
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 42 
 

zondag 23 en 30 augustus 2020 
 TINTINNABULUM 

 

LEZINGEN 30 AUGUSTUS 

 
 

22ste zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Jeremia 20, 7-9 
Romeinen 12, 1-2 
Matteüs 16, 21-27 

 

 

 

THEMA:  

DURVEN VERLIEZEN OM … 
 

Maria-Tenhemelopneming 
  15 augustus, een prachtige zonnige dag 

tijdens de viering in de openlucht. Het zag 

er allemaal wat dreigend uit met het weer, 
maar dat viel allemaal mee. Prachtig, 
warm weer met het zonnetje op ons hoofd. 
Immers, onze Staakmaria was naar 
buiten gekomen. Aan de ingang van de 
basiliek stond zij prachtig opgesteld, 
omringd met mooie bloemen en kaarsjes. 
Om 12.00 uur kwamen de eerste mensen 

naar de basiliek. Het was een mix van 
zangers en bezoekers, maar ook bezoekers 

aan de basiliek. Het kon niet mooier zijn. 
Het team rond Bernadette en Esther 
zongen prachtige liederen en vaak 
bleven mensen stilstaan om te luisteren. 
Het is mooi, dat Maria maar ook de 
zangers naar buiten kwamen. Het is een 
mooie presentatie van wat er in de kerk 
ook mogelijk is. Het geloof kent vele 
gezichten. Het is ook een uiting van de 
mensen die zich tot mensen wenden en 
samen op weg gaan. 
Het gezang dat opgaat in de lucht, tussen 

de mensen door. Het gezang komt aan 
bij mensen en er wordt over gepraat. De 
bloemengroep die laat zien hoe zij het 
geloof mee opfleuren. Hoe prettig is het 
niet als de bloemengeur en bloemenpracht 
je toelacht. Ook de sjouwers mogen 
vermeld worden, want zonder hen is het 
onmogelijk dit allemaal te realiseren. 
Na het zangteam van Bernadette bad 
 

De groene kathedraal in 
Terneuzen geopend 

 

Overdag steeds even kijken op de 
buienradar, maar de weergoden waren 
Terneuzen goed gezind. Terneuzen en 
in het bijzonder het lommerrijke pleintje 

bij de Willibrordustoren. Bij mooi weer 
zou hier immers de eucharistieviering 
zijn in open lucht. 
Tegen 19.00 uur en een paar druppels 
verder kwamen zo’n 100 personen 
bijeen om de eucharistieviering in 
open lucht te vieren uit dankbaarheid 
dat er een begin kan worden gemaakt 
met de Vredeskapel. Hoe mooi was 
het dat tegelijkertijd Maria-Tenhemel-
opneming werd gevierd.  
De meeste mensen hadden een 
stoeltje bij zich en een paar betonnen 
palen deden ook goed dienst om te 
kunnen zitten. Kapelaan Van 
Velthoven en twee dominicaner 
broeders met wie de kapelaan had 
gestudeerd, gingen voor in de viering. 
Ook het Leger des Heils was 
aanwezig. 
Naast het openingslied: ‘Christ, be our 
light’ en het Marialied ‘Wij begroeten U, 
Maria vol genade’ werd de viering opge-
dragen uit dankbaarheid en als teken 
van onze missionaire parochie. Er wordt 

gebeden, dat de Vredeskapel een teken 

mag zijn van geloof, hoop en liefde en 
dat de Vredeskapel een plaats mag 
zijn, waar wij Maria mogen ontmoeten. 

 

 
 

Op het eind van de viering kwam er 
enorm veel wind opzetten, maar de 
bomen en het loof van de bomen 
zorgde ervoor, dat we droog bleven tot 
het einde. Daarna brak de regen los, 
maar een kopje koffie deed wonderen. 
 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 22-23 augustus 

 

Hulst 
 zo 30 aug 11.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 30 aug 9.30 uur  eucharistie 

 

Clinge 
 za 29 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Vogelwaarde 
 za 29 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 30 aug 9.30 uur  eucharistie 
 

 

 

 

 

Taizéviering 
. 

3 

 
 

21ste zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Jesaja 22, 19-23 
Romeinen 11, 33-36 
Matteüs, 16, 13-20 

 

 

 

THEMA: TOEKOMST OPENEN 
 

 

Woorden om in te leiden 
Jezus stelt een eenvoudige en tegelijk 
uitermate belangrijke vraag aan zijn 
leerlingen: “Wie ben Ik? Wat beteken Ik 
voor jou?” Dat geldt voor zijn directe 
apostelen maar evengoed ook voor 
ons. Iedereen reageert op een andere 
manier. Met een verschillend antwoord. 
Alleen Simon Petrus spreekt zich 
persoonlijk ten volle uit: “Gij zijt de 
Christus, de Zoon van de levende 
God”. 
Wie Jezus voor ons is mag op deze 
zondag weer meer blijken. We mogen 
Hem beter leren kennen, zodat wij ook 
kunnen beamen: Hij is Gods Zoon. 
Heer en Verlosser van mijn leven. Tot 
die overgave komen is gave en opgave 

 

Lees meer op onze website 
. 

 

De komende geplande Taizéviering op 
24 september 2020 zal niet doorgaan. 
U zult er begrip voor hebben, dat we 
van mening zijn dat we door de corona-
maatregelen geen volwaardige viering 
kunnen houden. We zullen u vanzelf-
sprekend berichten wanneer de volgende 

dienst weer zal plaatsvinden, zodat we 
hopen u op een andere datum weer te 
mogen ontmoeten, zoals gebruikelijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ralf Grossert, Reina Hermans-Koning, 
Joop Basting, Cees Cosijn 
 

 

LEZINGEN 23 AUGUSTUS 

 

 

 

Kleding inzameling 
 

Zaterdagochtend 29 augustus is het 
weer zo ver. Sinds juni bestaat er weer 
de mogelijkheid om kleding aan de 
poort van de pastorie in te leveren. Het 
is prettig om langzaamaan weer wat 
zaken op te pakken. Veel zaken lagen 
ook op de parochie op een laag pitje 
vanwege de coronacrisis, maar we 
starten langzaam op. 
Mogelijk hebt u al opruiming gehouden 
in uw kasten, maar zo tegen het eind 
van de zomer bent u er ook achter 
gekomen, dat u toch niet al de 
gekochte kleding met even veel plezier 
draagt. Zo gaat dat soms met koopjes. 
Geen nood. Zaterdagochtend 29 
augustus tussen 10.30 uur en 11.30 
uur kunt u de kleding weer inleveren 
aan de tuin van de pastorie. 
Prima, dat u Sam’s kleding weer wilt 
steunen. Dank. 
 

 

 
 

pastoor Wiertz het evangelie van dit 
hoogfeest en baden wij tot Maria, om 
haar voorspraak voor al onze intenties. 
Dit bidden van het evangelie en het 
bidden tot Maria werd ook herhaald na 
het gezang van het basiliekkoor en nog-
maals na het zingen door het dameskoor. 
Met recht was het een heel positieve 
bijeenkomst, want ook een aantal heren 
van het basiliekkoor en dames van het 
dameskoor, die achtereenvolgens ook 
zongen bij Maria en voor alle mensen 
waren tijdens de hele periode aanwezig. 
Dit geeft de verbondenheid op deze dag 
een extra dimensie. 
Tussendoor konden de zangers koffie 
drinken in het parochiecentrum. Niet 
alleen zij kwamen op de koffie, maar er 
waren ook passanten, die het 
parochiecentrum binnenliepen, koffie 
dronken en inkopen deden. Al bij al een 
dag om te herhalen. 

 

 

 

Beste mensen, al enige tijd spreekt de 
redactie samen met het parochiebestuur 
en leden van de klankbordgroep over 
een meer eigentijdse vorm van het 
Tintinnabulum. 
Wat is de bedoeling? Korte samen-
vattingen van de verschillende artikelen 
zullen direct zichtbaar worden op het 
beeldscherm. Er hoeft dus geen link meer 

te worden geopend. Meer achtergrond-
informatie blijft steeds beschikbaar en is 
te lezen door te klikken op ‘lees verder’. 
Je komt dan op de website van de 
parochie. Behalve het meer uitgebreide 
artikel vindt u daar ook de eventuele foto’s. 
 
 
 

 

Tintinnabulum. 

Naast de digitale versie blijven we, in 
ieder geval toch voorlopig, op vertrouwde 

wijze de geprinte versie van Tintin 
aanbieden in de verschillende kerken. 
De letters zullen groter zijn, hetgeen de 
leesbaarheid zal bevorderen.  
De lengte van de artikelen zal soms, 
vanwege de ruimte die er is, beperkt zijn. 
We hopen dat wij met deze nieuwe aanpak 

Tintin meer bij de tijd brengen en voor 
een nog groter publiek toegankelijk maken. 
Wanneer het zo ver is dat de 
veranderingen werkelijk gaan worden 
doorgevoerd, laten wij u dit weten. 
 

Uit aller naam, pastoor Wiel Wiertz 

 

KRO-viering in de basiliek van Hulst,  
13 september om 10.00 uur 

 
. 

 

 

 

Ook dit jaar zal de KRO weer naar Hulst 
komen. Voorgaande jaren merkten we 
uw enthousiasme op en we merkten dat 
u graag aanwezig wilde zijn in de 
basiliek. Dat kan ook dit jaar, al zijn er 
wel enkele restricties. 
We beginnen met het aanvangsuur. Let u 

hierop. De viering begint om 10.00 uur. 
Een uurtje vroeger dan gebruikelijk. Dit 
is vast geen probleem voor u, want we 
zitten nog in de zomertijd. We verwachten 

u graag, maar de komende tijd hebben 
we toch nog te maken met Covid-19, 

wat betekent dat er 100 mensen in de 
basiliek kunnen worden toegelaten.  
Pastoor Wiertz gaat voor. Tevens zullen 
er 4 zangers de liturgie ondersteunen. 
Mooi om weer mee te kunnen maken, 
dat er wordt gezongen. 
Wij nodigen u dan ook weer van harte 
uit de viering op 13 september op 
anderhalve meter bij te wonen. 
 
Namens de parochie heilige Maria 
Sterre der Zee,  
Cecile van Tiggelen 
 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/liturgie-op-zondag


 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Intenties in de week van 
23 augustus: 

 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

ZONDAG 23 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  

intenties: Jo Willems en echtgenote 

Emelda Weemaes; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen;Honoré Verschueren en 
echtgenote Riet Verschueren-Hamelinck; 
familie Baert-van Gijsel; jaargetijde voor 
Piet d’Haens met gedachtenis van 
echtgenote Marie Cornelissens, overleden 
zonen, schoonzonen en kleindochter; 
Leon de Bleijser en Mon van Puyvelde; 
Christiaan Stephaan de Bruijn; Josepha 
Cornelia van Driessche-Kindt; Annie 
Levina August Meijs-Weemaes 
overige intenties: Franciscus Vioen en 
Petra Florijn; familie Baert-van Gijsel; 
Leander Blemel en overleden familie; 
overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen  
mededelingen:  
Zaterdag 29 augustus kunt u weer uw 
overbodige kleding afgeven bij de poort 
van de pastorie van 10.30 tot 11.30 uur; 
graag de kleding goed verpakken. 

Zondag 13 september zal er weer een 
KRO-viering vanuit de basiliek zijn. De 
viering begint die dag een uur eerder, 

om 10.00 uur. 
overleden: Op 87 jarige leeftijd is 
overleden Annie Levina August Meijs-
Weemaes, echtgenote van Camillus 
Leon Maria Meijs. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

ZONDAG 23 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en overleden familie 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: jaargetijde pater Paulus van 
Winden; jaargetijde Bennie Hoefnagels 
echtgenoot van Annelies Swinne; Maria 
de Wit en echtgenoot Eduard Hiel; 
Maria de Wit en echtgenoot Eduard Hiel 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Gerarda Lauret-de Schepper; 
Johan van Sikkelerus; Nettie Strooband; 
Marie Verlinden-Mahu; Annie Magnus-
Lambert; overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Apollonia van 
Hove; jaargetijde Anneke Herman-van 
den Bergen met gedachtenis van 
overleden vader Wies van den Bergen, 
broer Philip, Vincent en overleden familie 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

ZONDAG 23 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie 
en tante Maria Burm; Theo van 
Kruijssen en Els van Kruijssen-
Franssens; jaargetijde Fia Adriaansens 
en overleden familie; overleden ouders 
Theo de Bakker en Annie de Bakker-
Gelderland en overleden familie 
lector: Jojanneke Taelman 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP Z-VL 

 

Te warm is het in deze dagen voor veel 
mensen. De zon verwent ons te veel, de 
hitte brandt op onze huid, de temperatuur 
in onze woningen loopt te hoog op en 
daar kunnen wij niet zo goed tegen. 
Toch hebben wij allemaal warmte nodig 
in figuurlijke zin: liefde, vriendschap, 
aandacht, zorg en medeleven. Laten wij 
elkaar die warmte  blijven geven, ook 
als de zon iets minder haar best doet. 

 

Wij vragen uw gebed voor lieve mensen 
die gestorven zijn: 

 

Blaauwe Hoeve: 
dhr. Chris de Bruijn, mw. Marie de Bilde-
Roelands, mw. Annie van Damme-de 
Cock, mw. Marja Kindt-Schalkens 

 

Korenmarkt: 
mw. Josepha van Driessche-Kindt 

 

wzc Antonius: 
mw. Annie Magnus-Lambert, mwr. Paula 
van Gassen-Everaard, mw. Paula 
Goossen-Polfliet 

 

De Baronie: 
dhr. Hans Kerklaan 

 

Intenties in de week van 
30 augustus: 

 

ZONDAG 30 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Aloys Buysrogge en echtgenote 

Lucienne Maenhout en zoon Rob 
Buysrogge; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
eerste jaardienst voor Leon de Bleijser; 
jaargetijde Lidwien Verstraten-Verver en 
overleden familie; Christiaan Stephaan de 

Bruijn; Josepha Cornelia van Driessche-
Kindt; Piet Rottier en echtgenote Maria 
d’Hooghe en Wilfried Segers; Annie 
Levina August Meijs-Weemaes; Hélène 
Gusta Melanie Francken-Lockefeer 

 

overige intenties: familie Baert-van Gijsel; 
overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; familie Verdurmen; 
Alphons Blommaert en echtgenote 
Mathilde de Vos en overleden ouders; 
overleden ouders Brand-Wauters en 
overleden familie 

 

mededeling: 
Op zondag 13 september zal er weer een 

viering worden uitgezonden door de KRO 

vanuit de basiliek. De viering begint die 
dag een uur eerder, om 10.00 uur. 

 

overleden 
Hélène Gusta Melanie Lockefeer, weduwe 

van Joannes Joseph Francken, 94 jaar 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 30 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken 

 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

intenties: pastor Claessens; René 
Bauwens en echtgenote; Theo 
Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz  

 

intenties: Etiënne Schijvenaars 
echtgenoot van Agnes de Wilde 

 

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. 0117-493891 
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 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Marie Verlinden-Mahu; Annie 
Mangnus-Lambert; Franciscus van 

Campen; zuster Lucia Verbist; overleden 
echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen 

en overleden familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie;  

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 30 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Roos 
Verdurmen-Kerckhaert en familie; Miet 
Menu-Kerckhaert en overleden familie 

 

lector: Anita van Puyvelde 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Nieuwe Start 
De vakanties naderen weer hun einde. 
Mensen gaan aan het werk, kinderen 
naar school. Alles gaat weer zijn gewone 

gangetje. Of niet….want Covid-19 drukt 
nog altijd een zware stempel op het 
dagelijkse leven. We moeten nog rekening 

houden met, ons aanpassen aan… 
 

intenties: We bidden dat we de wijsheid 
hebben om daar op een gepaste manier 
mee on te kunnen gaan, om voorzichtig 
te zijn: voor onze medemensen, voor 
onszelf. En we vragen uw gebed voor 
lieve mensen die in ons midden zijn 
gestorven:  
De Blaauwe Hoeve:  
mw. Greet Sloot-Rodrigo,  mw. Adrie 
Lenos, mw. Annie Meijs-Weemaes, mw. 
Lenny Francken-Lockefeer, mw. 
Janneke Lamain, mw. Greet Mangnus-
Staal, dhr. Karel Scheerders. 

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

