
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 13-14 april 

 

Hulst 

 vr 12 apr 15.00 uur  kruisweg 
 zo 14 apr 11.00 uur  eucharistie 
 zo 14 apr 14.00 uur  doopviering 
 wo 17 apr 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 17 apr 19.00 uur  eucharistie 
 do 18 apr 19.00 uur  eucharistie 
 vr 19 apr 15.00 uur kruisweg 
 vr 19 apr 19.00 uur  w&c viering 
 

Belgische Koewacht 
 zo 14 apr 10.00 uur  w&c viering 
 

Sint Jansteen De Warande 

 do 11 apr 10.30 uur w&c viering 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 18 apr 14.00 uur Uur van gebed 
 vr 19 apr 15.00 uur  kruisweg 
 

Clinge 
 vr 19 apr 15.00 uur   kruisweg 
 za 13 apr 19.00 uur w&c viering 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 16 apr 9.30 uur  gebedsgroep 
 

Vogelwaarde 

 za 13 apr 19.00 uur  eucharistie 
 

Hengstdijk 
 vr 19 apr 15.00 uur  kruisweg 
 

Kloosterzande 
 zo 14 apr 9.30 uur  eucharistie 
 vr 19 apr 15.00 uur  kruisweg 
 

Lamswaarde 
 ma 15 apr 19.00 uur  eucharistie 
 

wzc Antonius 
 do 11 apr 10.30 uur  w&c viering 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 14 apr 10.30 uur  w&c viering 
 wo 17 apr 11.00 uur  w&c viering 
 vr 19 apr 14.00 uur  kruisweg 
 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 18 apr 14.00 uur  w&c viering 
 

wzc De Lange Akkers 
 di 16 apr 10.30 uur  w&c viering 
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, 

Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en 
Vogelwaarde 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 

Zoals wij allemaal een weg te gaan 
hebben, een weg die voor ieder van 
ons anders is, alhoewel er natuurlijk 
ook overeenkomende stukjes weg 
zijn, zo is er ook de levensweg van 
Jezus. Het openbare stukje van zijn 
leven, zo’n drie jaar, kunnen we op 
hoofdlijnen volgen in de evangeliën. 
Het openbare stukje waarin Jezus in 
woorden en in daden laat horen en 
zien wat Hij in de jaren daarvoor zich 
luisterend, lezend en levend heeft 
eigen gemaakt: God houdt van 
mensen. God houdt van jou. God wil 
jouw geluk. God wil, dat jij zo leeft dat 
het eeuwig leven in de schoot van 
Abraham, jouw deel mag zijn. 
 
In de veertigdagentijd leven we dag 
na dag toe naar de laatste periode 
van zijn leven. Die week waarin Jezus 
vasthoudt aan de weg die Hij moet 
gaan, aan de boodschap die Hij aan 
iedere mens te vertellen heeft. Hij 
gaat zijn weg ten einde toe in 
gehoorzaamheid aan zijn opdracht, 
zijn roeping, in gehoorzaamheid aan 
zijn hemelse Vader, in gehoor-
zaamheid aan God. 
En Hij doet dat om in verbondenheid 
met God te blijven, van wie Hij vast 
weet dat God Hem niet in de steek zal 
laten. Hij doet dat om door zijn 
opstanding en verrijzenis voor ieder 
van ons de weg te openen naar dat 
leven voor altijd. De weg te openen 
naar de hemel. Rotsvast was zijn 
vertrouwen. Rotsvast is zijn 
vertrouwen. 
Jezus doet dat om aan ons allen 
zichzelf te kunnen schenken. Als een 
blijvende gave aan eenieder die de 
weg van het leven met Jezus wil 
gaan. Jezus geeft zichzelf aan ons in 
de gave van de Kerk.  
 

In en door de Kerk kunnen wij de 
verrezen Heer ontmoeten en 
ontvangen. En vanuit de Kerk kunnen 
we steeds meer mensen met Jezus in 
verbinding brengen en de wereld 
mooier maken. Steeds mooier. En de 
mensen gelukkiger. Dat is het ideaal, 
de droom... Ik weet het: we hebben 
nog een hele weg te gaan. 

Met Jezus gaan we die laatste week 
van zijn leven tegemoet. Palmzondag 
vieren we. De feestelijke intocht. 
Hosanna! Maar al gauw zal het anders 
worden... 
Witte Donderdag. Alles wordt gereed 
gemaakt voor het Laatste Avondmaal. 
Dan zal Jezus met zijn nauwste 
vrienden het Avondmaal vieren. Brood 
breken en wijn delen. Dit is mijn 
Lichaam. Dit is mijn Bloed. Doe dit tot 
mijn gedachtenis. Ook wij zullen dat die 
avond doen. Hopelijk met velen. In 
verbondenheid met elkaar en bovenal 
verbonden met Hem, de Heer van ons 
leven. 
Goede Vrijdag. Na een moeilijke nacht 
waarin Jezus wordt verraden, 
gevonden, gevangen genomen en 
gegeseld, wordt Hij veroordeeld en 
gekruisigd, na een zware laatste tocht. 
Hij sterft aan het kruis. En het wordt 
donker en stil. Het was het derde uur... 
Stille zaterdag. In het graf is Hij gelegd. 
Stil is het daar... 
Pasen. In de paaswake en op eerste 
paasdag vieren we dat Jezus is 
opgestaan uit de doden. Het graf is 
leeg. De vrouwen zien het. De 
leerlingen die ernaar toe gingen zien 
het. Maar ze begrijpen het niet. Hoe 
kan het ook... Waarom zoeken jullie de 
Levende bij de doden. Jezus is niet 
hier. Gaat naar Jeruzalem. Daar zullen 
jullie Hem zien. 
Van harte hopen wij dat u met ons mee 
viert. Waar dan ook. Dat u zich 
onderdompelt in dit bijzondere feest, in 
deze intense vieringen. Wij wensen u 
een goede tijd van voorbereiding toe. 
Een intens paastriduüm en een waarlijk 
zalig Pasen! 

 

Op zondag 31 maart j.l. werd in een 
feestelijke dienst in de Hof te Zandekerk 
te Kloosterzande de verbintenis van 
dominee Pieter Overduin als predikant 
van de protestantse gemeente 
Oosthoek beëindigd. 
 

Het was een mooie en drukbezochte 
dienst met als thema: 'Uw woord 
omvat mijn leven.' 
Aan de hand van verschillende 
bijbelteksten keek dominee Overduin 
samen met de aanwezigen terug op zijn 
leven en werken als predikant. 
Herinneringen en anekdotes maakten 
het een heel persoonlijke dienst. 
Muzikaal opgeluisterd werd de viering 
door een koperensemble en maar liefst 
twee organisten. 

Onze rooms-katholieke parochie werd 
vertegenwoordigd door leden van het 
pastoraal team en het parochiebestuur. 
Namens onze gemeenschap werd aan 
ds. Overduin na afloop van de viering 
een beeldje overhandigd van de heilige 
Cecilia, beschermheilige van de 
kerkmuziek. Als het ware een r.-k. 
knipoog naar het enthousiasme van ds. 
Overduin voor muziek en kunst in de 
liturgie. 
Wij wensen ds. Overduin en zijn vrouw 
voor de komende vrije tijd veel 
inspiratie, gezondheid en vooral Gods 
zegen toe. 
 
Namens het pastorale team en het 
parochiebestuur 
Ralf Grossert p.w. 

 

 

 

 

 
 

Op weg naar het paastriduüm 
 

LEZINGEN 14 APRIL 
 

Een dag van 24 uur  
in Hulst 

 

Een dag van 24 uur, niets bijzonders 
zult u zeggen. Dat is het ook niet, 
alleen… Toch een bijzondere dag, 
want deze dag is het ‘24 uur voor de 
Heer’. Wij lopen mee in de estafette 
van het bisdom. Een dag van 
aanbidding van het H. Sacrament. De 
aanbidding was in stilte, met gebed, 
gezang en dwarsfluit. 
 
Vorig jaar gestart om in Hulst mee te 
doen aan de estafette van het 
bisdom, maar tevens werd besloten 
de basiliek ook 24 uur open te stellen. 
Was het vorig jaar nog vooral een 
aanbiddingsestafette in stilte en 
gebed, dit jaar werd het meer 
aangevuld met gezang. Een 
geweldige ervaring van 12.00 uur in 
de middag tot de andere middag 
12.00 uur. 
 
De volle 24 uur waren er mensen in 
de kerk. Ook toeristen kwamen de 
kerk bezoeken. Het was een mooie 
wisselwerking tussen mensen. Je zag 
niet alleen dat mensen verwonderd 
waren, maar je zag ook de eerbied, 
die van hen uitging. In de avond 
kwamen de Wal-Noten en het 
ritmisch koor Emmanuel uit IJzendijke 
zingen. Pater Reurs ging de 
stilteviering voor, er was gelegenheid 
voor het ontvangen van het 
sacrament van verzoening en om 
24.00 uur was er een 
eucharistieviering, waar pastoor 
Wiertz en Ralf Grossert in 
voorgingen. 
Hierna gingen er een aantal mensen 
naar huis, geen bijzonderheid, maar 
wel, dat het op straat ook zo vredig 
was. De terrasjes zaten nog vol en 
een groep jongeren stonden 
geanimeerd met elkaar te praten. Op 
straat leek alles ook in eenheid met 
de mensen in de kerk te zijn. Een 
heel prettige ervaring. 
 
De nacht was lang en toch ook weer 
niet. Gebed en stilte wisselden elkaar 
af en steeds waren er mensen in de 
basiliek. 
De nieuwe dag en toch nog diezelfde 
24 uur brak aan. Er kwamen weer 
meer mensen de basiliek in. Een 
fluitiste zorgde voor wat afwisseling, 
samen met de toeristen, waarbij de 
afsluiting van de 24 uur voor de Heer 
met de aanbidding van het 
Allerheiligste door kapelaan Van 
Velthoven indrukwekkend was. Vele 
mensen droegen hun steentje bij, 
waarvoor onze dank. 
 

De dag van 24 uur voor de Heer was 
gewoon en toch weer niet, een 
nieuwe dag van 24 uur stond voor de 
deur. De alledaagse dag nam deze 
speciale 24 uur over. De dag begon 
met een begrafenis, waarbij de 
toeristen, die wilden binnenkomen 
met eerbied voor de overledene 
omkeerden en hun weg naar elders 
vervolgden. 

Afscheid ds. Pieter Overduin 
 

 

Palmzondag 
JAAR - C 

 

Jesaja 50, 4-7 
Filippenzen 2, 6-11 
Lucas 22, 14-23, 56 

 

 
 

THEMA:  
DE WEG VAN HET KRUIS 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 12 APRIL 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

ZONDAG 14 APRIL 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorgangers 
pater J. Reurs en pastor M. Dieleman 
m.m.v. de Wal-Noten  
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; Jacobus de Smit, broers, zusters en 
verdere familie Heijens; Maurice Bertram 
echtgenoot van Maria de Smet; jaargetijde 
Jo de Poorter en echtgenote Ireen van 
Waterschoot; jaargetijde voor Irene de 
Witte echtgenote van Theo Dobbelaer; 
Elsa Christina August Freijser weduwe van 
Joseph Johan Marie Cammaert; Louisa 
Maria Neve-van Driessche en Johan 
Neve; Ben de Rechter, Jo Smit en 
overleden familie; Maria Amelia de Bruijn 
en echtgenoot Leon Joseph Marie 
Hemelaar; Karel René Leon Verhaegen 
en echtgenote Suzanne Verhaert; Lidwien 
Verstraaten-Verver en overleden familie 

 

ZONDAG 14 APRIL 14.00 UUR: 
doopvieringen: Amy Voet, Duuk Van 
Waeyenberghe 

 

WOENSDAG 17 APRIL 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 17 APRIL 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen 

 

DONDERDAG 18 APRIL 19.00 UUR: 
Witte Donderdag, eucharistieviering 
verzorgd door het pastoraal team m.m.v. 
Parochiekoor Clinge/De Klinge 

 

VRIJDAG 19 APRIL 15.00 UUR: 
kruisweg, eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
Dameskoor 

 

VRIJDAG 19 APRIL 19.00 UUR: 
viering Goede Vrijdag, verzorgd door het 
pastoraal team m.m.v. Laudate Dominum 

 

BELGISCHE KOEWACHT 
 

ZONDAG 14 APRIL 10.00 UUR: 
Palmzondag processie woord- en 
communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en overleden familie 

 

lector: Gonny Rozijn 
misdienaar: alle misdienaars 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 11 APRIL 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Johan de Burger en echtgenote 

Angela Weemaes en overleden familie; Ed 
Borm en echtgenote en overleden ouders; 
Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; overleden familie IJsebaert; 
Margaretha Danckaert en echtgenoten 
Frans Thijs en Joos de Wit, zonen Freddy 
en Francky en overleden familie; René 
Bauwens en echtgenote; Theo Beughels 
en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
Maria en Agnes Bauwens, overleden 
ouders en Nelly Bauwens 

 

COLLECTE 13-14 APRIL 
 

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 en in Clinge is er een extra 
caritascollecte. 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 18 APRIL 14.00 UUR: 
uur van gebed We willen daar tot Maria 
bidden voor de Noden van de Kerk en 
voor de Noden van de Wereld. “De 
Vrouwe van Alle Volkeren” zal onze 
Voorspreekster zijn! U bent allen van 
harte uitgenodigd. 

 

VRIJDAG 19 APRIL 15.00 UUR: 
kruisweg, woord- en communieviering 
met als voorganger pastor K. Van de 
Wiele, samen met het Gregorius Koor  

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 13 APRIL 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het parochiekoor o.l.v. Marlene 
Bauwens 
intenties: jaargetijde Luc Hoefnagels; 
Gilbert Hoefnagels echtgenoot van 
Agnes Casteels, zoon Peter en 
overleden grootouders; Cyriel Casteels 
en echtgenote Anna Martens en 
overleden familie; jaargetijde Eduard 
Bonte echtgenoot van Hilda Bonte-
Leuridan; Bernard de Keijzer en 
echtgenote Rachel van den Branden, 
overleden schoonzoon Jos en 
schoondochter Evelien; Sjef Peeters 
echtgenoot van Martha Plasschaert; 
Dorthy Piessens echtgenote van Isidoor 
Merckx 

 

DINSDAG 16 APRIL 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron. Iedereen is van harte welkom. 

 

mededeling: 
In de viering op zaterdag 13 april zullen 
er palmtakjes gezegend en uitgereikt 
worden. 

 

VRIJDAG 19 APRIL 15.00 UUR: 
kruisweg, woord- en communieviering 
verzorgd door de werkgroep 

 

NIEUW-NAMEN 
SINT JOZEFKERK 

 

VRIJDAG 5 APRIL 19.00 UUR: 
In tegenstelling tot eerder bericht is er 
op deze dag geen viering. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

VRIJDAG 19 APRIL 15.00 UUR: 
kruisweg, woord- en communieviering 
verzorgd door de werkgroep 

 

mededeling:  
Sam's Kledingactie helpt bij de 
wederopbouw van Sulawesi.  
De inzameling van deze voorjaarsactie 
in Oost Zeeuws-Vlaanderen  vindt ook 
dit jaar weer plaats op de 2e maandag 
van mei, namelijk op 13 mei 2019. 
Mooi op tijd om uw kledingkast weer 
eens te inspecteren en te zien wat u 
kunt missen. Sulawesi is vorig jaar door 
een grote aardbeving getroffen en kan 
zeker nog hulp gebruiken voor de 
wederopbouw. Onze hulp is zeer 
welkom. Al ruim 50 jaar zamelt Sam's 
Kledingactie materiaal in voor Mensen 
in Nood. Elk jaar goed voor veel 
hulpprojecten in de hele wereld.  
Via de kerkgemeenschap van uw dorp 
en/of via onderstaande informatie en 
intenties van Tintin leest u, waar en 
wanneer u de kleding kunt bezorgen. 
Heel hartelijk dank voor ondersteuning 
van onze actie.  
Het hele jaar door kunt u elke laatste 
zaterdag van de maand, tussen 10.30 
en 11.30 uur kleding brengen aan de 
tuinpoort van de pastorie te Hulst. Dat is 
u vast wel bekend. 
 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 13 APRIL 19.00 UUR: 
Palmzondag, eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie;  Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
jaargetijde Patrick Marin; Han en Fien 
Cappendijk-de Rijk; Hermie Dobbelaar 
en zijn overleden familie 

 

mededeling: Sam’s Kledingactie 
zie de mededeling onder Hengstdijk 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 14 APRIL 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Fons 
van Kampen echtgenoot van Marie-
Louise Herrewegh; jaargetijde Johannes 
Verdurmen; jaargetijde Piet Maas, 
overleden echtgenote, zoon, dochters 
en familie;; overleden familie Rijk-Hiel; 
Ed Steijns en overleden familie; Annie 
de Bakker-Gelderland 

 

lector: Jojanneke en Ynske Taelman 
com. assistent: J. van Waterschoot 

 

VRIJDAG 19 APRIL 15.00 UUR: 
kruisweg, woord- en communieviering 
verzorgd door de werkgroep 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 15 APRIL 19.00 UUR: 
Boeteviering, eucharistieviering met als 
voorgangers pastoor W. Wiertz en 
pastor R. Grossert 
intenties: jaargetijde voor Irma Roelands 
echtgenote van Bennie van Leemput; Rosa 
Josepha Wentzler en echtgenoot Willy 
Joseph van Esbroek en hun overleden 
ouders; Barbara Oomen en echtgenoot 
Alphonsus Stallaert en overleden familie; 
jaargetijde voor Frans van Damme en 
Marie van Damme-van Waterschoot, 
dochter Ineke en schoonzoon Johan 
Suij; Petrus de Klippelaar en echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders; 
Rene de Waal en echtgenote Madelijn 
Heijman en dochter Christina 
lector: Bernadette de Schepper 
communie: Greet Hiel 
koster: Greet Hiel 

 

mededeling: Op de andere dagen van 
de Goede Week, op paaszaterdag, 1e 
en 2e paasdag zijn er geen vieringen in 
deze parochiekern. Voor de vieringen 
op deze dagen wordt verwezen naar 
informatie elders in Tintinnabulum. 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 11 APRIL 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter Agnes 
en overleden familie 

  

overleden: 
mw. Elisa van der Hooft-Freijzer, 99 jr 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 14 APRIL 10.30 UUR:  
Palmzondag, woord- en communie-
viering met als voorganger pastor K. 
van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Angelina en Joos 
van Gimst-Heijdens en familie; Ludwina 
Plasschaert en familie; Ria Neve 
echtgenote van Hans Metsers, ouders 
en familie; jaargetijde Emelda de Theije 

 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 

 

Secretariaat parochie: 

e-mail: parochiebestuur@hmsdz.nl 
 

Het secretariaat en het pastoraat van de 
parochie is te bereiken op tel. 0114 - 
745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur 

 

Voor het maken een afspraak voor 
de ziekenzalving kunt u contact 
opnemen met pastoor Wiertz op tel. 
06-42506424. 

 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 

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

 

Pastoraal werkster 
M. Dieleman-Fopma 
tel. 0115-694958;  e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl 

 

Pastoraal werker F. van Geyt 
tel. 0117-493891 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 

 

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

 

I D’Hert, priester 
tel. 0032-92 187167 
e-mail: ignace.dhert@telenet.be 

 

Kapelaan J. van Velthoven 
tel. 0114-745000, keuzetoets 2; e-mail: 
kapelaanvanvelthoven@gmail.com 

 

Pastoraal werker N. van Waterschoot 
tel. 0115-616006 e-mail: 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl 

 

Pastoraal werkster K. Van de Wiele 
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 

 

Dienst geestelijke zorg Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
tel.: 0114-381317 

 

Diaken Kees van Geloof 
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
  

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
(vervolg) 

 

WOENSDAG 17 APRIL 11.00 UUR: 
Goede Week, woord- en communie-
viering met als voorganger pastor K. van 
Geloof m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor 

 

DONDERDAG 18 APRIL 14.00 UUR: 
Witte Donderdag, woord- en communie-
viering met als voorganger pastor K. 
van Geloof  in de serre van de 
Korenmarkt/Bellingstraat m.m.v. het 
Blaauwe Hoevekoor 

 

VRIJDAG 19 APRIL 14.00 UUR: 
kruisweg, woord- en communieviering 
met als voorganger pastor K. van 
Geloof  m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor 

 

overleden: 
mevr. Gerty Ter Hoeve-Abraham, 71 jr 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 16 APRIL 10.30 UUR: 
Goede Week, woord- en communie-
viering met als voorganger pastor K. 
van Geloof m.m.v. het 
parochiekernkoor 

 

 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 
INFORMATIE EN INTENTIES 

mailto:parochiebestuur@hmsdz.nl
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/component/contact/contact/4-uncategorised/252-f-van-geyt?Itemid=101
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

