
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 31 
 

zondag 7 en 14 juni 2020 
 TINTINNABULUM 

 

LEZINGEN 7 JUNI 
 
 

Feest van de  
H. Drie-eenheid 

JAAR - A 
 

Exodus 34, 4b-6.8-9 
2 Korintiërs 13, 11-13 

Johannes 3, 16-18 
 

 

 

THEMA:  
VEELZIJDIGE LIEFDE 

 
 
 

Liturgie voor het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid 
 

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar 
opdat de wereld door Hem zou worden gered. Johannes 3, 17 
 Inleidende woorden 
Bij het pinksterfeest hebben we gevierd dat de heilige Geest is 
neergedaald op de leerlingen van Jezus en hen voortaan richting 
en kracht zal geven. Daarmee hebben de volgelingen van Jezus 
geleidelijk aan alle elementen van het mysterie van God kunnen 
ervaren: God de Vader, die altijd aanwezig is, Jezus Christus die 
met hen heeft geleefd en tenslotte de heilige Geest die nu gekomen 
is als Helper. Daarom wordt op deze eerste zondag na 

Pinksteren de Drie-eenheid van God gevierd. 
In het kruisteken, in de geloofsbelijdenis en het eucharistisch  
 gebed spreken we keer op keer over Vader, Zoon en heilige Geest. En op de 
eerste zondag na Pinksteren staan we er in de liturgie bewust bij stil. 

 

Om ontferming bidden wij 
Soms lijkt Gods liefde ver weg, is onze eigen liefde ver weg. Keren we een 
moment in onszelf om stil te staan bij de momenten dat we in liefde tekort zijn 
geschoten. 
Heer ontferm U. Christus ontferm U. Heer ontferm U. 

 

Ter overweging 
De leer van de Drie-eenheid was aan de schrijvers van de Bijbelboeken totaal 
onbekend. De leer is pas geformuleerd in de vierde eeuw na veel discussies. De 
eerste volgelingen van Jezus hadden het rotsvaste geloof dat God altijd aanwezig 
was als schepper en behoeder van de wereld. Ze zagen met eigen ogen Gods 
aanwezigheid in de woorden en het optreden van Jezus zelf. Ze voelden Gods 
kracht in de hulp van de heilige Geest. Dat bracht hen tot het besef dat God niet 
alleen hoog en ver boven de wereld aanwezig was, almachtig en onbereikbaar, 
maar dat zijn aanwezigheid ook in de gewone mensenwereld te voelen was. Dat 
was zeer goed zichtbaar geweest in het optreden van Jezus van Nazareth, 
werkelijk God-met-ons. De woorden uit het evangelie van Johannes roepen op tot 
geloof in de zending van Jezus. Uit dat geloof van de apostelen en de eerste 
christenen is in de eerste eeuwen de leer van de Drie-eenheid gegroeid. Maar de 
drie-ene-God blijft voor ons toch een moeilijk te bevatten mysterie. 

 

Gebed tot slot 
Drie-ene, liefdevolle God, wij danken U voor uw oneindige liefde en dat U ons 
altijd nabij bent. Wij danken U voor het voorbeeld van uw Zoon en voor de Helper 
die U ons zond. 
Wij bidden dat uw Geest ons helpt uw liefde uit te stralen en te werken aan een 
rechtvaardige en vredige wereld. 

 

Zending 
Gesterkt in ons geloof zetten wij het leven voort daar waar wij geroepen zijn Gods 
liefde en trouw uit te stralen en te delen met onze naasten. Moge de zegen van de 
drie-ene God daartoe op ons rusten, Vader, Zoon en heilige Geest. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Een tekst van 
René Hornikx 

 

En de heilige Geest, is de God die 
licht is in de duisternis van ons 
bestaan, die kracht, hulp en troost is 
en in ons woont. 

 

De heilige Geest is God, zoals Hij 
bezig is in ons en in onze geloofs-
gemeenschap. 

 

Welke voorstelling we van God ook 
hebben, God blijft bewogen om ons. 
En dit is tevens Gods opdracht aan 
ons: bewogen zijn om het geluk van 
de ander. 

 

Uit: Laat uw Woord ontkiemen in ons 
hart. Jaar B. 
 

Vlaanderen vanaf zondag 7 juni de 
gelegenheid hebben om in eerste 
aanleg in 3 kerken samen te komen om 
te vieren. Wie had dit ooit kunnen 
denken? Dat er een periode van zo’n 10 
weken zou zijn waarin het samen 
komen om te vieren niet mogelijk zou 
zijn. En dat ook in alle andere opzichten 
door de noodzakelijke en verstandige 
beperkingen die het Coronavirus ons 
oplegt ons samen kerk-zijn zo beperkt 
zou worden. Heel voorzichtig groeien nu 
weer de mogelijkheden. 30 Personen 
kunnen in de kerk meevieren. We 
moeten daarvoor de dingen in de 
kerken heel goed regelen en iedereen 
moet zich echt heel goed houden aan 
de aanwijzingen. Het zal niet zijn zoals 
het is geweest. We gaan er met elkaar 
het beste van maken. We zitten anders, 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEZINGEN 14 JUNI 
 Feest van het H. Sacrament 

JAAR - A 
 

Deuteronomium, 8, 2-3.14b-16a 
1 Korintiërs 10, 16-17 

Johannes 6, 51-58 
 

 

 

THEMA: BEGEESTERD! 
 

Weer samen vieren 
 we zingen niet en wanneer we weer ter 

communie kunnen, zal ook dat heel 
anders gaan dan we gewend zijn. Ik kan 
me voorstellen dat ook u nu en in de 
komende tijd wel eens zult denken: is dit 

echt, is dit werkelijkheid.... 
Van harte hoop ik dat we met elkaar in 
de komende tijd elkaar zo goed als maar 
mogelijk is helpen om met alle 
moeilijkheden waar we tegenaan lopen 
om te kunnen gaan. Vanaf 1 juli mogen 
we met meer mensen vieren en zullen 
ook meer kerken weer open gaan. We 
doen het langzaamaan. We doen het 
zorgvuldig. Dank voor uw begrip. Dank 
voor uw medewerking. Gelovig 
vertrouwend op weg, de toekomst 
tegemoet! En dat doen we samen. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 
 
 

Beste mensen, vanaf 1 juni kan het 
weer en wij zullen in Zeeuws-  
 

 
 

Zo ziet de basiliek er vanaf zondag uit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiostilte 
 

Misschien heb ik me daarop verkeken; 
ik denk steeds dat u samen met al die 
velen steeds op zoek bent naar de 
nieuwste informatie vanuit de 
parochie. Groot was mijn verbazing 
toen ik er in de afgelopen dagen 
enkele malen tegenaan liep dat men 
mij vertelde helemaal niet te weten 
wat er zoal gebeurde. Woorden van 
bemoediging, de openstelling van de 
kerken op de gewone tijdstippen, 
regelmatige berichtgeving - allemaal 
totaal onbekend. Ik werd 
geconfronteerd met verbaasde 
gezichten. Ik vroeg me af: hoe moeten 
we het doen? In de krant komt ons 
nieuws nauwelijks of niet. En ook als 
we het op straat zouden verkondigen, 
maar weinigen zouden het horen. 
Kortom, inderdaad, communicatie is 
en blijft een moeilijk item. We doen 
van alles, we denken dat velen er iets 
van mee krijgen, goed geïnformeerd 
worden, maar helaas: het valt tegen. 
Zoals heel velen ook deze woorden 
niet lezen. Toch hebben we een tijdje 
geleden alle parochianen, mensen 
huis aan huis, uitgenodigd om hun 
emailadres aan de parochie af te 
geven zodat we elke week de Tintin 
toe kunnen mailen in een direct-mail. 
Velen hebben dat gedaan, maar, zo 
eerlijk moeten we zijn, nog veel meer 
mensen ook helemaal niet. Tja, en 
dan is er dus dat probleem. Het 
probleem van wel zenden maar niet 
ontvangen. Dus, ik maar denken dat 
velen onze info tot zich nemen, terwijl 
het de realiteit is dat dit toch maar 
beperkt is. 
Ik wilde dit gewoon nog eens met u 
delen. Misschien kent u mensen die 
ook graag geïnformeerd zouden willen 
worden, die misschien ook gezegd 
hebben niets te weten van wat er 
vanuit de parochie allemaal gebeurt. 
Misschien kunt u die mensen wijzen 
op onze nieuwsvoorziening. Het Tintin 
en de website. Of alle telefoon-
nummers die gewoon gebeld kunnen 
worden. Wie iets wil weten kan mij 
altijd bellen. Help ons om onze 
informatie breed te verspreiden. Dank 
u wel. Hartelijk dank! 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

 

 
 corona, waarin mensen de afstand 

moeten betrachten. Soms is stil blijven 
zitten onvoldoende. Echt onvoldoende. 
Mensen zijn nu echt ontdaan en boos. 
Er moet iets veranderen. Ieder 
mensenleven is kostbaar. Daarvan moet 
iedereen doordrongen raken. Dat leven 
kostbaar is moet voor iedereen leidend 
zijn. 
 
pastoor Wiel Wiertz 

 

geluisterd wordt, we stoppen pas als er 
echt iets verandert. Die houding van 
gewelddadigheid, die houding van 
denken niet te hoeven luisteren en van 
altijd toch maar weer verder gaan, die 
houding moet veranderen. De protesten 
die in de Verenigde Staten begonnen, 
vinden nu overal plaats. Ook in Nederland, 
waar men de demonstratie op de Dam 
in Amsterdam vanwege het belang liet 
voortduren, ook in deze tijd van 
 
 

Het valt mij op hoe diep getroffen velen zijn 

vanwege het optreden in de Verenigde 
Staten tegen de man die door een agent 
zo werd vastgehouden dat hij geen lucht 
meer kreeg, wat ondanks zijn smeken 
om meer lucht werd volgehouden, 
waardoor de dood is ingetreden. Velen 
voelen zich boos en machteloos door dit 
brute optreden. Het moet nu veranderen. 
Het is nu genoeg, is de intense mening 
van velen. We stoppen pas als er 
 

Protest 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 7 juni: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 7 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 

 

Indien u deze eucharistie mee wil vieren 

is het noodzakelijk om zich voor deze 

viering eerst op te geven via telefoonnr. 
0114 745000 (1) of eventueel per e-mail 
info@hmsdz.nl, zie stappenplan van de 
parochie. 

 

intenties overleden ouders Brand-
Wauters en overleden familie; Alphons 
Blommaert en echtgenote Mathilde de 
Vos en overleden ouders; Alfons 
Verdurmen, Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Edie Verdurmen; 
Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; familie Baert-
van Gijsel; Leon de Bleijser echtgenoot 
van Ivonne van Puyvelde en broer Mon 
van Puyvelde; Jo Everaert; overleden 
ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; familie Verdurmen 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

intenties jaargetijde Silvia Smet en 
echtgenoot Harie Brabers en overleden 
familie; Luc Leegwater echtgenoot van 
Jacqueline Bleijenbergh; 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; overleden echtpaar 

Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de 
Schepper en overleden familie; jaargetijde 

Monique van Poorten-de Cocker, 
overleden ouders van Poorten-Reijns en 
schoondochter Betsie; jaargetijde Gerarda 

Cappendijk en overleden familie 
 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

intenties: jaargetijde Prudant Kerckhaert 
met gedachtenis van overleden echtgenote 

Paulina Cornelissens overleden kinderen 

en kleinkinderen; Alphonsius de Maat met 
gedachtenis van overleden echtgenote 
Elisabeth van Buijten en familie; Rosalia 
Kerckhaert-Warrens met gedachtenis van 

overleden echtgenoot Josephus 
Kerckhaert; Leon van Esbroeck en 
Mathilda van Esbroeck-de Cock; Bennie 
Tieleman; Piet Kerckhaert 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; jaargetijde familie 
Lensen-Krieckaert; overleden ouders Jo 
Rijk en Maria Hiel; Bennie Heijens  

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

intenties: Wij bidden voor onze bewoners 

en cliënten in deze moeilijke tijd en we 
zien hoe moedig ze zijn en sterk, al valt 
het niet altijd mee. Wij bidden voor onze 
zieken en voor bewoners en cliënten, die 

onlangs gestorven zijn: Magda de Deckere; 
Jan Gernaert; Rob van Hijfte; Jenny De 
Vriese-De Groeve; Willy de Vries-de Kok. 

 
 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 14 juni: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 14 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: jaargetijde Anna Maria Buysrogge 

en echtgenoot Leonardus Pauwels en 
overleden familie; Jacobus de Smit, broers, 

zusters en verdere familie Heyens; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
familie Baert-van Gijsel; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; Leon de Bleijser echtgenoot 
van Ivonne van Puyvelde en broer Mon 
van Puyvelde 

 

overleden: 
Brigitta Francisca Maria de Nijs, 60 jaar, 
echtgenoot van Jan Ernst Veenman 

 

overige intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Sylvia en Emma van Damme; 
Alice Dierick en overleden familie 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS 

 

De geplande woord- en communieviering 

in het gemeenschapshuis te Graauw op 
maandag 22 juni a.s. gaat niet door. In 
de parochie H. Maria, Sterre der Zee 
wordt in juni alleen eucharistie gevierd 
in de basiliek te Hulst. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie;Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; overleden familie 
Johannes Truijman-Vonk en overleden 
kinderen 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
jaargetijde Anna Maria Maas-Picavet, 
overleden echtgenoot, zoon, dochters 
en familie; familie Reijns-de Kort, zoon 
Stanny en schoondochter Meriam 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Mocht u interesse hebben in de Huiskrant 
van ZorgSaam, waarin u kunt lezen en 
zien wat er op de diverse locaties voor 
onze bewoners/cliënten allemaal 
gedaan wordt, dan kunt u de Huiskrant 
op het internet vinden en lezen via: 
www.zorgsaam.org/huiskranten 

 

Wij bidden voor onze wereld en onze 
samenleving zo in de greep van het 
coronavirus. Dat wij, waar dan ook ter 
wereld, voorzichtig en waakzaam blijven 
en oog en aandacht hebben voor de 
mensen die leven in armoede, in oorlog 
en geweld, zonder goede medische zorg. 
Zij worden nu ook nog eens heel hard 
getroffen door het coronavirus. Dat er ook 
voor hen de hulp mag zijn die nodig is. 

 

intenties: wij bidden voor onze zieken 
en voor bewoners en cliënten die 
onlangs gestorven zijn: Jan Provoost 
(De Blaauwe Hoeve); Annie de Roos-
Fijnaut (wzc Antonius) 
 

INFORMATIE EN INTENTIES 

 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 9, 
 4561 AR Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL70 RABO 0150 7279 68 
openingstijden secretariaat: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail: pkhulst@hmsdz.nl 
 

CLINGE H. HENRICUS 
contactpersoon A. de Loos-Brijs 
 tel. 0114-311332 
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43 
 NL37 RABO 0330 4032 14 
 NL09 INGB 0000 1193 62 

 

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH 
postadres     Hulsterloostraat 76 
 4568 AG Nieuw-Namen 
parochiekern  NL30 RABO 0136 6006 38 

 

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART 
postadres  Dorpsstraat 50  
 4569 AK Graauw 
parochiekern NL68 RABO 0322 600170 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 
postadres  Kerkstraat 15, 
 4581 BV Vogelwaarde 
parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69 

 

HENGSTDIJK H. CATHARINA 
postadres  Hengstdijkse Kerkstraat 4,  
 4585 AB Hengstdijk 
parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 

 

HEIKANT  H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
contact tel. 0114-312187 
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82 

 

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER 
contact tel. 0114-312187  
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88 

 

KLOOSTERZANDE / OSSENISSE 

TER DUINEN 
postadres Postbus 2, 
 4587 ZG Kloosterzande 
 tel. 0114- 681382 
parochiebijdrage  p/a Groenendijk 40, 
 4587 CV Kloosterzande 
parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23 

 

LAMSWAARDE H. CORNELIUS 

postadres J. de Waalstraat 23,  
 4586 AD Lamswaarde 
parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11 

 

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLA 
postadres Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53 

 

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
postadres Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 
 tel. 0114-381317 

 

 
 

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. 0117-453374 
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 

GEGEVENS 
 

 

Steun voor Sibusiso  
gaat niet verloren 

 

 
 

Voor het eerst met drie parochies 
We gingen als drie parochies in de 
vastentijd 2020 enthousiast van start in 
Zeeuws-Vlaanderen voor Sibusiso in 
Tanzania. €50.000 was ons doel. Iedereen 

stond goed voorbereid in de startblokken. 
Toen daalde het coronavirus op de 
vastenactie neer. Evenementen werden 

afgeblazen. De gewenste opbrengst 
bleef ver uit het zicht: 20-25% maximaal 
van de €50.000. Ook al kan er tot 1 
oktober 2020 nog via de bank gegeven 
worden aan de vastenactie, het verlies 
kan niet meer worden goedgemaakt. 

 

Vastenactie draait om mensen 
Duidelijk werd dat vastenactie staat of 
valt bij de inbreng van mensen: 
vrijwilligers en donateurs. De vele 
activiteiten brengen mensen bij elkaar. 
Maar menselijk contact was door de 
coronaregels niet mogelijk. Vrijwilligers 
mochten geen risico op besmetting lopen. 
En bezoekers aan de evenementen 
wilden we niet in gevaar brengen. We 
hebben besloten om bijna alle 
vastenactie-activiteiten te stoppen. 

 

Sibusiso niet de klos van Covid-19 
Hoewel we dit jaar op beperkte schaal 
actie hebben kunnen voeren, zal Sibusiso 

van ons uit geen financiële schade 
ondervinden. Alle bijdragen uit Zeeuws-
Vlaanderen blijven bestemd voor 
Sibusiso. En het beste nieuws is dat we 

in 2021, 2022 en 2023 Sibusiso kunnen 

blijven steunen. Dat is buitengewoon 
goed nieuws voor de mensen in Tanzania. 

 

Namens de drie vastenactiegroepen, 
Niek van Waterschoot 

 

Lees hier meer over op onze website. 
 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1493-protocol-voor-publieke-vieringen-vanaf-1-juni
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1493-protocol-voor-publieke-vieringen-vanaf-1-juni
mailto:pkhulst@hmsdz.nl
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
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1496-steun-voor-sibusiso-gaat-niet-verloren

