
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 1 en 8 maart 

Hulst 
 zo 1 mrt 11.00 uur eucharistie 
 zo 1 mrt 14.00 uur doopviering 
 zo 1 mrt 15.30 uur doopviering 
 wo 4 mrt 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 4 mrt 19.00 uur  eucharistie 
 vr 6 mrt 19.00 uur eucharistie 
 zo 8 mrt 11.00 uur eucharistie 
 wo 11 mrt 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 11 mrt 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 wo 26 feb 19.00 uur  aswoensdag 
 zo 1 mrt 9.30 uur  w&c viering 
 za 7 mrt 19.00 uur Poolse viering 
 zo 8 mrt 9.30 uur eucharistie 

 

St. Jansteen gemeenschapshuis 
 do 12 mrt 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 7 mrt 14.30 uur rozenkransgebed 

 

Clinge 
 wo 26 feb 19.00 uur  aswoensdag 
 za 29 feb 19.00 uur  w&c viering 
 za 7 mrt 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 3 mrt 9.30 uur  w&c viering 
  aansluitend aanbidding 
 di 10 mrt 9.30 uur gebedsgroep 

 

Vogelwaarde 
 za 29 feb 19.00 uur  eucharistie 
 za 7 mrt 19.00 uur eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 9 mrt 19.00 uur eucharistie 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 wo 26 feb 19.00 uur aswoensdag 
 zo 1 mrt 9.30 uur  eucharistie 
 zo 8 mrt 9.30 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 27 feb 10.30 uur  w&c viering 
 do 5 mrt 10.30 uur eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 wo 26 feb 11.00 uur aswoensdag 
 zo 1 mrt 10.30 uur  eucharistie 
 wo 4 mrt 11.00 uur  weekviering 
 zo 8 mrt 10.30 uur w&c viering 
 wo 11 mrt 11.00 uur weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 3 mrt 10.30 uur  eucharistie 
 di 10 mrt 10.30 uur weekviering 
 

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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zondag 1 maart 2020 

TINTINNABULUM 

Na een oproep vanuit WZC Antonius 
kwam vrijwilliger René den Doelder naar 
voren. Hij zag het helemaal zitten om 
met de duofiets te gaan rijden met de 
bewoners van WZC Antonius. René 
merkte alleen terecht op, dat de huidige 
duofiets helemaal versleten was. Hij 
heeft er zich vervolgens voor ingezet  

 

 
 

om te zorgen dat potentiële sponsors 
werden benaderd en mede daardoor 
hebben we zelfs 2 nieuwe fietsen 
kunnen aankopen. 
Sponsors waren direct bereid om hierbij 
te helpen en hebben overweldigend 
gedoneerd! Er gaat natuurlijk niets 
boven het samen fietsen met 2 
personen. Vrijwilligers hebben gemerkt, 
dat het erg gezellig is omdat bewoners 
super enthousiast zijn na de fietstocht 
vertellen. Hier doen we het dan ook voor! 
We willen de sponsor Caritas van de 
parochie H. Maria Sterre der Zee dan 
ook heel hartelijk danken voor hun gift! 
Wilma Morcus namens de bewoners 
van Antonius in Kloosterzande 
(www.zorgsaam.org) 

 

Meestal staan we niet stil bij het 
onverwachte tot we geconfronteerd 
worden met verlies. Als we rouwen komt 
alles als golven over ons heen en je 
moet alle zeilen bijzetten om te 
overleven. 
Het is een uitdaging zoals we zelden 
tegenkomen in ons leven en toch slagen 
we er in maar het gaat niet vanzelf. 
Verdriet overvalt ons, verwart ons en 
het stopt nooit. We zullen altijd met 
verlies geconfronteerd worden maar 
óók met ‘graag zien’. Rouwen blijft niet 
zwaar als we de kant kiezen van het 
graag zien want dát stopt niet, zelfs al 
namen we afscheid. Volgens R. 
Neimeijer moeten we niet loslaten 
maar ‘anders verbinden’. 
Het Duale Procesmodel spreekt over 
een voortdurende golfbeweging tussen 
herstel en verlies. Het is roeien met 2 
roeispanen om niet in rondjes te blijven 
draaien. Het is goed als we heel even 
toestemming krijgen om te vertragen 
en om, ook als het goed gaat, bewust 
tijd te maken voor het stukje verdriet. Bij 
laag water is alles oké, maar als er 
storm opsteekt, als de golven komen, 
dan moeten we leren surfen. Soms 
blijken we veerkrachtiger dan we 
verwachtten. 
Toch blijft het levenseinde iets dat ons  
 

overkomt. Dan gaan we antwoord 
zoeken, houvast en komen uit bij de 
spiritualiteit met ervaringen die, als we 
ervoor openstaan, een betekenis die we 
vooraf niet zagen. Veel hangt af van de 
manier waarop we in het leven staan: 
de houding van grijpen of de houding 
van ontvangen.  
Het ging vanavond over ‘graag zien’, 
‘verbinden’, raken en geraakt worden … 
“Herinneringen kunnen helpen maar wat 
als je je kindje verliest bij de geboorte 
en het niet eens in je armen mocht 
sluiten; als je geen herinneringen hebt 
…” Vroeger dacht men ter bescherming 
van de moeder, dat het beter was niet te 
hechten. Goed dat het verlies van 
pasgeboren en te vroeggeboren 
kinderen nu wel wordt erkend voor 
moeders én vaders. Graag zien gaat 
over herinneringen, maar ook over wat 
je baby voor jullie betekent … nog altijd. 
Het gaat over het gemis en onvervulde 
verwachtingen. 
 

Enkele reacties uit het publiek (53 p.): 
“Een onvergetelijke avond”, “Bewondering 
voor de warme en persoonlijke manier 
waarop zij het bracht”, “Waardering dat 
zij haar recent persoonlijk verlies 
kon/wou delen. ‘t Heeft mij geraakt.”               
 

verslag rouwzorgteam 

 

 

 

 
 

Duofietsen voor Antonius 

 

 

Carnaval 
 

De dagen van carnaval staan weer 
voor de deur. Voor velen dagen van 
verbondenheid en plezier. Alles mag 
even gerelativeerd worden.  
Ook in verbinding met de parochie 
geven we hier graag aandacht aan. 
 

Hulst, basiliek, zaterdag 22 februari, 
19.00 uur. 
Kloosterzande, kerk, zaterdag 22 
februari, 19.30 uur. 
We hopen van harte dat u het de 
moeite waard vindt mee te vieren. 
We verheugen ons op mooie vieringen. 
 
 
 

 

Lezing Rouwzorg Regio 0114, 4 februari door Sindy Helsen 
‘De dagen … ze komen en gaan … in golven over je heen’ 

 
 

 

 
 

 
 

Evenals vorige jaren wordt in de 
veertigdagentijd op uitnodiging van de 
zusters Maria Stella Matutina door de 
parochies in Zeeuws-Vlaanderen een 
bezoek gebracht aan het klooster te 
Dordrecht en met hen de dag 
doorgebracht. Dit jaar vindt het bezoek 
plaats op maandag 23 maart 
aanstaande. Vertrek vanaf de kerk in 
Terneuzen is gepland om 9.00 uur en 
de terugreis om 16.00 uur. In de kosten 
wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
Kapelaan Jochem van Velthoven is 
begeleidend priester. 
U kunt zich voor deze dag opgeven bij 
George en Marleen Gernaert, 
Diamantsingel 14, 4533 AV Terneuzen 
tel. 0115-617673 e-mailadres 
g.gernaert@kpnplanet.nl. 
 
 

 
 

Bezoek aan het klooster te 
Dordrecht op 23 maart 

 

 

1ste zondag van de 
veertigdagentijd  

JAAR - A 
 

Genesis., 2, 7-9; 3,1-7 
Romeinen 5, 12-19 of 12. 17-19 

Matteüs 4,1-11 
 

THEMA: BEPROEFD 

 

LEZINGEN 1 MAART 

 

LEZINGEN 8 MAART 

 2de zondag van de 
veertigdagentijd 

JAAR - A 
 

Genesis 12, 1-4a 
2 Timóteus 1, 8b-10 

Matteüs 17, 1-9 
 

THEMA: VERLICHT 
 

Boekenmarkt in de 
basiliek in Hulst 

 

Op zaterdag 14 maart wordt in de 

basiliek te Hulst (ingang Cornelis de 

Vosplein) een boekenmarkt gehouden 

met verkoop van boeken, cd’s en lp’s 
ten bate van de vastenactie (project 
Sibusiso in Tanzania). De boekenmarkt 
start om 9.15 uur en duurt tot 15.15 uur. 
Tweedehands boeken en grammofoon-
platen zijn in te leveren aan de achterkant 
van de pastorie binnen de poort (ingang 

via Pierssenstraat en dan links). Graag 

de boeken onder het afdak plaatsen op 
de verhoging. Eventueel telefonisch 
contact opnemen met Paul Coolsen, 
telefoon 06-53861221. 
. 
 

 

Zuster Noëla Polet 
 

Beste mensen, zuster Noëla Polet laat 
weten dat ze in de komende tijd minder 
zichtbaar is ‘vanwege activiteiten 
vanuit de Sociëteit’. Natuurlijk 
respecteren wij dit en wij wensen haar 
veel succes en zegen toe voor al de 
ongetwijfeld goede werken op haar pad.  
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Goed nieuws van 
Rouwzorg Regio 0114 

 

We zetten 2020 in met goed nieuws want 
we mochten twee nieuwe stuurgroeps-
leden verwelkomen: al eerder Lia 
Brooijmans voor de kern Lamswaarde en 
onlangs Debora Sandifort voor Clinge. 
We zijn dankbaar voor hun inzet en 
enthousiasme. Hun contactgegevens 
zijn te vinden op de website. 
Omdat we met onze rouwgroepen niet 
meer terecht kunnen in het nieuwe 
parochiecentrum in Hulst, wijken we 
uit naar een nieuwe locatie in Clinge 
nl. het zaaltje naast de r.-k. kerk H. 
Henricus, ’s Gravenstraat 169 te Clinge. 
 

Dit jaar bestaat Rouwzorg Regio 0114 
20 jaar en op 6 oktober willen wij daar 
graag bij stilstaan. Iedereen is van 
harte welkom.  
 

het rouwzorgteam 
 

http://www.zorgsaam.org/
mailto:g.gernaert@kpnplanet.nl
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/overlijden/rouwzorg


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 1 MAART 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang  
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Edie Verschueren; Gerda van 
Geertruij-Pieters; overleden ouders Theo 
Hiel en Lies Kerckhaert en overleden 
familie; Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; Leon 
de Bleijser echtgenoot van Ivonne van 
Puyvelde; familie Baert-van Gijsel; Alphons 

Florence Verdurmen; August Alphons 
Petrus Eeckhout; Elza de Koning en 
overleden echtgenoten Albert Boogaert 
en Joseph van Gimst; Elza Verbist 

 

ZONDAG 1 MAART 14.00 en 15.30 UUR: 
doopviering 

 

WOENSDAG 4 MAART 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

WOENSDAG 4 MAART 19.00 UUR: 

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

 

VRIJDAG 6 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie 

 

ZONDAG 8 MAART 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het Basiliekkoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; jaargetijde Ljoebov 
Pilinoga, Leonid Gromyko, Willy van Mol 
en echtgenote Maria Roels; Corry van 
der Wielen-Aarts en echtgenoot George 
van der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
Lidwien Verstraaten-Verver en overleden 
familie; Leon de Bleijser echtgenoot van 
Ivonne van Puyvelde; Alphons Florence 
Verdurmen; August Alphons Petrus 
Eeckhout; Greetje en Jan Foppe-de 
Bolster en overleden familie 

 

WOENSDAG 11 MAART 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

WOENSDAG 11 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-

Elias en overleden kinderen; familie 

Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 

 

COLLECTE 1 en 8 MAART 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. Op 1 maart is er 
een extra caritascollecte voor de 
Vastenactie.  
Dit jaar steunt de Vastenactie een eigen 
project in Tanzania genaamd ‘Sibusiso’. 
Het project omvat een uniek programma 
voor verstandelijk gehandicapte kinderen 
en hun families. Sibusiso is de naam 
van een centrum waar deze kinderen 
tijdelijk worden opgenomen en waar tal 
van activiteiten plaatsvinden. Daarnaast 
is het programma ‘community based’, 
wat wil zeggen dat het ook in dorpen, 
waar de kinderen vandaan komen, actief 
is. De stichting Sibusiso is opgericht 
door het Nederlandse echtpaar Henk 
en Atty Hammer-Roos uit Terneuzen. 
Alle parochies in Zeeuws-Vlaanderen 
steunen dit project, zodat zij hun 
goede werk kunnen voortzetten. De 
landelijke Vastenactie vult onze 
actieopbrengst aan met een subsidie 
van 50%! Wees dus gul met uw gift. 
Op 8 maart is er in Hulst een extra collecte 

voor het onderhoud van de verwarming. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 19.00 UUR: 
aswoensdagviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 
misdienaars: volwassenen 

 

ZONDAG 1 MAART 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het koor 
intenties: Gerard Poppe en echtgenote 
Mathilde Baert, overleden kinderen 
Annie en Roger en schoondochter 
Edith; Roger van Daele echtgenoot van 
Ria de Deckere; Madelein Boel weduwe 
van George Martens 

 

misdienaars: Noa/Martijn 
lector: Ria van Daele-de Deckere 

 

ZATERDAG 7 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering in de Poolse taal met 
als voorganger pastoor Slawomir Klim 

 

ZONDAG 8 MAART 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor 
intenties: Coleta Misseghers; Madelein Boel 
weduwe van George Martens; Alice Dierick 
en overleden familie; Gerard v. Nieuwlande 
en echtgenote Mia van Nieuwlande-
Belaert, overleden ouders Belaert-
Sturms en familie van Nieuwlande  

 

lector: Willy Verschraegen 
 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 12 MAART 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Alfred Weemaes en echtgenote; 
Ed Borm en echtgenote en overleden 
ouders; René Bauwens en echtgenote; 
Johan de Burger en echtgenote Angela 
Weemaes en overleden familie; Silvia 
Plasschaert; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 7 MAART 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 
Iedereen is van welkom en uitgenodigd 
om dit gebed te komen versterken. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 19.00 UUR: 
aswoensdagviering met als voorganger 
pastor R. Grossert m.m.v. het gemengd koor 

 

ZATERDAG 29 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het gemengd koor 
intenties: Christiane Zaman en echtgenoot 
Dies Duininck; Antoinette Maenhout en 
overleden ouders; Etienne Schijvenaars 
echtgenoot van Agnes de Wilde; Luc 
Leegwater echtgenoot van Jacqueline 
Bleijenbergh  

 

DINSDAG 3 MAART 9.30 UUR: 
in het zaaltje aan de H. Henricuskerk 
woord- en communieviering aansluitend 
aanbidding van het Allerheiligste met als 
voorganger pastor R. Grossert tijdens 
de bijeenkomst van gebedsgroep De 
Bron Iedereen is van harte welkom. 

 

ZATERDAG 7 MAART 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het koor ‘Laudate Dominum’ 
intenties: Aloys van Boven echtgenoot 
van Anny Pieters; Luc Leegwater 
echtgenoot van Jacqueline Bleijenbergh 

 

DINSDAG 10 MAART 9.30 UUR: 
in het zaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron. 
Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda: Donderdag 5 maart wordt de 
H. communie aan huis gebracht bij de 
mensen, die hiervoor zijn aangemeld. 

 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 29 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en overleden familie; echtpaar 
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Theo van Vlieberghe; Bert van der Meijden; 
overleden ouders Liet en Emma Erpelinck-
Wullems met gedachtenis van overleden 
dochter Ria en familie 

 

ZATERDAG 7 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; overleden familie 
Johannes Truijman-Vonk en overleden 
kinderen; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Adriaan van Campen; 
Willy Lambert en overleden familie Lambert-
de Boeij; Theo van Vlieberghe; jaargetijde 
Philip van den Bergen met gedachtenis 
van overleden vader Wies van den Bergen, 
zus Anneke en overleden familie 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 9 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Prudent Kerckhaert en echtgenote 

Paulina Cornelissens, overleden kinderen 
en kleinkinderen; Rosalia Kerckhaert-
Warrens met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Josephus Kerckhaert; Benny 
Tieleman echtgenoot van Gerarda 
Tieleman-Roctus 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 19.00 UUR: 
aswoensdagviering verzorgd door de 
werkgroep 

 

ZONDAG 1 MAART 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; overleden 
echtpaar Kees en Madeleine Rijk-van de 
Lavoir; Pieter van Kampen-Willems en 
overleden kinderen; Joos de Booij en 
overleden echtgenote Annie Schuren en 
overleden familie; overleden ouders Jo Rijk 

en Maria Hiel; jaargetijde Roos Verdurmen-
Kerckhaert en familie; uit dankbaarheid 

 

lector: Ynske Taelman 
com.assistent: Gino Sloot 

 

ZONDAG 8 MAART 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; familie 
Reijns-de Kort, zoon Stanny en schoon-
dochter Meriam; Eddy de Nijs echtgenoot 
van Carolien de Nijs, Lou en Cecile Vermue-
Modde en overleden familie; jaargetijde 
Nico Goossen echtgenoot van Tilly 
Jonkheijm en kleindochter Kimberley 

 

lector: Tiny Burm 
com.assistent: Lea Kouijzer 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 27 FEBRUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring 

 

overleden:  
mw. Louisa Serrarens-D’Hooghe, 94 j. 

 

DONDERDAG 5 MAART 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken 
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring 
 

 
 

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 W. 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 

 

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 K. van Geloof 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

INFORMATIE EN INTENTIES 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  

ZEEUWS-VLAANDEREN vervolg 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 11.00 UUR: 
aswoensdagviering met uitreiking van 
de askruisjes m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor 

 

ZONDAG 1 MAART 10.30 UUR:  
eucharistieviering 
intenties: Aloys en Anna Seij-Schuren; 
Gaby en Harry Bruggeman-Vereecken 
en familie; jaargetijde Jan van Denderen 
echtgenoot van Annie d’Hondt en familie; 
Piet en Louisa de Boeij-Pauwels en familie 

 

WOENSDAG 4 MAART  11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor 

 

ZONDAG 8 MAART 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Achiel Hermans echtgenoot 
van Margriet Bryssinck; Gaby en Harry 
Bruggeman-Vereecken en familie; 
ouders Polfliet-Smits, Leon en Marie-
José; Jo Serrarens, broer Jack en familie 

 

WOENSDAG 11 MAART 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
dhr. Frans Verstraeten 78 j.  
mw. Annie Lauwers-Rombaut 89 j.  
mw. Dina Jansen 90 j.  

 

mw. Alice van Gassen 89 j.  
 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 3 MAART 10.30 UUR: 
eucharistieviering 

 

DINSDAG 10 MAART 10.30 UUR: 
weekviering 

 

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

