
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 27-28 oktober 

 

Hulst 
 zo 28 okt 11.00 uur  eucharistie 
 wo 31 okt 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 31 okt 19.00 uur  eucharistie 
 do 1 nov 19.00 uur eucharistie 
 vr 2 nov 16.00 uur  biecht 
 vr 2 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 28 okt 9.30 uur  eucharistie 

 

Heikant 
 ma 29 okt 9.30 uur:  eucharistie 

 

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

 

Clinge 
 za 27 okt 19.00 uur  w&c 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 30 okt 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 vr 2 nov 10.00 uur  w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 26 okt 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 27 okt 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 vr 2 nov 19.00 uur eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 28 okt 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 25 okt 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 28 okt 10.30 uur  w&c viering 
 wo 31 okt 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 2 nov 14.00 uur weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 30 okt 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 
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TINTINNABULUM 

Zondag 14 oktober nam de parochie 
Alphen – Gilze afscheid van kapelaan 
Van Velthoven in de parochie H. 
Antonius Abt in Chaam. Zo’n 250 
mensen waren aanwezig bij de 
afscheidsviering, waaronder een tiental 
mensen uit Zeeuws-Vlaanderen. 
Kapelaan Van Velthoven nam samen 
met zijn teamleden afscheid. 
Hij memoreerde de drie jaren die hij, na 
zijn priesterwijding, in deze parochie als 
nieuweling mocht werken. Het heeft 
hem veel gebracht en hij kijkt met 
dankbaarheid terug op deze periode. Hij 
geeft aan, dat er meer geloof is dan je 
denkt. Je merkt het b.v. bij de 
voorbereiding van een doop. In gesprek 
met de jonge ouders zoek je samen 
naar de waarden van het geloof, waarbij 
de vraag ’wie is God?’ vaak veel 
verrassende en inspirerende 
antwoorden opleveren. Kapelaan Van 
Velthoven werkt graag met jongeren en 
zo, geeft hij aan, bereik je ook de 
ouders en de grootouders. 
Afgelopen week is hij op retraite 
 

geweest, enerzijds om terug te kijken, 
maar anderzijds ook om vooruit te 
blikken. Zeker twee woorden kwamen 
deze week bij hem op, n.l. 
dankbaarheid, maar ook een nieuw 
begin. Een nieuw begin vanaf 15 
oktober in Zeeuws-Vlaanderen. Hij ziet 
ernaar uit. 
Zoals het bij een afscheid past, waren 
er nu ook sprekers. De vicevoorzitter, 
mevrouw Van den Brand, geeft aan niet 
graag afscheid te nemen, maar ze heeft 
zich altijd gerealiseerd, dat zijn 
aanstelling een zekere tijdelijkheid zou 
inhouden. Nu is dan de tijd gekomen, 
maar niet voordat ze heeft gemeld, hoe 
zijn inzet in de parochie is gewaardeerd 
en hoe hij werd gewaardeerd door de 
parochianen. Pastoraal werkster, 
mevrouw Vermeulen-Dekker, 
memoreerde de prettige samenwerking 
in het team, maar ook enkele 
persoonlijke zaken. 
Vrijdag 26 oktober om 19.00 zal 
kapelaan Van Velthoven gepresenteerd 

worden in de Emmauskerk in Terneuzen. 

worden als priester voor de drie 
parochies van Zeeuws-Vlaanderen. 
Voor de presentatie van onze kapelaan 
komt vicaris Paul Verbeek naar 
Terneuzen. Na de viering kunt u kennis 
maken met Jochem van Velthoven 
alsook met zijn ouders en familie. 
Het is voor ons allen een onverwacht 
grote vreugde deze priester in onze  
 

de collega’s taken op zich gaan nemen 
in elk van de drie parochies. 
Van harte hoop ik dat we samen op 26 
oktober laten zien dat we een vitale 
Kerk zijn in Zeeuws-Vlaanderen. Dat we 
graag bereid zijn afstanden te overbruggen 
om samen Kerk te zijn. Tot de 26ste! 
 
pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 

 
 

Afscheid kapelaan Van Velthoven in Chaam 
 
 

 

LEZINGEN 28 OKTOBER 

Beste mensen 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Op 28 oktober a.s. is het vijftig jaar 
geleden dat ‘De Blaauwe Hoeve’ door 
h.k.h. prinses Margriet feestelijk werd 
geopend. Het ‘Liefdehuis’ in de 
binnenstad van Hulst was niet meer en 
de zorg voor zieken en ouderen vond 
voortaan plaats in het 
‘Liduinaziekenhuis’ en in ‘De Blaauwe 
Hoeve’. 
 

Op woensdag 24 oktober a.s. wordt dit 
gouden jubileum gevierd met een 
tentoonstelling en allerlei activiteiten 
voor bewoners en belangstellenden. 
Dat ‘De Blaauwe Hoeve’ vijftig jaar bestaat, 

betekent ook dat de kapel van de H. 
Elisabeth van Thüringen, beter bekend 
als ‘de kapel van De Blaauwe Hoeve’, 
haar gouden jubileum mag vieren.  
Vijftig jaar kapel, vijftig jaar de plek waar 
bewoners en omwonenden hun geloof 
vieren, vijftig jaar de plek waar afscheid 
is genomen van overleden bewoners, 
vijftig jaar de plek waar vrijwillig(st)ers 
zich trouw inzetten, vijftig jaar de plek 
van mensen overdag even binnenlopen 
voor een moment van rust en om een 
kaarsje te laten branden. 
Bij gelegenheid van dit mooie jubileum 
mag er op zondag 28 oktober a.s. om 
10.30 uur in de kapel een viering uit 
dankbaarheid zijn. Op een eenvoudige, 
maar sfeervolle manier willen we 
stilstaan bij deze mijlpaal voor onze 
kapel. Onze beide koren, Cantallegria 
en het Blaauwe Hoevekoor, zullen de 
viering met zang verzorgen. 
We vieren uit dankbaarheid en in de hoop 
dat de kapel nog lang een plek mag zijn 
waar mensen hun geloof willen vieren. 
 

Kees van Geloof 

geestelijk verzorger/diaken 

Gouden jubileum De Blaauwe Hoeve 

 

30ste zondag door het jaar 
JAAR - B 

 

Jeremia 31, 7-9 
Hebreeën 5,1-6 

Marcus 10, 46-52 
 

 
 

THEMA: ZIEN 
 

 

LEZINGEN 1 & 2 NOVEMBER 
 

Allerheiligen 
JAAR - B 

 

Openbaring 7, 2-4.9-14 
1 Johannes 3, 1-3 
Matteüs 5, 1-12a 

 

Allerzielen 
JAAR - B 

 

Klaagliederen 3, 17-26 
Romeinen 5, 5-11 
Johannes 14, 1-6 

 

 
 

THEMA: LEREN, IN LIEFDE  
 

Wijzigingen na het vertrek 
van pastoraal werkster 
Chantal van de Walle 

 

Het vertrek van Chantal van de Walle 
brengt uiteraard veranderingen met 
zich mee.  
In ieder geval zal pastoraal werker Ralf 
Grossert vanuit het pastorale team de 
verantwoordelijk pastor zijn voor de 
parochiekernen van Vogelwaarde en 
Hengstdijk en pastoor Wiel Wiertz de 
verantwoordelijkheid invullen voor de 
parochiekernen van Clinge, Graauw 
en Nieuw-Namen. Bovendien neemt 
hij van pastoraal werkster Katrien Van 
de Wiele de verantwoordelijkheid voor 
de parochiekern Hulst over. 
Ralf Grossert blijft eerstverantwoor-
delijk voor de parochiekernen van 
Kloosterzande, Lamswaarde en 
Terhole alsook voor de parochiekernen 
van Sint Jansteen, Heikant en Koewacht.  
We hopen dat u ook in de toekomst 
vanuit de parochiekernen de weg 
gemakkelijk vindt naar het pastorale team. 
De voorbereiding op de eerste heilige 
communie zal de verantwoordelijkheid 
worden van Katrien Van de Wiele en 
de verantwoordelijkheid voor het 
vormsel blijft bij Ralf Grossert. 
Vanaf 15 oktober zal door de komst van 
kapelaan Jochem van Velthoven het 
pastorale team langzaam maar zeker 
voor de volle breedte van Zeeuws-
Vlaanderen gaan werken. Dat betekent 
dat wij in de nabije toekomst naast 
kapelaan Van Velthoven ook de 
pastoraal werkenden Marjan 
Dieleman, Niek van Waterschoot 
alsook Frans van Geyt in onze 
parochie zullen gaan zien. 
Mocht u vragen hebben of mochten er 
onduidelijkheden zijn, schroom niet 
een van ons aan te spreken. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 
 

Graag nodig ik u uit, mede 
namens de collega’s en de 
leden van het parochie-
bestuur, om op 26 oktober 
om 19.00 uur in Terneuzen 
aanwezig te zijn bij de 
eucharistieviering, waarin 
kapelaan Jochem van 
Velthoven gepresenteerd zal 
 

teams te mogen begroeten. 
Wij zijn dan ook onze 
bisschop zeer dankbaar voor 
deze benoeming. Zijn komst 
zal onze pastorale teams 
nog meer naar elkaar toe 
brengen. We gaan de 
verschillende taakvelden 
herverdelen alsook zullen 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 28 OKTOBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang 
intenties: pastor Jo van der Heyden; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; familie Baert-van 
Gijsel; Bernardus Temmerman; jaargetijde 
Louisa Baert; Bennie Neve echtgenoot 
van Fabiënne Neve d’Hooghe en 
overleden familie; voor Theo de Koning; 
voor Maria Meijs; voor Petrus Lockefeer 
en Johanna van de Walle en overleden 
zonen ;voor Lodevicus Daalman en 
echtgenote Elsa de Koning en overleden 
schoonzoon; Emerie Volleman en 
echtgenote Maria Verstraaten en 
overleden familie; voor Andreas Pertijs; 
voor Yvon Elegeert-Reijns; voor George 
Leonardus Mathilde van Waterschoot, 
echtgenoot van Irena Apollonia Bun 

 

WOENSDAG 31 OKTOBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

WOENSDAG 31 OKTOBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias 
en overleden kinderen; familie Baert-van  
Gijsel; familie Verdurmen; familie Apers-
Vermeulen en overleden familie 

 

DONDERDAG 1 NOVEMBER 19.00 UUR: 
Allerheiligen, eucharistieviering waarin 
het hele team in voorgaat m.m.v. het 
koor uit Clinge en De Klinge 

 
VRIJDAG 2 NOVEMBER 16.00 UUR: 
persoonlijke biecht, voorganger W. Wiertz 

 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
Allerzielen, eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
Dameskoor 
intenties: Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en overleden 
ouders; overleden ouders Brand-Wauters 
en overleden familie; overleden leden van 
de vrijwillige brandweer; Michael Vonck, 
Rosalia Vonck-van Huffel en Magdalena 
en Juliette Vonck; Wim Bruggeman en  
echtgenote Roza Verstraaten, wederzijdse 
ouders en familie; Leon en Marie de Kock-
de Theije en overleden familie; dhr. Leon 
van Remortele en mw. Francoise van 
Remortele den Engelsman; Roger 
Cleyman; overleden ouders Piet van 
Bastelaar en Rachel van Bastelaar- de 
Krijger; voor onze overleden ouders 
Baecke-Ferket en voor Marlies en Jo; 
Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, 
Willy van Mol en echtgenote Maria Roels 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 28 OKTOBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor 
intenties: Margaretha Martinet en 
echtgenoot Theophile de Rechter; 
Theophiel van der Ha echtgenoot van 
Yvonne Bral, overleden dochter en 
familie; Maurice Buijs en Anna Inghels; 
Fons Buijs en Alma Buijs; Alois de Bock 
en echtgenote Emerentia de Caluwé, 
overleden dochters en schoonzoons 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

overleden:  
Op donderdag 11 oktober is Francois van 
Nieulande op 84-jarige leeftijd overleden. 
De uitvaart vond plaats op woensdag 17 
oktober, waarna begrafenis te Koewacht. 
 

 

 

COLLECTE 27-28 OKTOBER 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
de verwarming. 
 

 

 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

MAANDAG 29 OKTOBER 9.30 UUR: 
kermismaandag, eucharistieviering met 
als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: pastoor Herman van Leemput; 
Theo Hoek en echtgenote Nelly Verheem; 
Theo en Els Weemaes-Moorthamer en 
Prosper; Gabriel Martens en echtgenote 
Justina de Rechter; Jacobus Maes en 
echtgenote Jose’ Martens; Albert van de 
Vijver e.e Selastina de Smet en familie; 
Frans Erpelink en Ben Dankaert; August 
Jacobs en Leonie Eggermont; Augustinus 
Beaurain en echtgenote Maria Nachtegaal, 
schoonzoon Rene en familie; Aloysius 
Anthuenis en echtgenote Irma Smet, 
overleden ouders broers en zusters; 
verleden leden KBO Heikant; Marnix 
Strooband en familie; overleden ouders 
Joseph Strooband Marie de Jonghe en 
familie; Cyrilles van Goethem en 
echtgenote Agnes Paulina Bracke en 
klein dochter Sylvia; Theo de Block, 
Marlou de Block, schoonzoon, kleinzoon 
en familie; Petrus Leonardus van Hooije 
en echtgenote Marie Leonie de Caluwe 
en dochtersTruus en Jrene; Camilus 
Herrewegh en echtgenote Magdalena 
Franckevijle; Albertus Beeckman en 
echtgenote Louisa Michielssens; Joos de 
Rechter en echtgenote Margatetha 
Bleijenberg en familie; overleden leden 
en sympathisanten van de stichting 
behoud Heikantse kerk; Charel en Susan 
van Houte-Ferket en zoon Robbie; 
Evarist van Hooije en echtgenote Gena 
Clarijsse en familie; Leon van Waes en 
echtgenote Leontine van Overloop; uit 
dankbaarheid;Theo van den Bosch en 
overleden familie 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het Gregoriaans koor 
intenties: pastor Claessens; Erik de 
Bruijn en overleden familie; René 
Bauwens en echtgenote; Theo Beughels 
en echtgenote Rosa van Drosselaer 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 27 OKTOBER 19.00 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. V.d. Wiele m.v. 
het parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens. 
intenties: jaargetijde Gerarda Lansu; 
jaargetijde Petrus van Itegem en 
echtgenote Lea D’haen; jaargetijde 
Peter Hoefnagels; Gilbert Hoefnagels 
echtgenoot van Agnes Casteels, zoon 
Luc Hoefnagels en overleden grootouders; 
Gabriël de Deckere echtgenoot van 
Maria van Hauten en overleden 
schoondochter; Petrus Acke echtgenoot 
van Louisa Sloot; Marie Verstraeten en 
echtgenoot Adolf Claus, zuster Irma en 
overleden familie; ook voor Anita Claus 
 

DINSDAG 30 OKTOBER 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron Iedereen is van harte welkom. 

 

opbrengst collecte: 
De extra collecte van zaterdag 13 oktober, 
bestemd voor de slachtoffers van de 
natuurramp in Sulawesi, heeft € 130,- 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor. 

 

mededeling: 
Tijdens de viering op zaterdag 27 
oktober worden de overledenen van het 
afgelopen jaar speciaal herdacht. Er zal 
dan een gedachtenisprentje met hun 
naam uitgereikt worden. Na afloop 
kunnen de nabestaanden het gedachtenis-
kruisje ophalen om het thuis een mooie 
plaats te geven. 

 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS HULST 

 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 10.00 UUR: 
Allerzielen, woord- en communieviering 
met als voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Trees Buijs, echtgenote van 
Willy Hofman en voor overleden ouders 
en familie; Johannes Stallaert en 
overleden familie; Maria Verbist met 
gedachtenis van haar ouders; Marie 
Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en 
wederzijdse ouders; Jozef van de 
Vijvere, zijn echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders; Jules van den 
Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes 

 

lector: J. de Baar 
 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 19 OKTOBER 19.00 UUR: 
geen viering 

 

VRIJDAG 26 OKTOBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties Gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Albert Burm 
overleden ouders en familie; George 
Marters en echtgenote Jet Maerman en 
familie; Maria d´Haens en echtgenoot 
Alois van Duyse mgv Guust van Duyse; 
Gustaaf Beletter; voor een genezing van 
een zieke op voorspraak van Nicolaas 
van Tollentyn  

 

lector: R. Ferket-de Clerck 
 

viering Allerzielen vrijdag 2 november 
in Nieuw-Namen: 

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 de viering staan we 
stil bij de parochianen die overledenen 
zijn sinds november 2017. 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 zingt een lied. 
Alle aanwezigen krijgen 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. 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 27 OKTOBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; overleden 
familie Johannes Truijman-Vonk en 
overleden kinderen; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert; overleden ouders 
Marcel Buijsse en Celina Buijsse-
Gielliet; familie Hamelink-de Rijk, 
overleden familie en uit dankbaarheid; 
jaargetijde Piet Crombeen met 
gedachtenis van wederzijdse ouders, 
schoonzus Anny, schoonbroer Marcel 
en familie; Han en Fien Cappendijk-de 
Rijk; overleden ouders Frans en Regina 
Remorie-van den Bosch; jaargetijde 
overleden ouders Cappendijk 

 

mededeling: 
De collecte voor de slachtoffers van de 
natuurramp op Sulawesi van zaterdag 
13 oktober heeft € 123,-- opgebracht. 
Hartelijk dank hiervoor! 

 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
Allerzielen, eucharistieviering met als 
voorganger pater J. Reurs 

 

Tijdens de viering, die in het teken staat 
van Allerzielen, zullen speciaal de 
parochianen van Hengstdijk, 
Boschkapelle en Stoppeldijk, die het 
afgelopen jaar gestorven zijn, worden 
herdacht. Er zal ook een 
gedachtenisprentje worden uitgereikt. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 28 OKTOBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; ; Theo 
en Ireen Tieleman-Elias en overleden 
familie; Emery de Nijs, kleinzoon Erik 
en overleden familie de Nijs-
Kerckhaert; August de Nijs; Madeleine 
de Nijs; familie Reijns-de Kort, zoon 
Stanny, schoondochter Meriam en 
familie; overleden ouders Frans en 
Mien de Meijer-Hiel en Toon en Marie 
van de Bosch-Pauwels en familie; 
familie H. Priem-Martens; Miet Menu-
Kerckhaert en overleden familie 

 

lector: werkgroep 
com. assistent: werkgroep 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 25 OKTOBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 

overleden: 
mw. Palmira de Nijs-Perdaen 93 j. 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 28 OKTOBER 10.30 UUR: 
viering uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig 
bestaan van De Blaauwe Hoeve en de 
kapel van de H. Elisabeth van 
Thüringen met als voorganger diaken 
K. van Geloof m.m.v. Cantallegria en 
het Blaauwe Hoevekoor 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Theodorus en 
Maria de Bruijn-de Meyer, dochter 
Marie-Louise en als jaargetijde voor 
zoon Henk; jaargetijde Jacobus de 
Pauw; Jo Bruggeman; jaargetijde Marie 
Vereecken, broer Theo en familie; 
jaargetijde Roza van Waterschoot en 
echtgenoot Jozef Jansen; Arthur en 
Mathilda de Kever-de Bruyn; Willy 
Vermeulen, echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; Fideel der 
Weduwe; Omère Kips, echtgenoot van 
Ivonne Lockefeer 

 

WOENSDAG 31 OKTOBER 11.00 UUR 
weekviering  

 

DONDERDAG 1 NOVEMBER 14.00 UUR 
viering in de serre van Korenmarkt / 
Bellingstraat voor bewoners en 
omwonenden 

 

overleden: 

mw. Hilda de Rijk 72 j. 
dhr. Peter Blanckaert 56 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 30 OKTOBER 10.30 UUR:  
weekviering 

 

overleden: 
mw. Anna v. Kerkhoven-Strooband 95 j. 
dhr. Frans van Nieulande 84 j. 
 

 

INFORMATIE EN INTENTIES 


