 

DONDERDAG 2 NOVEMBER 10.00 UUR: 
Allerzielen, woord- en communieviering 
met als voorganger pastor Ch. van de 
Walle 
intenties: Alma Mahu, echtgenote van 
Jozef van de Vijvere als jaargetijde 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

VRIJDAG 3 NOVEMBER 20.00 UUR: 
Sint Hubertus eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
het Eerste Zeeuwsch Jachthoornkorps. 
Sint Hubertus is de patroonheilige van 
de jacht en wordt aangeroepen  tegen 
hondsdolheid. In deze eucharistieviering 
worden Hubertus broodjes gezegend en 
uitgereikt. 
 

COLLECTE 28-29 OKTOBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
het orgel. 

 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 29 OKTOBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang 
intenties: Margaretha Martinet en 
echtgenoot Theophile de Rechter en 
overleden familie; Theofiel van der Ha 
echtgenootvan Yvonne Bral, overleden 
dochter, ouders en familie; Denise 
Mannens 
 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

overleden:  

Op maandag 9 oktober is op 67-jarige 
leeftijd overleden Kees Jansen, oud 
vice-voorzitter van het toenmalig 
kerkbestuur en destijds ook lector in 
onze kerk. Op zaterdag 14 oktober is hij 
gecremeerd in Terneuzen. 
 

DONDERDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
Allerzielen, woord- en communieviering 
verzorgd door de werkgroep m.m.v. het 
koor 
intenties: Joseph Martens en Maria 
Heijkans; Beni van der Sijpt echtgenoot 
van Anny Marie Boutens; José de  
Caluwé-Raes en echtgenoot Prudent de 
Caluwé en overleden ouders Franciscus 
Raes en echtgenote Angelina Raes-van 
Overmeire; jaargetijde voor Remie Aper 
en echtgenote Germaine de Meester; 
Roger Verhoosel echtgenoot van Paula 
van de Vloet en kleinzoon Joachim en 
familie; René de Caluwé en echtgenote 
Agnes van Waes 
 

lector: Els de Caluwé-de Schepper en 
Gonny Rozijn 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 28 OKTOBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
m.m.v. het parochiekoor  
intenties: Gerarda Lansu; jaargetijde 
Petrus van Itegem en echtgenote Lea 
D’haen; jaargetijde Peter Hoefnagels; 
Gilbert Hoefnagels echtgenoot van 
Agnes Casteels, zoon Luc en overleden 
grootouders; Jo van den Branden 
echtgenoot van Lydia Vernimmen; 
Petrus Acke echtgenoot van Louisa 
Sloot 
 
mededeling: In de viering willen we de 
overledenen van het afgelopen jaar 
speciaal herdenken. Er zullen dan 
gedachtenisprentjes met hun naam 
uitgereikt worden en voor ieder van hen 
zal een kaarsje ontstoken worden. 
 
DINSDAG 31 OKTOBER 9.30 UUR: 

in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron. Iedereen is van harte welkom. 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 28 OKTOBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
overleden ouders Piet en Louise de 
Rooij-de Schepper; jaargetijde Piet 
Crombeen, wederzijdse ouders, 
schoonzus Anny en zwager Marcel; Han 
Cappendijk; zuster Miriam de Rijk; 
jaargetijde Theo Lambert 
 

DONDERDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
Clusterviering: Allerzielen 
 
 

NIEUW NAMEN 
H. JOSEPH 

 

DONDERDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
Allerzielen, woord- en communieviering 
verzorgd door de werkgroep. Ter 
gedachtenis aan de overledenen van 
voorbije jaar en uitreiking van de 
gedachteniskruisjes. 
intenties: jaargetijde Esther de Kind en 
echtgenoot René van Roeijen; Petrus 
Bosman en echtgenote Augusta van 
Roeijen en overleden familie; Piet de 
Cock; overleden leden K.V.O. en DIVA-
leden; gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie 

 

lector: M. van Driessche-Crombeen 
 

mededeling: Na deze viering gaan we 
samen naar het kerkhof (zie voorpagina). 
 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 29 OKTOBER 9.30 UUR: 
Allerzielen, woord- en communieviering met 
als voorganger pastor Ch. van de Walle 
m.m.v. parochiekoor 
intenties: Theo en Ireen Tieleman-Elias en 

overleden familie; familie Reyns-de Kort, 
zoon Stanny, schoondochter Meriam en 
familie; overleden ouders de Meijer-Hiel en 
overleden ouders van den Bosch-Pouwels 
en familie; Miet Menu-Kerckhaert en familie; 
familie A. Priem-Martens; jaargetijde Robèrt 
Mahu en overleden familie; Yvonne Eliza 
Marin echtgenote van Jan Tieleman; 
jaargetijde Louisa de Kort, echtgenoot 
Petrus Franssens, Dees van Damme en 
overleden familie van Damme-Franssens; 
overleden ouders Frans en Irene Luijcks-
Vermast; overleden ouders en familie 
Elegeert-Reijns; familie de Kock-de Smet 
en dochter Magdalein; overleden ouders 
Theodoor Strobbe en Anna de Waal 

 

overleden:  
Cé Franssens weduwe van René van 
Kruijssen op de leeftijd van 83 jaar 
Jan van Jole weduwnaar van Ria Wentzler 
op de leeftijd van 86 jaar 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

DONDERDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
Allerzielen, woord- en communieviering 
met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Eddie van Leemput 
echtgenoot van Ireen Broeckaert en 
overleden familie; Maria Michielsen 
echtgenote van Piet Kuijpers; familie 
Joossen; Petrus de Klippelaar en 
echtgenote Angela Compiet en 
wederzijdse ouders 
lector: Jeanne de Poorter 
communie: Marie Louise Colpaart 
koster: Greet Hiel 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 26 OKTOBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 29 OKTOBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van Geloof 
intenties: Theodorus en Maria de Bruijn-
de Meyer, dochter Marie-Louise en als 
jaargetijde voor zoon Henk; jaargetijde 
Jacobus de Pauw; Augustinus en 
Petronella Ferket-Poulussen en 
kleinzoon Auk de Maat; Arthur en 
Mathilda de Kever-de Bruijn; ouders 
Rosa en Piet Weemaes-Maenhout, zoon 
Jo, schoonzoon Johan en familie; Theo 
van Troost echtgenoot van Stella 
Blommaert; Willy Vermeulen echtgenoot 
van Paula Vermeulen-de Keijzer; 
jaargetijde Roza van Waterschoot en 
echtgenoot Jozef Jansen; ouders Jo en 
Paula Maas-de Block, kinderen Christian 
en Peter; Albert en Julia Cerpentier-
Hamerlinck, Anna de Jaeger-Cerpentier; 
Emmie Jessoirens echtgenote van 
Gustaaf van Nieulande; ouders en 
grootouders van Geloof-Sandig; Fons de 
Wilde echtgenoot van Suzan Boogaert 
 

WOENSDAG 1 NOVEMBER 11.00 UUR: 

Allerzielen, weekviering m.m.v. het 
Blaauwe Hoeve-koor 
 

DONDERDAG 2 NOVEMBER 14.00 UUR: 
Allerzielen, woord- en communieviering in 
de serre van de Korenmarkt/Bellingstraat 
overleden: dhr. Adriaan de Dreu 85 jaar 
 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 31 OKTOBER 10.30 UUR: 
Allerzielen, woord- en communieviering 
intenties: Aimé de Jaeger en 
kleindochter Annet 
 

Portugese koek 
bij het gebedsmoment van Fatima  

op 13 oktober 2017 
 

Op veler verzoek hierbij het recept van de 
Portugese koekjestaart, Bolo de Balacha. 

 

Ingrediënten: 

1 blik gecondenseerde melk + dezelfde 
hoeveelheid gewone melk 
5 eidooiers 
theebiscuit  
sterke koffie (afgekoeld) 
kaneelsuiker (2 delen suiker op 1 deel kaneel) 
 

Hulpmiddel: cakeschaal van 21 bij 7 cm 
 

Bereiding: 

Zet sterke koffie en laat deze afkoelen. Doe 
de gecondenseerde en gewone melk in 
een kom. Voeg de eidooiers toe en klop 
het geheel mooi glad. Daarna het mengsel 
in een pan overgieten en aan de kook 
brengen. Roer goed over de bodem en als 
het geheel kookt zet het vuur dan uit. 
Maak van de theebiscuits een bodem door 
ze door de afgekoelde koffie te halen. De 
koekjes moeten doordrongen zijn van de 
koffie, niet doorweekt. Leg de koekjes zo 
neer dat de bodem bedekt is met koek. 
Hier bovenop komt een laag van het 
afgekoelde mengsel van de melk. Daarna 
nog een laagje koeken die door de koffie is 
gehaald en ook weer de melkcrème. 
Herhaal dit tot de gewenste hoogte of tot 
de crème op is. Eindig met de crèmelaag. 
Dit geheel zet je in de koelkast en laat je 
zeker 2 uur opstijven. Voor het serveren 
bestrooien met de kaneelsuiker óf de 
stukjes snijden en de suiker strooien op de 
liggende kant van het gebak. 

500 jaar Reformatie 
Het is ver weg, misschien te ver voor 
velen. Op 28 oktober zal er in Axel, op 
de markt, een 'spektakelstuk' plaats 
vinden vanwege 500 jaar reformatie. 
De organisatie is in handen van de 
oecumenische groepering 'Samen één 
Heer'. Gelovigen vanuit de 
verschillende kerken hebben de 
handen ineen geslagen en proberen in 
Axel op verschillende momenten vanuit 
hun geloof geïnspireerde activiteiten op 
te zetten. Zo doen ze dat rond het 
kerstfeest met een herdertjestocht, zo 
doen ze dat met een geactualiseerde 
kruisweg en zo doen ze dat nu door in 
dit Lutherjaar de persoon van Luther te 
belichten in een groots opgezet 
spektakelstuk mét inhoud! Het stuk 
begint om 19.30 uur (voorspel 19.00 
uur). Het is ver weg, maar misschien 

toch niet te ver! 

INFORMATIE EN INTENTIES 

 


