
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 8-9 september 

 

Hulst 

 vr 7 sep 18.00 uur persoonlijk biecht 
 vr 7 sep 19.00 uur  eucharistie 
 zo 9 sep 11.00 uur  w&c 
 wo 12 sep 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 12 sep 19.00 uur  eucharistie 
 vr 14 sep 15.00 uur  kruisweg 

 

Koewacht 
 zo 9 sep 9.30 uur  eucharistie 

 

St. Jansteen gemeenschapshuis 
 do 13 sep 10.30 uur w&c 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 

 di 11 sep 19.00 uur w&c 
 

Clinge 
 za 8 sep 18.00 uur  rozenkransgebed 
 za 8 sep 19.00 uur  eucharistie 

 

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

 

Nieuw-Namen 
 zo 9 sep 10.30 uur  eucharistie 
-ma 10 sep 10.00 uur eucharistie 

 

Boschkapelle 
 za 8 sep 19.00 uur  w&c viering 
 ma 10 sep 9.30 uur w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 10 sep 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 9 sep 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 6 sep 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 9 sep 10.30 uur  w&c viering 
 wo 5 sep 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 

 di 11 sep 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 Dienst geestelijke zorg Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

 
 

 

81e jaargang nr. 43 
 

zondag 9 september 2018 

TINTINNABULUM 

gewetensmisbruik door priesters in een 
periode van ongeveer 70 jaar. 
Hoewel we kunnen zeggen dat de 
meeste van deze gevallen tot het 
verleden behoren, hebben we toch de 
pijn van veel van de slachtoffers leren 
kennen. 
We beseffen dat deze wonden nooit 
verdwijnen en dat ze ons dwingen deze 
gruweldaden te veroordelen en met 
vereende krachten deze cultuur van de 
dood te ontwortelen. 
 

Deze wonden verdwijnen nooit. 
 

De hartverscheurende pijn van deze 
slachtoffers, die het uitschreeuwen tot in 
de hemel, werd lang genegeerd, stil 
gehouden of het zwijgen opgelegd. 
Maar de schreeuw was krachtiger dan 
alle maatregelen die haar tot zwijgen 
wilden brengen en dan beslissingen die 
een oplossing moesten bieden, maar 
het in feite nog erger maakten door in 
medeplichtigheid te vallen. De Heer 
toonde die roep en liet ons opnieuw zien 
aan welke kant Hij staat. Maria’s lied is 
geen vergissing en blijft door de eeuwen 
heen zacht echoën. Want de Heer 
herinnert zich de belofte aan onze 
voorouders: Hij toont de kracht van zijn 
arm; slaat trotsen van hart uiteen. 
Heersers ontneemt Hij hun troon, maar 
verheft de geringen. Die hongeren 
overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt 
Hij heen met lege handen. (Lucas 1, 51-
53) 
 

Beschaamd beseffen we dat onze 
levenswijze onze woorden heeft 
ontkend en blijft ontkennen. 
 

Met schaamte en berouw erkennen we 
als een kerkelijke gemeenschap dat we 
niet waren waar we moesten zijn, dat 
we niet tijdig hebben gehandeld en ons 
niet bewust waren van de omvang en 
de ernst van de schade die aan zoveel 
levens werd toegebracht. We toonden 
geen zorg voor de kleinen; we lieten ze 
in de steek. 
 

slachtoffers en riep: Hoeveel vuiligheid 
is er in de Kerk en zelfs onder hen die 
als priesters volledig aan Christus 
zouden moeten toebehoren! Hoeveel 
trots, hoeveel zelfvoldaanheid! Het 
verraad van Christus door zijn 
leerlingen, hun onwaardige ontvangst 
van zijn Lichaam en zijn Bloed is stellig 
het grootste leed dat de Verlosser te 
verduren heeft; het doorboort zijn hart. 
We kunnen enkel tot Hem roepen vanuit 
de diepte van ons hart: Kyrie eleison - 
Heer, red ons! (Matteüs 8,25))(negende 
statie). 
 

Nee zeggen tegen misbruik, is ook 
nadrukkelijk nee zeggen tegen alle 
vormen van klerikalisme. 
 

Het is essentieel dat wij, als Kerk, in 
staat zijn om met verdriet en schaamte 
de wreedheden te erkennen en te 
veroordelen, begaan door godgewijde 
personen, geestelijken, en mensen 
belast met de missie om te zorgen voor 
de meest kwetsbaren. Laten we 
vergeving vragen voor onze eigen 
zonden en de zonden van anderen. Een 
besef van zonde helpt ons om de 
fouten, misdaden en wonden uit het 
verleden te erkennen en maakt ons in 
het heden meer open en toegewijd op 
weg naar hernieuwde bekering. 
 

Moge de heilige Geest ons de genade 
van bekering schenken en de innerlijke 
zalving, die nodig is om onze wroeging 
te uiten en onze vaste wil om deze 
misdaden van mishandeling moedig te 
bestrijden. 
 

Vaticaanstad, 20 augustus 2018 
Franciscus 
 

Hierboven is een gedeelte van de brief 
van de paus weergegeven. De volledige 
brief kunt u lezen op de website onder 
‘nieuws’. Mocht u over dit onderwerp 
willen lezen: ‘Je ogen verraden je’, een 
autobiografisch weergave door Steven 
van der Hoeven. 
 

Wiel Wiertz, pastoor 
 

 

 
 

Brief aan het volk van God 

In het spoor van Benedictus,  
12-19 oktober 2019, Italië 

 

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 gaat 
ook Zeeuws-Vlaanderen met het bisdom 
Breda mee op bedevaart. U allen bent van 
harte uitgenodigd mee te gaan in het spoor 
van Benedictus. We gaan naar Italië. 
 
 

 

 

LEZINGEN 9 SEPTEMBER 
 

‘Geloof in kunst’ 
 

 

 

Voormalig vicaris generaal Vincent 
Schoenmakers zal samen met diaken 
en archivaris van het bisdom, Frank 
van Gerven, vier maal in het 
parochiecentrum van Terneuzen 
alsook, de vijfde keer, in de kerk van 
Zuiddorpe, bijeenkomsten onder de 
titel ‘Geloof in kunst’ verzorgen. 
Initiatiefnemer is het Sint Franciscus-
centrum, in samenwerking met het 
vicariaat Middelburg. 
 

De eerste vier bijeenkomsten vinden 
plaats op de woensdagen 26 
september, 3 oktober, 10 oktober en 
17 oktober in het parochiecentrum te 
Terneuzen, Alberdingk Thijmstraat 2, 
van 19.30 - 21.30 uur. 
De laatste, vijfde, bijeenkomst vindt 
plaats in de kerk van Zuiddorpe, op 
woensdag 31 oktober van 14.00 - 
17.00 uur. 
 
 

Voor wie zijn de bijeenkomsten 
bedoeld? 
 

Iedereen die geïnteresseerd is, is van 
harte welkom. Speciaal nodigen wij 
de mensen uit, die op de een of 
andere wijze betrokken zijn bij een 
kerk. Mensen die de openstelling van 
het kerkgebouw verzorgen, mensen 
die de kerk schoonhouden, kosters, 
kerkwachten, leden van bloemen-
groepen, technische mensen.  
Maar daarnaast kan eenieder met 
belangstelling deelnemen. 
 
 

Inhoud van de bijeenkomsten. 
 

“Mensen leven voor een belangrijk 
deel van verbeelding. Wat ze dromen, 
geloven en hopen, brengen ze in 
beeld, drukken ze uit in kunst: in 
muziek, in beelden van hout, steen of 
glas, in rituelen, in liturgische taal en 
gebaren. 
Onze kerkgebouwen zijn schat-
kamers van grote en kleine 
kunstschatten en ook alles wat er 
gebeurt is vindplaats van kunst. Als 
we ons daarin verdiepen, gaat de 
wereld van ons ‘geloof in kunst’ 
verder open.” 
 

Vincent Schoenmakers 

 
 

Deelname 
 

U kunt zich aanmelden tot en met 
zondag 23 september bij Bianca 
Ivens, via e-mail b.j.ivens@gmail.com 
of telefonisch via tel nr. 06-26364530. 
Zij stemt uw aanmelding af met het 
Sint Franciscuscentrum. 
Deelname aan de bijeenkomsten is 
gratis. U begrijpt dat een gift 
uwerzijds altijd hartelijk welkom is! 
 

Benedictus, die we als patroon van 
Europa mogen vereren, is de grond-
legger van het kloosterleven in de Kerk. 
De eenvoudige regel ‘ora et labora’ is 
niet alleen voor kloosterlingen in de 
Benedictijnse traditie een belangrijke 
richtlijn, het is ook een waardevol 
houvast voor alle gelovigen. Gezond en 
heilzaam leven heeft te maken met de 
goede balans tussen bidden en werken. 
 

Op deze bedevaart willen we ons laten 
voeden door het leven van Benedictus 
en door benedictijns leven. Bekende 
abdijen zijn daarom rustplaatsen op de 
reis, plaatsen waar we met elkaar ook 
tot gebed en bezinning komen. Zo 
bezoeken we de sfeervolle abdij van 
Hildegard van Bingen in Eibergen, de 
grote abdij van Einsiedeln met het   

 

belangrijkst Maria-heiligdom van  
Zwitzerland, Subiaco waar Benedictus 
zijn roeping ontving en Monte Cassino, 
waar Benedictus tot zijn overlijden abt 
was. Op de terugweg zijn we te gast in 
Sotto il Monte en we sluiten de 
bedevaart in de indrukwekkende abdij 
van Maria Laach in de Eiffel. 
 

We reizen weer met de Pelikaan, prijs 
vanaf € 795,-- p.p. Bij voldoende 
deelname vanuit Zeeuws-Vlaanderen 
kunnen we vanuit Zeeuws-Vlaanderen 
vertrekken. Bekijk de folder. 
 

Hebt u interesse? Kom dan ook naar de 
informatieavond: woensdag 24 oktober 
2018 om 19.30 uur in Terneuzen – 
Alb. Thijmstraat 2. 
Aanmelden voor de bedevaart bij Cecile 
van Tiggelen, tel: 06-53855975. 
 

 

23ste zondag door het jaar 
Ziekenzondag 

JAAR - B 
 

Jesaja 35, 4-7a 
Jakobus 2, 1-5 

Marcus 7, 31-37 
 

 
 

THEMA:  
VREES NIET EN GA OPEN 

 

 

In de afgelopen dagen werd 
een rapport openbaar gemaakt 
waarin de ervaringen werden 
beschreven van overlevenden, 
allemaal slachtoffers van 
seksueel misbruik, machts- en 
 

Ik maak me de woorden van 
toenmalig kardinaal Ratzinger 
eigen, wanneer hij zich tijdens 
de kruisweg voor Goede 
Vrijdag in 2005 identificeerde 
met de kreet van pijn van zoveel 
slachtoffers en 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1294-brief-van-paus-franciscus-over-seksueel-misbruik
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1294-brief-van-paus-franciscus-over-seksueel-misbruik
mailto:b.j.ivens@gmail.com
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-12_Bedevaartfolder_Bisdom-Breda_Italie.pdf


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 18.00 UUR: 
persoonlijk biecht 

 

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wouters en overleden familie; 
Wim Bruggeman en echtgenote Roza 
Verstraaten, wederzijdse ouders en familie 

 

ZONDAG 9 SEPTEMBER 11.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het Dameskoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
Riet Verschueren-Hamelinck; Ben 
Lockefeer en alle overleden 
familieleden, Maria de Smit; voor alle 
zieken; Margriet d’Hooghe en 
echtgenoot Theo de Vliegere; Marie 
Moynes-Kuijpers en familie 

 

WOENSDAG 12 SEPTEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 12 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
overleden echtpaar Josef Nijskens- van 
Eerdenburgh en overleden familie 

 

VRIJDAG 14 SEPTEMBER 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

overleden: 
Andreas Cornelis Pertijs echtgenoot van 
Henrica Mensen, 82 jaar 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 9 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Theophiel van der Ha 
echtgenoot van Yvonne Bral, overleden 
dochter en familie 

 

lector: Gonny Rozijn 
 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 13 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Johan en Angela de Burger - 
Weemaes en overleden familie; Ed 
Borm en echtgenote en overleden 
ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; 
Silvia Plasschaert; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote; Rosa van Dorsselaer; 
Margaretha Danckaert en echtgenoten 
Frans Thijs en Joos de Wit zonen 
Freddy en Francky; en overleden 
familie; overleden familie IJsebaer 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 11 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 

 

 

COLLECTE 8-9 SEPTEMBER 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle, 
Clinge, Hulst, Kloosterzande Koewacht 
en Nieuw-Namen is er een extra 
caritascollecte voor de Zonnebloem. 
Op maandag is er in Nieuw-Namen 
een extra collecte voor het onderhoud 
van de kerk. 
 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 18.00 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede bij 
gelegenheid van het feest van Maria 
geboorte m.m.v. gebedsgroep De Bron 

 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertzm.m.v. het parochie-
koor o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: Lea van Raemdonck en 
echtgenoot Theophiel Acke en 
overleden familie 

 

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

 

agenda: 
Vrijdag 7 september wordt de H. 
communie aan huis gebracht bij zieken, 
ouderen en gehandicapten die hiervoor 
zijn aangemeld. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

ZONDAG 9 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering met zegening 
Nicolaasbroodjes met als voorganger 
pastoor W. Wiertz en medewerking van 
zangkoor en Fanfare 
intenties: pastores Camerman, Willems, 
Vermeulen, Mangnus, Ruyloft en pater 
Paulus van Winden; gezusters Coenen 
overleden ouders en familie; Robert van 
Vlierberghe en echtgenote Helena de 
Ridder; jaargetijde Jos van der Heijden; 
Louis Pauwels en echtgenote Irma 
Goossens; Jeanne van Broeck overleden 
ouders en broer Piet; overleden leden van 
Fanfare de Scheldezonen m.g. van Johan 
de Rijke; August Noens en echtgenote 
Ivonne de Bock overleden ouders en familie 

 

lector: A.de Maeyer -de Deckere 
 

MAANDAG 10 SEPTEMBER 10.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Maria Kindt; Esther de 
Kind en echtgenoot René van Roeijen; 
Prosper van Walle en echtgenote Anna 
Verplancke en schoonzoon Albert; Jozef 
Burm en echtgenote Klazina Vermuë en 
familie; Jeanne van der Heijden, Jozef van 
der Heijden en ouders Alexander-
Fransiscus van der Heijden en echtgenote 
Anna-Maria Lockefeer; Waltraud Klann en 
echtgenoot Jozef Maes; Albert Burm 
overleden ouders en familie; Jacobus 
Lockefeer en echtgenote Anna Kindt; 
Petrus Bosman en echtgenote Augusta 
van Roeijen en overleden familie; Maria 
Buijsrogge echtgenote van Johan 
Kegelaar m.g.v. familie Buijsrogge-Gillis, 
Honoré Freijzer en echtgenote Julma 
Buijsrogge en overleden familie; Leonard 
de Theije en echtgenote Maria de Bruijne 
en dochter Els en schoonzonen Francois 
en Roger; Piet de Cock; Richard Thilleman 
en echtgenote Georgette Bogaert; René 
Burm en echtgenote José Vermeirssen 
en overleden familie; Alois Kindt en 
echtgenote Marie Blommaert; Leon 
Weemaes en echtgenote Agnes Hiel en 
Robert Edy en Georges; Eduard 
Mangnus echtgenoot van Corry Praet; 
Albert van Kershaver en echtgenote 
Gerarda Pieters; Alfonsina van 
Ombergen en echtgenoot Theofiel van 
Dam en kleinzoon Dirk; André Robbrecht 
en echtgenote Germaine Thieleman en 
overleden familie; Jozef van Ombergen 
en echtgenote Juliana Melsen en 
overleden familie; Louis Broeckaert 
overleden ouders en schoonouders 

 

lector: G. Leenknecht - v. Dorsselaer 
 

Na deze viering zullen we gezamenlijk 
naar het kerkhof gaan om te bidden bij 
de graven van de overledenen. 

 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
Ziekenzondag, woord- en communieviering 
met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en fam; 
Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert; jaargetijde Rob Verbist 
met gedachtenis van overleden 
echtgenote Riet Verbist-van Putte; Tilly 
van der Veeken-Lambert met gedachtenis 
van overleden familie; Willij Lambert en 
overleden familie Lambert-de Boeij 

 

MAANDAG 10 SEPTEMBER 9.30 UUR 
Kermismaandag, woord-en communieviering 
met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: voor alle overleden parochianen 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 10 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ward en Wies Collet - de 
Maagt; Rosalia Kerckhaert - Warrens met 
gedachtenis van overleden echtgenoot 
Josephus Kerckhaert; Eugenius Maas, 
overleden ouders en familie Maas - van 
de Lavoir; Piet van Dijk en echtgenote 
Marie de Kort met gedachtenis van  zoon 
Wilfried en schoonzoon Huub 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 9 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Theo 
en Ireen Tieleman-Elias en overleden 
familie; Paul Hermans en echtgenote 
Ria Bisschop, dochter Christian, familie 
Hermans en familie Bisschop 

 

lector: Yvonne Martinue 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 

 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07  
openingstijden secretariaat: 
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 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 6 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater W. Weemaes 
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 9 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Fideel der 
Weduwe; Marie en Theo Vereecken en 
familie (namens de vrijwilligers); Andrea 
Vonck, weduwe van Jo Gijsel en zoon Eddy 

 

WOENSDAG 12 SEPTEMBER 11.00 UUR 
weekviering 

 

overleden:  
dhr. Joos van Laere 91 j. 
dhr. Jo Sturms 82 j. 
dhr. Geert van Acker 88 j. 
dhr. André Pertijs 82 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 11 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
weekviering 
 
 

 

 
 

Pastoor Wiel Wiertz 
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
 

Pastoraal werker  
Ralf Grossert 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 
 

Pastoraal werkster 
Katrien Van de Wiele 
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

