
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 2-3 november 

 

Hulst 
 vr 1 nov 18.00 uur  biecht 
 vr 1 nov 19.00 uur eucharistie 
 za 2 nov 19.00 uur  eucharistie 
 zo 3 nov 11.00 uur eucharistie 
 wo 6 nov 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 6 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 za 2 nov 19.00 uur allerzielenviering 
 zo 3 nov 9.30 uur  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 2 nov 10.30 uur allerzielenviering 
 za 2 nov 14.30 uur  rozenkransgebed 

 

Clinge 
 za 2 nov 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 5 nov 9.30 uur  w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 za 2 nov 10.00 uur  w&c viering 

 

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

 

Vogelwaarde 
 za 2 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 vr 8 nov 20.00 uur Hubertusviering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 3 nov 9.30 uur  w&c viering 

 

Lamswaarde 
 za 2 nov 19.00 w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 31 okt 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 3 nov 10.30 uur  eucharistie 
 wo 6 nov 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 7 nov 14.00 uur viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 5 nov 10.30 uur  eucharistie 
 

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 
 

 
 

 

83e jaargang nr. 1 
 

zondag 3 november 2019 

TINTINNABULUM 

Steeds weer komen in gesprekken, 
onverwacht, interessante manieren van 
kijken en benoemen aan de orde. Ook 
vanuit andere christelijke kerken komen 

‘eye-openers’ aan de orde. Vanuit de 
eigen ervaring vertelt iemand mij hoe 
groot in oppervlakte de protestantse 
gemeente is waartoe hij en zijn vrouw 
behoren. Mensen komen van alle 
kanten en ze kiezen er echt voor juist bij 
de gemeente te horen. Ze moeten er 
vroeger voor opstaan en langer voor 
onderweg zijn. Dat vinden ze niet erg. In 
de gemeente vinden ze, te midden van 
een mooie groep mensen, ruimte voor 
het beleven van hun geloven in Jezus 
Christus. Samen met anderen kunnen 
ze hun geloven concretiseren op de 
manier die hun aanspreekt. Er heerst 
een sfeer van vriendschappelijkheid 
onder de kerkgangers, die van alle 
leeftijden zijn. Mijn gesprekspartner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

benoemde de gemeente waartoe hij 
behoorde steeds met het woord ‘streek-
gemeente’. Het was niet direct een 
nieuw woord voor mij maar toen ik hem 
hun gemeente een paar keer zo hoorde 
benoemen ging er bij mij wel een belletje 
rinkelen. Eigenlijk, zo dacht ik, is dit precies 
de benaming die ook bij onze parochie 
hoort. En bij de twee andere parochies 
in Zeeuws-Vlaanderen. We mogen met 
recht spreken over de ‘streekparochie 
Maria Sterre der Zee’. Onze parochie 
bestrijkt een behoorlijk groot oppervlak. 
Velen van alle kanten zijn onze parochianen. 
Misschien een insteek die ook bij u een 
belletje doet rinkelen. Laat het eens op 
u inwerken. Ik denk dat ‘deze vlag’ onze 
‘lading dekt’. Ik vind het altijd weer 
bijzonder wat onverwachte gesprekken 
kunnen oproepen en bewerkstelligen. Ik 
blijf graag in gesprek. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

Op zondag 13 oktober verzamelden 20 
kinderen met mama’s en papa’s, opa’s 
en oma’s in de kerk van Hengstdijk voor 
de Kinderkerk. Je mag zijn wie je bent. 
Kijk maar naar de poppetjes die we 
maakten, hoe verschillend ze zijn! Net 
zo verschillend als wij! 
 

 
 

En toen zei God:  
“Ik hou van jou.  
Ik hou van je oog,  
 

dat wil zien wat je moet doen. 
Ik hou van je oor,  
dat wil luisteren naar elke vraag.  
Ik hou van je mond,  
die wil zeggen waar het op staat. 
Ik hou van je hand die wil verzorgen,  
teder en lief 
Ik hou van je voet,  
die naar een ander toe wil gaan. 
Ik hou van je hart,  
dat wil voelen hoe de andere is. 
Ik hou van je verstand,  
dat wil zoeken naar wat waar is. 
Ik hou van je droom van vrede en geluk. 
Ik hou van je, helemaal. 
Ik hou van jou.” 
 

Graag weer tot de volgende keer op 
zondag 15 december in de kerk van 
Clinge. 
 

dames van de Kinderkerk 

 

 

 

 
 

Streekparochie 
 

 

LEZINGEN 1, 2 en 3 NOVEMBER 

 

Viering Allerzielen  
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 zijn overledenen 
sinds november 2018. 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 kan worden geplaatst. 

Kinderkerk 
 
 
 

 

 
 

 
 

Je bent je aan het voorbereiden op je 
huwelijk of bent net een paar jaar 
getrouwd. Graag nodigen we jullie uit 
voor deze gezellige middag voor 
twee op zaterdag 16 november 2019 
in Roosendaal. 
 

 

Deze middag gaat over de plaats, die je 
het geloof wil geven in je leven samen 
en in je gezin. Frank en Frederike 
Proost zijn 21 jaar getrouwd en hebben 
vier kinderen. Zij zullen delen hoe hun 
huwelijk- en gezinsleven dieper en 
waardevoller zijn geworden dankzij het 
geloof. Ze vertelden ons al: “Een hele 
mooie gebedsverhoring is dat we elkaar 
hebben ontmoet! Een paar uur daarvoor 
hadden we allebei, los van elkaar, 
gebeden of we iemand mochten 
 
 

ontmoeten. Vlak daarna spraken we elkaar 
‘toevallig’ aan. Dat was ons begin samen, we 

hebben elkaar nooit meer losgelaten". 
 

Het programma van de middag ziet er 
als volgt uit: 
13.00 uur: We beginnen met een 

uitgebreide lunch 
13.45 uur: Inleiding door Frank en 

Frederike 
14.30 uur: Met z'n tweeën in gesprek met 

een kop koffie en wat lekkers 
15.30 uur:  Moment in de kerk om alles 

bij God te brengen.  
16.00 uur: Drankje 
 

Deze middag wordt gehouden in de 
pastorie van de Sint Josephkerk, Sint 
Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal. 
Het is een initiatief van het Sint 
Franciscuscentrum – het vormings-
centrum van het bisdom Breda.  Heb je 
vragen over deze dag of wil je jullie 
aanmelden? Check www.gezinengeloof.nl 
of mail naar Brechje Loenen via: 
gezin@bisdombreda.nl. De kosten zijn:  
€ 10 per stel, eventuele kinderen gratis. 
Dit is inclusief lunch en versnaperingen.  
 

Sint Hubertusviering 
Hengstdijk 

 

Op vrijdag 8 november om 20.00 uur is 
er weer de Sint Hubertusviering in de 
Catharinakerk in Hengstdijk. Dit jaar 

voor de zevende keer. Tijdens de 

eucharistieviering worden de 
Hubertusbroodjes gezegend en na de 
viering uitgereikt. De voorganger is 
pastoor Wiel Wiertz en de muziek 
wordt verzorgd door het Eerste 
Zeeuwse Jachthoornkorps.  
Na de viering is er in de kerk nog een 
gezellig samenzijn onder het genot 
van een drankje en een hapje. 
Iedereen is van harte welkom, met of 
zonder hond of ander huisdier. Na de 
viering kunt u uw dier laten zegenen. 
Om ons financieel te steunen zijn er in 
de kerk weer steunkaarten te koop 
voor € 4,- u kunt echter ook tijdens de 
collecte een financiële bijdrage doen. 
 

Bruidsparen en jonggehuwdendag op 16 november: 
Geloof in je huwelijk! 

 
 

 

Allerheiligen    JAAR - C 
 

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

 

Allerzielen     JAAR - C 
 

Jesaja 25, 6a.7-9 
Apokalyps 21, 1-5a.6b-7 

Lucas 23,44-46.50.52-53; 24, 1-6a 
 

THEMA: 
ZALIG DIE LEEFT MET GOD 

 

31ste zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Jeremia 1, 4-5.17-19 
1 Korintiërs, 12, 31; 13,1-13 

Lucas 4, 21-30 
 

 
 

THEMA: 
VANDAAG KOM IK BIJ JOU! 

 

Wij die achter zijn gebleven 
 

Wij die achter zijn gebleven  
blijven met jou verbonden. 

Wij die verbonden zijn 
zullen elkaar achterlaten. 

Wij die achter moeten laten 
zijn bezorgd om wie achterblijven. 

Wij die vandaag achterblijven  
denken aan wie voorgingen. 

Wie vandaag willen of moeten gaan  
blijven leven in onze herinnering. 
Achterblijven in verbondenheid 

is onze bestemming. 
Wijsheid gewenst, geen sterkte. 

Huil maar eens flink, of wat maar bij jou past. 
Wijsheid om je eigen wijs,  

je eigen weg, je eigen stem te horen. 
Tussen al die stemmen  

die denken te weten wat goed voor je is. 
Wijsheid, lieve mensen en 
luistermensen wens ik je. 

 

Marinus van den Berg 

 

http://www.gezinengeloof.nl/
mailto:gezin@bisdombreda.nl


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 1 NOVEMBER 18.00 UUR: 
persoonlijk biecht 

 

VRIJDAG 1 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorgangers 
het pastoraal team m.m.v. de Wal-Noten  
intenties: ; Leonid Gromyko en Ljoebov 
Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote 
Maria Roels; Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en overleden 
ouders; overleden ouders Brand-Wauters 
en overleden familie; overleden leden van 
de vrijwillige brandweer; Wim Bruggeman 
en echtgenote Roza Verstraaten en 
wederzijdse ouders en familie; voor onze 
ouders Jozef en Alice Baecke-Ferket en 
voor Marlies en Jo; voor overleden ouders 
Guust en Trees de Roeck-Fermont 

 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Leon en Marie de Kock-de 
Theije en overleden familie; Michael 
Vonck, Rosalia Vonck-van Huffel en 
Magdalena en Juliette Vonck;  voor 
George Lockefeer en overleden ouders 
en familie; jaargetijde Jo de Poorter en 
echtgenote Yreen van Waterchoot  

 

ZONDAG 3 NOVEMBER 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; familie 
Bernardus Temmerman en echtgenote 
Johanna de Smit, overleden zoon en 
dochters; Paula de Bruijn, Ries van Kampen 
en overleden familie; Louisa Maria Neve 
van-Driessche en Johan Neve; George 
van Waterschoot echtgenoot van Irena 
Bun; Aloys Buysrogge en echtgenote 
Luciënne Maenhout en zoon Rob 
Buysrogge; Jan en Mathilde de Smit en 
overleden familie; voor Joop en Jan 
Gremmen; voor Eduardus Emerie 
Cyrillus Verschueren 

 

WOENSDAG 6 NOVEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 6 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; jaargetijde 
Alexander Baert; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen 

 

mededeling: Op zaterdag 2 november 
geeft het Zeeuws Vocaal Ensemble een 
concert in de basiliek. Dit concert begint 
om 15.30 uur en u kunt voorafgaand 
een kopje koffie drinken. 

 

overleden: 
Eduardus Emerie Cyrillus Verschueren, 
82 jaar, echtgenoot van Paula Ferket 
 

 

COLLECTE 2-3 NOVEMBER 
 

In alle kernen is de gewone collecte voor 
bisdom, vicariaat en eigen geloofsge-
meenschap. In Clinge, Hulst, Koewacht 
en Nieuw-Namen is er extra caritas-
collecte. In 1991 werd door de gezamen-
lijke caritasinstellingen een Kerkelijk 
Noodfonds voor de regio Oost Zeeuws-
Vlaanderen opgericht. Dat fonds is 
bedoeld om mensen, die buiten de 
officiële regels van de sociale voor-
zieningen vallen, een uitweg te bieden 
bij plotselinge financiële zorgen en 
tegenslagen. Om misbruik van het fonds 
te voorkomen, lopen alle verzoeken om 
steun via medewerkers van Hulst voor 
Elkaar. Met uw steun kunnen mensen, 
die echt steun nodig hebben, een 
beroep op het noodfonds blijven doen. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
Allerzielenviering verzorgd door de 
werkgroep m.m.v. het koor 
intenties: Joseph Martens en Maria 
Heijkans; Jo de Caluwé echtgenoot van 
Els de Caluwé-de Schepper; Edith de 
Waele; jaargetijde voor Remie Aper en 
echtgenote Germaine de Meester; 
Alfons de Bock en Irena Herwegh 

 

lector: Gonny Rozijn 
misdienaar: volwassenen 

 

ZONDAG 3 NOVEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor 
intenties: Agnes Janssens echtgenote 
van Jos Vercauteren; Maurice Buijs en 
Anna Inghels; Fons Buijs en Alma Buijs 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
misdienaar: Anne-Linde en Martijn 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het parochiekoor. Tijdens deze 
viering herdenken we speciaal alle over-
ledenen van het afgelopen jaar. Er zullen 
gedachtenisprentjes met hun naam 
uitgereikt worden en voor ieder van hen 
zal een kaarsje worden ontstoken. 
intenties: Herna Buytaert echtgenote van 
Roger Bogaert, overleden ouders en 
familie; Margo Schalkens, overleden 
vader en overleden familie Bernard de 
Keijzer en echtgenote Rachel van den 
Branden, overleden schoonzoon Jos en 
schoondochter Evelien; Christianne van 
Duijse, Karel en Wies Bracke, Maria 
Merckx, Fiel Merckx, Isidoor Merckx en 
echtgenote Delphine Ongena;  

 

DINSDAG 5 NOVEMBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk woord- en communieviering met 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste met als voorganger pastor 
R. Grossert tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron  

 

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

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep ter gedachtenis aan de 
overledenen van afgelopen jaar en 
uitreiking van de gedachteniskruisjes. 
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 een brandend 
kaarsje dat op het graf bij een dierbare 
overledene geplaatst kan worden. 
intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; Esther de Kind en 
echtgenoot René van Roeyen; Jeanne 
van der Heyden, Jozef van der Heyden 
en ouders Alexander, Francisus van der 
Heyden en echtgenote Anna Maria 
Lockefeer; Maria Buijsrogge echtgenote 
van Johan Kegelaer, familie Buijsrogge-
Gillis, Honoré Freyser en echtgenote Julma 
Buijsrogge, overleden ouders en familie; 
Alphons Steijaert echtgenoot van Lucie 
Kerckhaert en overleden familie; Maria 
Kindt; Jacobus Lockefeer en echtgenote 
Anna Kindt; overleden leden KVO en DIVA; 
Marie-Jose Lockefeer en echtgenoot 
Johan van Dijke en baby Annemieke; 
overleden ouders en familie de 
Deckere-Cornelissens 

 

lector: R. Ferket-de Clerck 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 10.30 UUR: 
Allerzielenviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven m.m.v. het 
Sint Gregorius koor 

 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de zielenrust van 
onze dierbaren Iedereen is van harte 
welkom en uitgenodigd om dit gebed te 
komen versterken. 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS HULST 

 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Trees Buys echtgenote van Willy 
Hofman, overleden ouders en familie; Irma 
Stallaert; Maria Verbist met gedachtenis 
aan haar ouders; Jozef van de Vijvere en 
echtgenote Alma Mahu en wederzijdse 
ouders 

 

lector: J. de Baar 
 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs waarin de overledenen 
van het afgelopen jaar van Vogelwaarde 
en Hengstdijk worden herdacht 
intenties: Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en overleden familie; Gerarda 
Cappendijk en overleden familie; Frans 
en Regina Remorie-van den Bosch en 
overleden familie; echtpaar Joos en 

Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
overleden familie Johannes Truijman-
Vonk en overleden kinderen; jaargetijde 
Piet Crombeen, wederzijdse ouders, 
schoonzus Anny, schoonbroer Marcel en 
overleden familie Crombeen-Schuren; 
overleden ouders Leo en Marie Erpelinck-
Koolegem en overleden familie 

 

mededeling:  
De caritascollecte voor het Kerkelijk Nood-
fonds is verzet van 2 naar 9 november.  

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

VRIJDAG 8 NOVEMBER 20.00 UUR: 
eucharistieviering t.g.v. Sint Hubertus 
met als voorganger pastoor W. Wiertz 
m.m.v. het Eerste Zeeuwse Jachthoorn-
korps. Tijdens de eucharistieviering 
worden Hubertusbroodjes gezegend en 
na de viering uitgereikt. Iedereen is van 
harte welkom. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 3 NOVEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; Pieter van Kampen-
Willems en overleden kinderen; 
overleden ouders Ceril en Cornelia 
Roelands-Platjouw; overleden ouders 
Jo Rijk en Maria Hiel; Theo en Ireen 
Tieleman-Elias en overleden familie; 
Emery de Nijs, overleden kleinzoon Erik 
en overleden familie de Nijs-Kerckhaert; 
familie Reyns-de Kort, zoon Stanny, 
schoondochter Meriam en familie; Mart 
de Block-Pauwels; Miet Menu-
Kerckhaert en overleden familie; Roos 
van Itegem; overleden ouders Alouisius 
en Helena Pouwels-Martinet; overleden 
ouders Pouwels-Goossen en zoon 
Martien; Theo van Kruijssen en Els van 
Kruijssen-Franssens; M. de Kock en 
familie; Albert de Schepper 

 
 

 
 

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 

 

Pastoraal werkster 
M. Dieleman-Fopma 
tel. 0115-694958;  

 

Pastoraal werker F. van Geyt 
tel. 0117-493891 

 

Pastoraal werker R. Grossert 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 

 

I D’Hert, priester 
tel. 0032-92 187167 

 

Kapelaan J. van Velthoven 
tel. 0114-745000, keuzetoets 1  

 

Pastoraal werker N. van Waterschoot 
tel. 0115-616006   

 

Pastoraal werkster K. Van de Wiele 
gsm 06-41322776 

 

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

 

Diaken Kees van Geloof 
tel.: 0114-313604 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als voor-
gangers pastor R. Grossert en werkgroep 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 31 OKTOBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering voor overleden 
bewoners en overledenen uit eigen kring 

 

overleden:  
Theo Cornelissens  85 jr.  

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 3 NOVEMBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering  
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Frans en Els Van 
Daele-Rottier en familie; Tilly en Cesar 
Mannaert-van den Bergen; ouders Rosa 
en Piet Weemaes-Maenhout, zoon Jo, 
schoonzoon Johan en familie; Piet en 
Irma de Rijk-de Bleijser, dochter Hilda en 
familie; Rob Mel en familie Mel-Collet; 
Piet Hoefeijzers en familie; jaargetijde 
Achiel De Meyer echtgenoot van Andrea 
De Meyer-Thijs; jaargetijde Marie 
Knibbeler-Burggrave en echtgenoot 
Henk Knibbeler; Neel Buster 

 

WOENSDAG 6 NOVEMBER 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor 

 

overleden:  
mw. Lena Lourenssen-Dekker, 99 jr. 
dhr. Arthur Vereecken 97 jr. 

 

DONDERDAG 7 NOVEMBER 14.00 UUR: 
viering in de serre van Korenmarkt/Belling-
straat voor bewoners en buurtgenoten 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 5 NOVEMBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering 
 
 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

