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Aanpassingen coronamaatregelen 
 
 
 
 
 
Hulst, 22 december 2021 
 

Beste parochianen, 
 

Afgelopen zaterdag heeft ons demissionaire kabinet, na het advies van het OMT, een extra persconferentie gehouden en een algemene 
lockdown afgekondigd tot en met vrijdag 14 januari 2022. De bisschoppen hebben daarna ook besloten tot verdere aanscherping van de 
maatregelen. 
 

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de r.-k. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze 
begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. 
‘”Maar” vragen de bisschoppen, “laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. 
Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis 
overwint.” 
 

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximum aantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek 
toegankelijk blijven. Dit met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. Voor de vieringen van Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar geeft dit 
voor de kerken waar vieringen zijn, de volgende aantallen: 
 

 H. Maria Sterre der Zee Parochie H. Andreas Elisabeth-parochie  
Boschkapelle 40 Kloosterzande 50 Aardenburg 50 Philippine 50 
Clinge 45 Koewacht 50 Oostburg 50 Terneuzen 50 
Hulst 50 Nieuw-Namen 50   Zuiddorpe 40 
 

Het reserveren, zoals dat voor de kerstvieringen al noodzakelijk is, wordt weer verplicht voor alle vieringen. Vanaf zondag 2 januari 2022 
schalen we opnieuw af naar één viering per parochie. Om het voor iedereen duidelijk te houden, is deze viering steeds in dezelfde kerk: 
Aardenburg (9.15 uur), Terneuzen (11.00 uur) en Hulst (11.00 uur). Pastoor Wiertz en kapelaan Romero zullen afwisselend voorgaan in 
de eucharistievieringen. 
Voor wat de koorzang betreft, grijpen de bisschoppen terug op de eerdere maatregelen: er mag voorzang zijn door één cantor of door 
maximaal vier zangers/koorleden. 
 

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal 
honderd personen worden bijgewoond. We hanteren daarvoor in onze kerken de aantallen, op veilige afstand, zoals we die al eerder 
hebben gecommuniceerd: 
 

 H. Maria Sterre der Zee Parochie H. Andreas Elisabeth-parochie  
Boschkapelle 40 Kloosterzande 55 Aardenburg 60 Philippine 75 
Clinge 45 Koewacht 55 Oostburg 54 Terneuzen 70 
Hengstdijk 45 Lamswaarde 33 IJzendijke 26 Zuiddorpe 40 
Heikant  45 Nieuw-Namen 64 Breskens 30 
Hulst 100    Schoondijke 30 
     Biervliet 30 
 



Voor alle kerkelijke bijeenkomsten anders dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de 
maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten, Driekoningen zingen, 
enzovoorts, plaatsvinden.  
Wanneer kerken opengesteld worden voor bijvoorbeeld een bezoek aan de kerststal, dan gelden alle basisregels. Openstelling na 17.00 
uur is niet toegestaan. De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op 
corona blijft natuurlijk gehandhaafd.  
 

We staan met de maatregelen en de besmettingen op hetzelfde niveau als vorig jaar met Kerstmis. De geboorte van Christus, onze 
Verlosser, kunnen we, ondanks de maatregelen, op veel manieren vieren. De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt nog 
belangrijker. Voor iedereen die geen plaats meer kan reserveren: vier thuis mee! In samenwerking met Omroep Hulst heeft het pastoraal 
team een kerstviering opgenomen, die u via Omroep Hulst (Deltakanaal 112 en KPNkanaal 1435) kunt bekijken. De uitzending is op 
kerstavond om 19.00 uur, met herhalingen om 22.00 uur, en op 25 en 26 december telkens om 11.00 en 19.00 uur. Kijkt u ook eens op 
de website www.VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier 
Kerstmis! 
 

Namens het pastoraal team en parochiebesturen, 
pastoor W. Wiertz 

 

 

Kerstwens 
 

Beste mensen, medegelovigen, 
Vrees niet, dit is geen kerstwens in coronatijd met zo ‘n diepe zucht van: “Nu-al-voor-de-tweede-keer-op-rij-geen-echt-kerstgevoel”! 
Neen, want mijn advent stond dit jaar in het teken van dankbaarheid. 
 

Weet u wat ik de afgelopen vier weken gedaan heb? Ik heb kerstkaarten gekocht en elke dag op één van die kaarten geschreven 
waarvoor ik dankbaar ben. Deze kaarten heb ik bij de lege kribbe gelegd. Kaarten van dankbaarheid om voor het Kind de weg naar onze 
wereld te bereiden. Gods Kind: welkom geheten door dankbare mensen. Het is intussen een aardige verzameling. Hier enkele 
voorbeelden: 
 

“Bedankt voor een ontmoeting vol vertrouwen.”  
“Vandaag ben ik dankbaar dat ik samen met iemand van harte kon lachen.” 
“Wat ben ik dankbaar voor mensen die zo hun best doen in deze tijd!” 
“Bedankt voor mensen die in hartjes denken, niet in hokjes.” 
“Dankjewel voor de vele kleine dingen die in stilte gebeuren.” 
“Van harte bedankt voor de vele mensen in de parochie,  
die door muziek en zang ons geloven verrijken en troost bieden.” 
“Bedankt voor de herontdekking van de eenvoud. Het zit ‘m in de kleine dingen.” 
 

Dankbaarheid verzacht ons, laat ons bewuster leven. 
Dankbaarheid maakt mensen milder, begripvoller. 
Dankbaarheid brengt ons weer in contact met ons innerlijke kind, 
zodat wij ons kunnen herkennen in het Kind van Bethlehem. 
Het Kind dat ons liefdevol aankijkt en tot ieder van ons zegt: ‘Je wordt bemind.’ 
 

Mijn collega’s en ik wensen u allen een gezegend, een dankbaar en gezond kerstfeest, 
 

Ralf Grossert p.w. 
 

 

Kerst en Nieuwjaar 
 

De lockdown is weer een feit. Covid is grillig en doet ons veel pijn, We willen zo graag contact met elkaar en het gaat maar niet. Elke 
keer komt er een variant en zitten we weer in angstige afwachting wat ons nu weer gaat gebeuren. Het is moeilijk ons er bij neer te 
leggen, maar laten we alstublieft toch blijven proberen veilig voor onszelf en voor elkaar te blijven. 
 

We zijn nu in de advent op weg naar kerst, de geboorte van Jezus en ook als bestuur sluiten we ons aan bij de gedachten die Ralf 
Grossert, onze pastor, hierboven heeft verwoord. Zalig Kerstmis. 
 

Nu we weer naar het nieuwe jaar toegaan en er komende week geen Tintinnabulum verschijnt, willen we iedereen een gezond en 
gelukkig Nieuwjaar wensen, maar niet zonder u allen te bedanken voor het vele werk, dat het afgelopen jaar door vrijwilligers is gedaan 
en ook de uitgebreide steun, die wij van medeparochianen mogen ontvangen. We hopen ook komend jaar weer op alle vrijwilligers en 
steun in onze kerk. 
 

Hartelijk dank, namens parochie H. Maria Sterre der Zee,  
Cecile van Tiggelen 

 

 

Redactie website en Tintinnabulum 
 

Ook voor de redactie en de mensen van het Tintinnubulum heel hartelijk dank voor al jullie inspanningen, elke week weer en op al die 
momenten dat we weer wat nodig hebben. We beseffen heel goed hoeveel werk er wekelijks in zit en dan steeds weer toevoegingen of 
veranderingen, die op het laatste moment toch nog doorgevoerd moeten worden. We hopen ook komend jaar weer op jullie te mogen 
rekenen. alvast dank. Zalig Kerstmis en een gelukkig en gezond 2022! 
 

Bestuur en pastores heilige Maria Sterre der Zee 
 

 

Parochiecentrum 
 

Nu de lockdown weer een feit is sluiten wij de winkel in het parochiecentrum in de middag, ook in de weekenden, zoals alle winkels. U 
kunt er wel terecht in de ochtend voor een misintentie op de gebruikelijke tijden in de ochtend, maandag tot en met donderdag van 9.30 
tot 11.30 uur. Dank voor uw begrip. 

 

 

http://www.vierkerstmis.nl/


Kerstboodschap van de Nederlandse bisschoppen 
 

Broeders en zusters,  
 

De geboorte van Jezus Christus in Bethlehem betekent de overwinning van licht op duisternis, liefde op haat, vreugde op verdriet, hoop 
op wanhoop en vrede op geweld. De geboorte van het Kind brengt licht in onze wereld en in onze harten. 
 

Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen 
zo getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de kerstnacht: “Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de 
mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2, 14). Wij zijn zijn handen en voeten in deze wereld.  
 

Paus Franciscus roept ons in zijn encycliek Laudato si’ (Rome, 24 mei 2015) op om met respect en eerbied 
om te gaan met de aarde en om de situatie van hen die in armoede leven te verbeteren. Ook daar herinnert, 
de ster die schijnt boven Bethlehem, ons opnieuw aan. “Wat hebt gij voor de minsten der mijnen gedaan?” 
(Matteüs 25, 31-46). 
 

Kerstmis is een tijd van vreugde. God wijst ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze 
eigen waardigheid en die van elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die boodschap gaan we samen op weg.  
 

Wij wensen u en onszelf toe dat wij, net zoals Maria en Jozef, open kunnen staan voor God in ons leven. Wij 
zullen dan het licht van Christus met Kerstmis zien, het licht dat we nodig hebben in de duisternis. Dan zal het 
Kerstkind ook zelf in ons hart worden geboren. Vanuit die overtuiging wensen wij u van harte een gezegend 
en een zalig Kerstmis toe.  
 

De r.-k. bisschoppen van Nederland 
Utrecht, december 2021 

 

 

Kerstboodschap van bisschop Liesen 
 

Dierbare broeders en zusters in Christus, 
 

Als uw bisschop en uw broeder in de Heer wil ik graag een eigen woord voegen bij de kerstboodschap van de Nederlandse bisschoppen. 
In onze gezamenlijke kerstboodschap roepen we op tot ontmoeting: tot het delen van lief en leed, van vreugde en verdriet. In het Kind is 
God ons nabij gekomen in onze nood en wil Hij ons ontmoeten als onze Redder; laten wij ook elkaar nabij zijn en elkaar sterken in geloof 
en hoop, juist nu in de donkere dagen van de winter en van de dreiging voor de volksgezondheid. 
 

Geloof en hoop - dat is mijn dubbele kerstwens aan u allen. Sterk elkaars geloof door het met elkaar te delen. De synodale weg die ook 
ons bisdom is opgegaan, is een weg van luisteren naar elkaars geloofsgetuigenis en van onderscheiden wat de heilige Geest zegt. Zoals 
destijds de ster van Bethlehem, zal Gods Geest ons daar brengen waar de Redder van de wereld te vinden is. 
 

Laten we elkaars hoop sterken door samen het visioen te dromen van vrede en gerechtigheid voor iedereen, De conferentie van de 
Missionaire Parochie, die op 24 en 25 maart door zal gaan, fysiek of online, wil parochies ertoe inspireren om langs nieuwe wegen een 
netwerk van geloof en liefde te bouwen op het fundament van Christus. De parochies van de toekomst zullen misschien klein zijn, maar 
zullen echt geloofsgemeenschappen zijn wanneer Jezus het stralend middelpunt is, onze enige hoop, en wij ons zijn leerlingen weten, 
zijn broeders en zusters, zijn vrienden. 
 

Wij zetten ons in voor gastvrije verkondiging en toerusting om velen te helpen Jezus persoonlijk te ontmoeten. Dat begint steeds 
opnieuw bij onze eigen ontmoeting met Hem. Graag had ik elk van u bij de kerststal ontmoet en iets van uw geloof in het Kerstkind 
gehoord en met u gedeeld wat Hij voor mij betekent. Laten we daarover spreken met elkaar in het komende jaar. 
 

Dierbare broeders en zusters, al zal het op anderhalve meter afstand in de kerk zijn met een kleinere groep, of thuis verbonden met een 
liturgie via livestream, of met maar enkele gasten, laat Kerstmis 2021 meer dan ooit het feest van de nabijheid zijn, nabijheid in geloof en 
hoop. Weest verzekerd van mijn nabijheid bij u in gebed, wanneer ik in de kerstnacht bij het Kind kniel en Hem ter ere de eucharistie 
vier. “Komt, laten wij aanbidden...” 
 

Bij de kribbe zijn we nooit alleen. Graag wil ik juist in deze dagen de actie Charbel in herinnering roepen en aanbevelen. Wat in 2020 
begon als een spontane actie in ons bisdom heet inmiddels ‘Project Charbel en daarvoor wordt tot op de dag van vandaag geld 
ingezameld. Op 4 augustus 2020 vielen door een enorme explosie 170 doden, 6.000 gewonden en raakten 300.000 mensen dakloos. De 
klap kwam bovenop deal lang lopende economische en politieke crises van het land. Nog steeds is er behoefte aan onderdak, voedsel 
en medische zorg. De lokale parochie staat dagelijks in contact met getroffenen, professionele hulpverleners en vrijwilligers. Omdat er 
directe contacten liggen tussen het Bisdom Breda en pastoor Jad Chlouk van de Sint Joriskathedraal in Beiroet, zijn wij er zeker van dat 
giften rechtstreeks en ter plekke worden benut. 
Ook in Beiroet wordt het Kerstmis, ook in Beiroet is het Covid-19 virus aanwezig, laat dan ook iets van onze naastenliefde zichtbaar 
worden in Beiroet! Giften kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL79 RABO 0101 051778 ten name van Bisdom Breda, onder 
vermelding van ‘Project Charbel’. Van harte wens ik u een zalig Kerstmis toe! 
 

+ Mgr. Jan Liesen, bisschop van Breda 
 

 

Kerstbeleving via sociale media 
 

De pastorale werkgroep Koewacht wil via een video uitzending alle medegelovigen en inwoners een warme kerstgroet bezorgen. Deze 
kerstbeleving 2022 wordt, geheel overeenkomstig het Covid protocol, verzorgd vanuit de kerk te Koewacht. Op het programma staan 
bezinning en gezang, waaraan jongeren meewerken. Ook delen enkele anderstalige inwoners kerstwensen in hun eigen taal. 
Iedereen kan mee aansluiten bij deze kerstbeleving door in te loggen op de webpagina van 'Kerkbelang Koewacht’, of via de navolgende 
link : https://www.youtube.com/channel/UCRU3E4IPXEG9-CbfgkThIEw 
Het is eveneens mogelijk om via de eigen Facebook pagina van Kerkbelang de opname te volgen. De uitzending start op kerstavond 
vanaf 18 uur, vervolgens kan iedereen op een door zichzelf gekozen moment de kerstuitzending bijwonen. Met deze opname hoopt het 

team de kerstbeleving met vele families te delen en niettegenstaande de Covid beperkingen, de ±2.000 jaar oude kerstboodschap te 
bestendigen. 
 

Kerkbelang 
 

 

Lamswaarde H. Cornelius 

 

Op zaterdag 25 december zal de kerk van 14.00 tot 16.00 uur open zijn voor een bezoek aan de kerststal, een persoonlijk gebed of om 
een kaarsje aan te steken. Natuurlijk alles volgens de huidige richtlijnen: 1,5 meter afstand houden, dragen van een mondkapje en 
handen ontsmetten bij binnenkomst. Vanuit het pastorale team zal Ralf Grossert aanwezig zijn.  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRU3E4IPXEG9-CbfgkThIEw


Royale steun voor Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 
 

In november en december zijn levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. In de parochies Andreas en H. Maria Sterre der Zee 
hebben de caritassen er voor gezorgd dat er drie overvolle winkelwagens met pastasaus konden worden bezorgd. Vanuit de Elisabeth-
parochie werden twee volle winkelwagens met allerlei levensmiddelen geschonken en een bedrag van € 100,-. Een prachtig resultaat, 
waar we als drie parochies trots op kunnen zijn. Fijn dat alle zeshonderd pakketten, die de Voedselbank iedere week aflevert bij mensen 
in Zeeuws-Vlaanderen, konden worden aangevuld met de talrijke giften van de parochianen. Hartelijk dank daarvoor. 
 

pastor Niek van Waterschoot 
 

 

Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zaterdag 25 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger bisschop Liesen 
intenties: Michael Vonck, Rosalia Vonck-van Huffel en Magdalena en Juliette Vonck; Paula de Bruyn, Ries van 

Kampen en Carlo de Waal en overleden familie; jaargetijde Gerard van Acker en overleden familie; familie A. 
Michielsen-van Acker en overleden kinderen; George Elegeert en echtgenote Yvon Elegeert-Reijns; voor Leon 
de Bleijser; René Verschueren en echtgenote Cornelia de Smit en overleden familie; voor overleden ouders 
Guust en Trees de Roeck-Fermont; Piet Boonman en overleden familie; Dick de Kamps, overleden ouders, 
schoonouders en familieleden; Alphons Cornelis Hofman echtgenoot van Anna Louisa van Waterschoot; Lia 
Laurijs-Polfliet; Jo Everaert en familie Everaert-Tielemans; familie Boon-Vennix; Gilbertus De Beleir en 
echtgenote Eleonora De Beleir-van der Veen; pastoor Jo van der Heyden en overleden familie van der 
Heyden-Smet; Jacobus Leenknegt en echtgenote Elisa Vink en overleden kinderen en familie; Ben de Rechter 
en Jo de Smit en overleden familie; voor Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote 
Maria Roels; Aloysius de Bock en Emerentia de Bock-de Caluwé en overleden dochters en schoonzonen; 
Aloïs Seij en Anna Seij-Schuren en overleden familie 
zondag 26 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  

intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo de Bakker; voor Leon de Bleijser; Alphons Petrus d’Haens echtgenoot van 
Augusta Victoria Serrarens; Hilda Maria Josephina Burm-Lemsen; Mathilda Louisa Maria van Vliembergen-van 
Goethem en echtgenoot Willy van Vliembergen; George en Roos van de Voorde-van Driessche; Piet Rottier en 
echtgenote Maria d’Hooghe en Wilfried Segers; Klaus Wiertz en overleden familie; Miranda de Deckere-van 
den Bosch echtgenote van Antoine de Deckere en overleden ouders en schoonouders; voor mijn zus; voor een 
goede afloop; Klaus Wiertz en overleden familie 
woensdag 29 december 15.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie van Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 
zaterdag 1 januari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: Leon de Bleijser 

 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone 
collecte voor bisdom, vicariaat en 
eigen geloofsgemeenschap en in 
Clinge en Vogelwaarde extra 
collectes bestemd voor onderhoud 
en verwarming van de 
kerkgebouwen. 
 

 

Overzicht vieringen 
rond 25-26 december 

en 1-2 januari 
 

Hulst 
za 25 dec 11.00 uur:  eucharistie 
zo 26 dec 11.00 uur:  eucharistie 
wo 29 dec 15.30 uur:  eucharistie 
za 1 jan 11.00 uur:  eucharistie 
zo 2 jan 11.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
za 25 dec 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 25 dec 9.30 uur:  eucharistie 
Nieuw-Namen 
za 25 dec 11.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 25 dec 11.00 uur:  w&c viering 
Kloosterzande/Ossenisse 
za 25 dec 9.30 uur: w&c viering 

 

zondag 2 januari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 

intenties: Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie 
Baert-van Gijsel; Alphons Petrus d’Haens echtgenoot van Augusta Victoria Serrarens; Hilda Maria Josephina Burm-Lemsen; Leon de Bleijser; 
Alphons Cornelis Hofman, echtgenoot van Anna Louisa van Waterschoot; Mathilda Louisa Maria van Vliembergen-van Goethem, en echtgenoot 
Willy Jacobus van Vliembergen 
 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zaterdag 25 december 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: overleden ouders, broers en zussen van de familie Verschuren-Goossens; Arthur van Poecke en Magdalena van Poecke-de Guchteneire; 
Etien Herman echtgenoot van Marieke van Gremberghe 

 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 25 december 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger bisschop J. Liesen 

intenties: Rose-Marie Seghers echtgenote van Emile Kint; Albert Claus en echtgenote Josephina Malefason en overleden familie; jaargetijde Piet 
van Stappen en echtgenote Marie Mariman en overleden familie; Achiel van de Vijver en echtgenote Ilonka de Kever; Remi Smet en echtgenote 
Lea Smet 
overleden: Annie Acke echtgenote van Dees van den Berghen, 83 jaar; Annie Burm weduwe van Fiel Merckx, 84 jaar 
 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
zaterdag 25 december 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders en familie; Georgette van de Heyden overleden zus en ouders; Maria en Albert Burm overleden 
ouders en familie; Waltraud Klann en echtgenoot Jozef Maes; George Pauwels echtgenoot van Ria Schuddings en overleden familie; Petrus 
Bosman en echtgenote Augusta van Roeyen en overleden familie; overleden ouders en familie van de Deckere-Cornelissens; Margot Heye 
echtgenote van Alfons Thielens 
overleden: dhr. Eddy Leenknecht echtgenoot van Greta De Blanger, 76 jaar 
 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 25 december 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Margriet Rouwendaal-d’Hont; Jan de Bruijn; Ria Dobbelaar-de Smet; Judocus Gelderland en Rosalia Gelderland-Roctus en familie; Leon 

Lambert en overleden familie; jaargetijde Marcel Baecke, wederzijdse ouders en familie; Piet Crombeen, wederzijdse ouders en familie; Joke de 
Valck-Polfliet, overleden echtgenoot Piet, zoon Peter en dochter Anneke; overleden famiie Kindt-de Bruijn; Marie-Louise Cornelissens-Poppe; 
overleden ouders Marcus-Mahu en zonen Cor, Theo en Piet; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden 
echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie 
 

Hengstdijk H. Catharina 
mededeling: Zondag 26 december zal de kerk van 11.00 tot 12.00 uur open zijn voor persoonlijk gebed of om een kaarsje aan te steken. 
 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zaterdag 25 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 
intenties: overleden ouders Piet en Anna Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en Roos Maas; Roos Verdurmen-Kerckhaert en familie; Theo de 
Bakker en Annie de Bakker-Gelderland en overleden familie; overleden ouders A. de Roos-Rompa; Freddy Kint, overleden ouders van Kruijssen-de 
Blok, overleden ouders Kint-Maas en overleden echtpaar Mon en Lies Mast-van Kruijssen; André van Mieghem en overleden familie; familie 
Schijvenaars-Wentzler; Marie Vereecken-Broeckaert en overleden familie; overleden ouders Adrie en Lidwina Jansen-Boeding; Lisa de Waal, 
broer, zussen en ouders; Hubert Hiel; José Buysrogge-de Kind; Jo de Smit-Drijdijk 


