
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 26 
 

zondag 3 en 10 mei 2020 
 TINTINNABULUM 

LEZINGEN 3 MEI 
 
 

4de zondag van Pasen 
Roepingenzondag 

JAAR - A 
 

Handelingen 2, 14a.36-47 
1 Petrus, 2, 20b-25 
Johannes 10, 1-10 

 

 
 

THEMA: HERDER ZIJN 
 
 
 

LEZINGEN 10 MEI 

5de zondag van Pasen 
JAAR - A 

 

Handelingen 6, 1-7 
1 Petrus, 2, 4-9 

Johannes 14, 1-12 
 

 
 

THEMA: RUIMTE VOOR VELEN! 
 

 
 
 

THEMA:  
IN HET HART GERAAKT 

 
 

 

Vastenactie in de 
paastijd voor Sibusiso 

 

Door het coronavirus zijn we in heel 
Nederland genoodzaakt om zoveel moge-
lijk binnen te blijven. Dit gaat gepaard met 
veel verdriet, zoals voor de mensen, die in 

ziekenhuizen of verzorgingshuizen amper 

of geen bezoek mogen ontvangen. En veel 
mensen missen de dagelijkse contacten 

met anderen. Maar zoals Johan Cruyff 
ooit zei: “Ieder nadeel hep zijn voordeel”. 
Want door de coronacrisis gaan we er 
minder op uit. We bezoeken geen terrasjes. 
We rijden minder auto. We sparen dus 
veel uit. Een cappuccino voor twee mensen 

kost al gauw € 5,00 zonder Zeeuwse 

bolus. En minder rijden met de auto spaart 
al gauw enkele tientjes per maand. 

 

 

 
 

De Vastenactie Zeeuws-Vlaanderen 
ontvangt dit jaar een stuk minder geld 
dan verwacht voor het project Sibusiso: 
De landelijke vastenactie heeft een 
voorschot van €16.750 overgemaakt 
voor dit project. Een mooi bedrag, maar 
ons streefbedrag is € 50.000. 
U kunt daar nog steeds wat aan doen. 
U kunt namelijk een gedeelte van het 
geld of het complete bedrag dat u 
uitspaart aan benzine, terrasbezoek of 
een heerlijk diner overmaken naar het 
bankrekeningnummer van de vastenactie. 
U kunt gebruik maken van het landelijke 

nummer: NL21 INGB 0000 0058 50 
onder vermelding van projectnummer 
401387 of op NL80 RABO 0172 4606 38 
t.n.v. r.-k. Caritas HMSdZ. 

Woorden bij de  4de zondag van Pasen 
 Inleidend 
Als een herder trekt Jezus met ons mee en wijst de goede 
weg. Als een deur is Hij de toegang tot de Vader. Twee 
beelden om de grootheid van Jezus uit te drukken. 
Zondag 3 mei vieren wij Roepingenzondag en wij bidden om 
goede herders in de Kerk, die ons het geheim van de 
verrezen Christus verkondigen. 
 

Psalm 23, 1-3a.3b.4.5.6 
 

De Heer is mijn herder, niets kom ik te kort. 
 
De Heer is mijn herder, niets kom ik te kort; Hij laat mij weiden op groene velden. 
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, Hij geeft mij weer frisse moed. 

 

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam. 
Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil, waar Gij mij leidt. 
Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen. 

 

Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders. 
Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. 

 

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven. 
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden. 

 

Lezing uit het heilig evangelie: Johannes 10, 1-10 
 

Woorden ter overweging 
Wij leven met zijn allen in een wereld, waarin van alle kanten steeds weer een 
appèl op ons wordt gedaan. De ene wil dít van ons, een ander dát. Wat moet ik 
doen? Welke weg moet ik kiezen? Welke weg leidt naar het geluk dat blijvend is? 
Vandaag drukt de liturgie ons op het hart dat het er bóven alles om gaat, dat je als 
mens de juiste herder kiest. Dat je niet kiest voor degene, die je vernietigt en 
misbruik van je maakt, maar dat je kiest voor de mens, die je liefheeft, je verdedigt 
en leven geeft. 
Precies déze zijn de geloofsbrieven, waarmee Christus zich heeft gepresenteerd: 
“Ontvang Mij als je Herder en als de Heer van je leven”. 
Christus verlangt er vurig naar dat zijn woorden in ons worden vervuld. “Ik ben 
gekomen opdat de mensen leven zouden bezitten en wel leven in overvloed.” 
Dáárvoor heeft Hij geleefd, het is dáárvoor dat Hij is gestorven. Dáárvoor is Hij 
verrezen. 
Bidden wij dat de heilige Geest doorgaat met het zenden van herders naar het 
voorbeeld van de Goede Herder, onze verrezen Heer.  
Dat zo velen, ook in onze tijd, worden gebracht naar de bron, die water geeft 
waardoor je nooit meer dorst krijgt. 
 

Gebed bij Roepingenzondag 2020 
God, onze Vader, 
in tijden van onzekerheid zoeken wij naar houvast en bij een hevige storm zoeken 
wij bescherming. U heeft zich geopenbaard als de grond van ons bestaan en als 
een veilig baken in tijden van nood. Wij kunnen ons helemaal aan U 
toevertrouwen en U laat ons niet alleen in onze nood. Roep vandaag mensen, zo 
bidden wij, die de Blijde Boodschap van uw Aanwezigheid verkondigen, juist ook 
in deze tijd van onzekerheid en angst. Open de harten van mensen om uw 
roepstem te verstaan en geef hun de kracht op uw uitnodiging in te gaan op de 
weg van het priesterschap, het diaconaat of het religieuze leven, tot vervulling van 
hun eigen leven, maar vooral ook ten dienste van de mensen in nood, door 
Christus onze Heer. 
Amen. 
 

Tot slot 
Herders, betrouwbare vrouwen en mannen, die zich inzetten voor vrede, recht en 
gerechtigheid; onbaatzuchtig en zonder eigenbelang. Dat zijn de herders, die wij 
nodig hebben in onze samenleving. Mogen wij, in de wereld waarin wij leven, 
zulke herders zijn. Dan zijn wij een zegen voor elkaar en mogen wij ons gezegend 
weten door de God van hemel en aarde. 
 

 
 

 

 

 
Roepingenzondag 

 

Het is al jarenlang goed gebruik om op de zondag van de Goede Herder speciaal 
ook de aandacht te richten op het belangrijke werk van de heilige Geest om in 
mensen het vuur te laten ontvlammen en vervolgens aan te wakkeren. Het vuur 
om Christus steeds beter te keren kennen. Het vuur van de liefde voor Christus. 
Het vuur om in zijn spoor en in zijn Naam goed te doen voor de mensen en voor 
de wereld. Om in Christus’ naam mensen nabij te zijn. Het vuur om Hem present 
te stellen in gebed, woord en sacrament. In daden van naastenliefde.  
Ons aller gebed is daarvoor gevraagd. Ook dit jaar is ons een gebed aangereikt 
dat u aantreft in de woorden bij de liturgie van de zondag. Aan ons allen de vraag 
om dit gebed te bidden. Om dit gebed met overgave te bidden. Om dit gebed te 
bidden vanuit de diepe overtuiging dat het ons aller opdracht en 
verantwoordelijkheid is om Christus de mogelijkheid te bieden werkzaam te zijn in 
onze wereld.  
Ik nodig u uit een kaars te branden. Ik nodig u uit het gebed om roepingen te 
bidden. “Klop, en er zal worden open gedaan.” 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

Tekst uit de traditie 
 

Er is u niet gezegd: “Wees kleiner dan u 

bent, maar: erken wat u bent. Erken dat 
u zwak bent, een mens, een zondaar. 
Erken dat de Heer rechtvaardig maakt 
en dat u bevlekt bent.” 
Toon bij uw belijdenis de vlekken van uw 

hart, dan zult u bij de kudde van Christus 
horen. Wie zijn zonden belijdt vraagt aan 
een dokter om hem te genezen. Het gaat 
net als bij ziekte. Wie zegt: “Ik ben 

gezond”, gaat niet op zoek naar een 
dokter. 

 

Augustinus, sermo 137, 4 
 

 

Jo Everaert, boegbeeld 
voor onze basiliek 

 

 
 

Hoeveel jaren heeft Jo niet rondgelopen 

in de basiliek. Door weer en wind en 
elke dag weer reed Jo naar de basiliek, 
want hij wilde de geschiedenis van de 
basiliek van Hulst rondvertellen. Jo 
was ervan overtuigd, dat er mensen in 
de kerk zouden zijn. Hij stapte op hen 
toe en vertelde de geschiedenis van de 

basiliek met passie. De gewelven, de 
gebrandschilderde ramen, de toren, het 
interieur, maar ook vooral de piëta. Daar-
naast vertelde hij over de lichtinval, want 
weet u, als de zon door de ramen schijnt, 
waar komt deze eigenlijk vandaan? 
Probeert u het maar eens uit. 
Zijn passie voor de basiliek zorgde ervoor, 
dat hij de basiliek in 2009 aanmeldde bij 
de NCRV. De H. Willibrordusbasiliek in 
Hulst is toch dé mooiste kerk van 
Nederland! Niet de basiliek van 
Oudenbosch maar de basiliek van Hulst. 
Jo heeft 12 weken geijverd om de 
basiliek ook de mooiste kerk van 
Nederland te laten worden en het is hem 

gelukt. Het was niet gemakkelijk, want 
Zeeland heeft relatief weinig mensen om 

te stemmen. Niet getreurd, Jo liet ons 
allen familie, kennissen, aanverwanten, 
bekenden en minder bekenden aan-
schrijven om toch zeker op de basiliek 
van Hulst te stemmen. Dat lukte en 
van over heel de wereld werd er 
gestemd op de basiliek van Hulst. 
Wat een man was die Jo. Hij fikste het 
toch maar. Ook toen het lopen al iets 
moeilijker ging en hij sneller moe werd 
was Jo nog in de kerk te vinden, maar 
nu zullen we Jo niet meer door de 
basiliek, zijn basiliek, zien lopen. Jo, 
rust in vrede. 

 

Namens de parochie H. Maria Sterre 
der Zee,  
Cecile van Tiggelen 
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zondag 27 november 2016 

Intenties in de week van 3 mei 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda 

Weemaes; Honoré Verschueren en 
echtgenote Riet Verschueren-Hamelinck; 
Edie Verschueren; Gerda van Geertruij-
Pieters; Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; voor Jozef 
Alfonsus Heijens en overleden familie; 
overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; familie Verdurmen 

 

overleden: 
Josephus Ludovica van Kouteren, 86 jaar, 
echtgenoot van Ria Rosalia Thomas 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans 
 

SINT JANSTEEN 
 

pastor Claessens; Seraphine Pieters en 
echtgenote Angela Verbist; René 
Bauwens en echtgenote; Theo Beughels 

en echtgenote Rosa van Dorsselaer 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: jaargetijde Rosa Van der 
Kelen en echtgenoot Jo de Wit; Herna 
Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, 
overleden ouders en familie 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Gerarda Lauret-de 

Schepper; jaargetijde Clementina van 
Poorten-Reijns, overleden echtgenoot 
en schoondochters Betsie en Monique; 
overleden ouders Theo en Lena van 
Vlieberghe-van Goethem; Alfons van 
Goethem met gedachtenis van overleden 
echtgenote Emma van Goethem-Remorie 

 

overleden: Miel van Goethem, echtgenoot 
van Lies van Goethem-Hamelink op 
vrijdag 10 april in de leeftijd van 76 jaar 
De crematie heeft plaatsgehad op 
donderdag 16 april in Terneuzen. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: 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; Marie 
Warrens; overleden ouders Jo Rijk en Maria 

Hiel; Emery de Nijs, kleinzoon Erik en 
overleden familie de Nijs-Kerckhaert  

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

intenties: Wij vragen uw gebed voor het 
welzijn van onze bewoners in deze 
moeilijke tijd, voor hun familie en naasten 
die zo gemist worden, voor allen die 
juist nu met extra liefde en aandacht 
voor onze bewoners willen zorgen, voor 
hen die ziek zijn en voor bewoners en 
cliënten die onlangs gestorven zijn: 
Fons Biesbroeck; Betsij Luteijn-Kaijser; 
Leo Mangnus; Josephus van Kouteren 

 

Intenties, waar ons gebed 

voor wordt gevraagd in de 
week van 10 mei: 

 

SINT JANSTEEN 
 

intenties: Silvia Plasschaert; Ed Borm, 
echtgenote en overleden ouders; Alfred 
Weemaes en echtgenote; René Bauwens 
en echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer; Johan 
de Burger, echtgenote Angela Weemaes 

en overleden familie 

 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Franciscus 
Blommaert, echtgenote Maria Wittock 
en overleden ouders; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
Paula de Bruijn, Ries van Kampen en 
overleden familie; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Guust en Trees de Roeck-Fermont 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: Christiane Zaman en echtgenoot 
Dies Duininck 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Gerarda Lauret-
de Schepper; overleden ouders  
Albertus Krieckaert en Elisabeth 
Krieckaert-van Assche; overleden 
ouders Theo en Lena van Vlieberghe-
van Goethem; overleden ouders 
Cappendijk en overleden familie 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens 
en echtgenoot Josephus Kerckhaert; 
Piet Kerckhaert; Benny Tieleman 
echtgenoot van Gerarda Roctus 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Rosa 
Maas, overleden ouders, broer Jo, zus 
Rie en familie; Maria Menu-Hiel weduwe 
van Hypolitus Menu; Jules de Maat en 
Romanie de Maat-de Kever, Guido en 
Rudy 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Alle vieringen en diensten op onze locaties 

zullen voorlopig niet door kunnen gaan.  
Voor de opgegeven intenties zal in 
overleg op een latere datum worden 
gebeden. Ook het rondbrengen van de 
communie komt te vervallen! 

 

 
intenties: Wij vragen uw gebed voor het 
welzijn van onze bewoners in deze 
moeilijke tijd, voor hun familie en naasten 
die zo gemist worden, voor allen die juist 
nu met extra liefde en aandacht voor onze 

bewoners willen zorgen, voor hen die 
ziek zijn en voor bewoners en cliënten 
die onlangs gestorven zijn: Jacobus de 
Reu; Annie Grandsaerd-Stallaert 
 

Het Covid-19 virus en onze vrijwilligers 
 

Wat een impact heeft het coronavirus. Al vanaf begin maart werd het spannend. 
Er kwamen steeds meer maatregelen, waardoor het steeds moeilijker werd het 
vrijwilligerswerk, wat je soms al jaren doet, te blijven doen. Kan ik mijn 
vrijwilligerswerk nog doen of toch maar niet? Vrijwilligers willen zich heel graag 
inzetten om anderen te helpen. Binnen de kerk kan dit op heel veel gebieden. 
Denk aan kosters, bloemengroepen, koren, dirigenten, organisten, klusjes in en 
aan de kerken, luiden, kerk schoonmaken, administratieve taken en nog zoveel 
andere klussen.  
Op dit moment blijven veel vrijwilligers noodgedwongen geduldig wachten. We 
treuren, frustreren, het maakt opstandig, verdrietig. Immers, jij vrijwilliger, voelt 
fezelf goed in je vel als je dingen kunt doen, kunt organiseren, helpen, plannen, 
vergaderen, actie ondernemen. De activiteiten, die je bedacht had, zijn 
systematisch geannuleerd en niemand weet voor hoe lang….. Je ziet je 
medevrijwilligers amper. Niet leuk en telefoneren is toch niet hetzelfde als 
rechtstreeks contact.  
En nu, wil ik alle vrijwilligers een hart onder de riem steken door jullie symbolisch 
een bloemetje te sturen, jullie veel sterkte te wensen in deze coronatijd met 
mindere en betere dagen. Ook hoop ik, dat alles weer snel gaat normaliseren, 
want dan kunnen we langzaamaan aan ons vrijwilligerswerk gaan beginnen.  
Straks, straks zullen we elkaar weer zien, zullen we alle bekende gezichten weer 
zien en zullen paraat staan.  

 

Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter parochie heilige Maria Sterre der Zee 

 

Mailadressen 
 

Inmiddels zijn we al jaren gewend aan onze eigen mailadressen. Geen probleem 
zou je zeggen. Meerdere adressen immers betekent ook, dat je al die 
mailadressen ook moet openen en dat mag je niet vergeten. De andere kant: Eén 
adres betekent, dat privé en werk door elkaar heen loopt. 
En toch gaan we mailadressen veranderen. Nu is het mailadres bijna altijd heel 
duidelijk gekoppeld aan de persoon zelf. Dat betekent, dat je alle mailtjes privé 
krijgt. Wat dan als je weggaat of een andere functie krijgt. Laat je iedereen weten, 
dat het mailadres veranderd is? Dat wordt zo gemakkelijk vergeten. Je loopt het 
risico dat mailadressen worden vergeten, dat berichten niet worden doorgestuurd, 
om wat voor reden ook.  
Ook onze geloofsgemeenschap, de parochie heilige Maria Sterre der Zee gaat 
met de tijd mee. Een duidelijke herkenning is ook voor de kerk belangrijk, ziet er 
professioneler uit en is ook efficiënter. Daar hebben we de laatste tijd aan gewerkt 
en er zijn aanpassingen in de computer gemaakt. We kunnen nu aan de slag 
gaan en we vragen u deze mailadressen ook te gaan gebruiken. In het begin is dit 
wennen, maar oefening baart kunst en de huidige adressen blijven we nog wel 
een tijd gebruiken. 
Op dit moment zullen we de naam die bij de functie hoort vermelden. Als er een 
andere persoon van bv vicevoorzitter wordt benoemd krijgt deze persoon 
automatisch alle mailtjes en niet meer degene die is weggegaan. 

 

info@hmsdz.nl algemeen adres parochie  Miek Kegels 
parochiebestuur@hmsdz.nl secretariaat parochiebestuur Miek Kegels 
pastoraalteam@hmsdz.nl secretariaat pastores Chantal van Iwaarden 
vicevoorzitter@hmsdz.nl vicevoorzitter Cecile van Tiggelen 
secretaris@hmsdz.nl secretaris Cecile van Tiggelen 
penningmeester@hmsdz.nl penningmeester Ronnie Roctus 
redactie@hmsdz.nl communicatie diverse personen 
caritas@hmsdz.nl caritas Carlo de Vries 
secretariaat-pci@hmsdz.nl secretaris caritas Jaap Klok 
pkhulst@hmsdz.nl parochiekern Hulst secretariaat pk Hulst 

 

De pastores hebben er voor gekozen hun eigen mailadres te behouden. 
Hopelijk bent u er snel aan gewend en gebruiken we deze adressen. Dank. 

 

Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter parochie heilige Maria Sterre der Zee 
 
310 

INFORMATIE EN INTENTIES 
Wist u dat? 

Mij kwam ter ore, dat onze dirigente, Marina Stockman, inmiddels de 25 jaar 
gepasseerd is als dirigente. Begonnen bij het jeugdkoor als dirigente is Marina na 
enkele jaren overgegaan naar het dameskoor. Met veel enthousiasme leidt ze haar 

dameskoor. Elke week repeteert ze met de dames. Ook zijn de dames aanwezig  

Versje voor twee 
 

Dit versje is geschreven bij de foto van 
een koppel duiven in een boom vol 

lentebloesem 
 

Als de lente in de lucht hangt 
En elk mens een uiltje vangt, 
Zit de doffer naast zijn wijfje, 

Zij aan zij en lijf aan lijfje, 
Zomaar even in de tijd 

Een klein stukje eeuwigheid. 
 

Fasafas, Hulst 20200403 

 
 

bij rouw en trouw. Je kunt wel zeggen, dat Marina hart 
voor de zaak heeft. Soms zingt ze ook solo. Met de 
organisten Marcel Mangnus en eerder Jo Ivens staat zij 
voor haar muzikale taak. Marina, van harte gefeliciteerd. 
Naast het dirigentschap zingt Marina ook nog met de 
Cantorij der Basiliek van Anton de Kort. Ook dit betekent 
repetitie, oefening en optredens. Je kunt wel zeggen, dat 
Marina wordt omgeven door muziek, die ze ook uitstraalt. 
 

Cecile van Tiggelen,  
vicevoorzitter parochie heilige Maria Sterre der Zee 
 
 

Annulering Midzomerfeest in Hengstdijk 
 

Gezien de ontwikkelingen bij het bestrijden van het coronavirus hebben wij als 
midzomerfeest comité besloten het midzomerfeest 2020 niet door te laten gaan. Het 
is op dat moment nog onwenselijk om met grotere aantallen mensen samen te komen 

vanwege de afstand die men van elkaar moet houden. We vinden het wel jammer 
na de succesvolle editie van vorig jaar met de tent op de parking aan de school. 
Het is ook jammer dat we dit jaar geen inkomsten voor het onderhoud aan de kerk 
hebben juist nu er door de Stichting veel aan onderhoud wordt uitgegeven. 
We gaan nu maar werken aan de volgende editie die gehouden wordt op 26 en 
27 juni 2021. We hopen dat onze vrijwilligers en sponsoren dan ook weer met hun 
steun en hulp willen bijdragen aan het slagen hiervan. We hopen dat we allemaal 
gezond mogen blijven en dat we snel van dit enge virus verlost worden. 

 

Namens het midzomer feest comité en de Stichting Behoud Catharinakerk 

Jo de Cock 
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