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JAAR C
24ste zondag door het jaar
Ziekenzondag

Lezingen

Collecte

Exodus 32, 7-11.13-14
1 Timoteüs 1, 12-17
Lucas 15, 1-10

In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap en in NieuwNamen op maandag een extra
collecte bestemd voor de verwarming
van de kerk.

Thema
Gevonden worden

Loop mee met de ‘Walk of Peace’ tijdens Vredesweek in Breda
In Breda wordt op zaterdag 17 september een ‘Walk of Peace’ gehouden: een wandeling van vijf kilometer waarin
vrede wordt uitgedragen. De Walk of Peace vindt plaats aan het begin van de landelijke Vredesweek (17-24
september) en wordt door tal van maatschappelijke en kerkelijke organisaties georganiseerd.
Tijdens de route worden er toespraken gehouden, zijn er momenten van stilte, is er muziek, een maaltijd en gebed.
Pastoor Lars Peetam van de Parochie van de Heilige Familie is een van de sprekers tijdens de route.
Het is nu tijd voor vrede
De Vredesweek heeft als motto 'Het is nu tijd voor vrede'. De nationale actieweek is een initiatief van Pax, de
grootste vredesorganisatie van Nederland en trekt jaarlijks duizenden mensen aan die willen laten zien dat het ook
anders kan. “Grote veranderingen beginnen vaak klein,” zo schrijven de initiatiefnemers. “In onze eigen straat en
buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten
zetten we vrede op de kaart.” In het hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot
festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. “Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één
nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid. Doe je met ons mee?”
 Meer informatie over de Vredesweek vindt u op de website van Pax: https://vredesweek.nl/walk-of-peace
 En op website bisdom Breda: https://www.bisdomvanbreda.nl/loop-mee-met-de-walk-of-peace-tijdens-vredesweek-in-breda en op
www.rk-kerk-ozvl.nl

Weer een nieuw schooljaar van start
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en maken de kinderen een goede start op school.
Afgelopen maandag zijn ook de scholen in het zuiden weer begonnen. Dat betekent misschien een nieuwe groep, een nieuwe leraar of
andere school, het is altijd even een spannend moment, in het bijzonder voor de Oekraïense leerlingen die hier in Nederland naar school
zullen gaan. Hopelijk voelen ze zich snel thuis.

Open Monumentendag met thema duurzaamheid
Ook dit jaar wordt er weer een Open Monumentendag georganiseerd. Dat staat gepland voor het
weekend van 10 en 11 september. Op die dagen kun je diverse monumenten gratis bezoeken.
Vaak zitten er monumenten bij die normaal gesproken niet voor het publiek toegankelijk zijn. Een
extra goede reden om juist die monumenten te gaan bewonderen!
Aanstaande zaterdag en zondagmiddag zal ook de basiliek open zijn en lopen er gidsen rond om
u te informeren over het kerkgebouw en zijn bijzondere geschiedenis. Wees welkom!

Uitzending vanuit de basiliek
Ook in 2022 zal de KRO weer een eucharistieviering rechtstreeks vanuit de basiliek van Hulst op NPO 2 uitzenden. De viering vindt
plaats op 9 oktober aanstaande en begint om 10.00 uur. Alle parochianen en hun familieleden worden van harte welkom geheten!

Informatie en intenties
Hulst H. Willibrordus
zondag 11 september 11.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. Basiliekkoor
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; familie Baert-van Gijsel; Aloys Buijsrogge en echtgenote Lucienne Maenhout en
zoon Rob Buijsrogge; Paula de Bruijn, Ries van Kampen, Carlo de Waal en overleden familie; Adri Lauwereijs en Sjef Thuij en dochter
Anja; Leon de Bleijser; Pater Walter Poppe; François van Overmeir; Jobina de Baar-Remijn en overleden familie; Alice Godelieve Bral
echtgenote van Robertus Heijens; Josephus Franciscus Ivens en echtgenote Nelly Eggermont
woensdag 14 september 18.30 uur: rozenkransgebed
woensdag 14 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen
overleden: dhr. Josephus Franciscus Ivens weduwnaar van Nelly Bertha Gusta Eggermont 94 jaar; mw. Alice Godelieve Bral
echtgenoot van Robertus Petrus Johannes Heijens, 92 jaar

Informatie en intenties vervolg
Koewacht H.H. Philippus en Jacobus
zondag 11 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele
intenties: Sylvia van Damme; Gerarda Sturtewagen-Braem; Julma de Waele- de Gronckel
mededeling: de Caritas collecte heeft € 69,50 opgebracht, waarvoor onze dank.
Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken
dinsdag 13 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan Rodrigo Rojas
Clinge H. Henricus
zaterdag 10 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan Rodrigo Rojas
Romero m.m.v. het gemengd koor
intenties: : Maria Segers en echtgenoot Theo van Laarhoven; Wilfried van Huffel echtgenoot van
Yvonne Cleijman
dinsdag 13 september 10.00 uur: gebedsgroep

Gemeenschapshuis Graauw
donderdag 15 september 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R.
Grossert
intenties: Joseph Kips, echtgenoot van Maria Kips – de Rechter en wederzijdse ouders; Trees Buijs,
echtgenote van illy Hofman en voor overleden ouders en familie; Petrus Boënne-van Meegroot en
overleden kinderen; Maria Verbist, met gedachtenis aan haar ouders; Frans, Hypoliet en Maria Buys;
Jozef van de Vijvere en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules van den Eeckhout en
echtgenote Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes

Overzicht vieringen
rond 10-11 september
Hulst
zo 11 sep 11.00 uur: w&c viering
wo 14 sep 18.30 uur: rozenkrans
wo 14 sep 19.00 uur: eucharistie
Koewacht
zo 11 sep 9.30 uur:
w&c viering
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 13 sep 19.00 uur:
eucharistie
Clinge
za 10 sep 19.00 uur: eucharistie
di 13 sept 10.00 uur: gebedsgroep
Graauw
do 15 sep 10.00 uur: w&c viering
Nieuw-Namen
zo 11 sep 10.30 uur: eucharistie
ma 12 sep 10.00 uur: eucharistie
Vogelwaarde
za 10 sep 19.00 uur: w&c viering
Hengstdijk
ma 12 sept 19.00 uur: w&c viering
Kloosterzande/Ossenisse
zo 11 sep 9.30 uur:
w&c viering
Blaauwe Hoeve
zo 11 sep 10.30 uur: w&c viering

Nieuw-Namen H. Joseph
zondag 11 september 10.30 uur: eucharistieviering en zegening Nicolaasbroodjes met als
voorganger kapelaan Rodrigo Rojas Romero m.m.v. de Fanfare
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en fam.; pastoor Camerman; pastoor Willems; pastoor Vermeulen; pastoor Mangnus;
pastoor Ruyloft; pater Paulus van Winden; Alfred Kerckhaert en echtgenote Anna Verdurmen en zoon Fons.; August Noens en
echtgenote Ivonne de Bock overleden ouders en familie; overleden leden van fanfare "De Scheldezonen" met bijzondere nagedachtenis
van Eddy Leenknecht, Marianne Robbrecht-Burm en Johan de Rijke; Gilda de Bock en echtgenoot Fredericus van der Heyden; Maria
Blommaert en echtgenote Alois Kindt; Helena de Ridder en echtgenoot Robert van Vlierberghe; Richard Thilleman en echtgenote
Georgette Thilleman Bogaert; jaargetijde Jos van der Heyden en overleden familie
maandag 12 september 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz voor de overleden parochianen
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Waltraud Klann en echtgenoot Jozef Maes; Maria Buijsrogge en echtgenoot
Johan Kegelaer, familie Buijsrogge- Gillis, Honoré Freyser en echtgenote Julma Buijsrogge overleden ouders en familie ; Leon en Agnes
Weemaes-Hiel en zonen Robert, Miel, Edy en Georges; Albert Burm en Maria Burm overleden ouders en familie; Marie-Jose Lockefeer
en echtgenoot Johan van Dijke en dochtertje Annemieke; Margot Heye echtgenote van Alfons Thielens; George Pauwels echtgenoot van
Ria Schuddings en overleden familie; Petrus Bosman en echtgenote Augusta van Roeyen en overleden familie; René van Roeyen en
echtgenote Esther de Kind en overleden familie; Piet de Cock en echtgenote Lucienne Joos; Leonard de Theije en echtgenote Maria de
Bruijne en dochter Els en schoonzonen Francois en Roger; familie Borm -Bogaert; Edmond van Broeck en echtgenote Jeanne van Gijsel
en kinderen; Louis Coenen en echtgenote. Leontine Weemaes; overleden ouders en familie de Deckere-Cornelissen; Werner de Witte
en overleden familie; Prosper van Walle en echtgenote Anna Verplancke en schoonzoon Albert; overleden familie de Deckere-de
Rechter en Dennie Lockefeer echtgenote van Bernadette de Deckere
mededeling: 2de collecte is bestemd voor de verwarming van de kerk. Na deze viering zullen we gezamenlijk naar het kerkhof gaan om
te bidden bij de graven van de overledenen.
Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus
zaterdag 10 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert
intenties: overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper en overleden familie; Marcel Baecke, wederzijdse ouders
en familie; jaargetijde Juliëtte Coolsen-van Bunderen met gedachtenis van overleden echtgenoot Joos Coolsen en overleden familie;
overleden ouders Haijette-Kox met gedachtenis van overleden zoon George; Luciën Ducheine en overleden familie; overleden echtpaar
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie
overleden: Willy Petrus Jansen, echtgenoot van Ria Jansen-Talboom, 85 jaar
Hengstdijk H. Catharina
maandag 12 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert
intenties: Bert en Jenny van Leemput-Naessens met gedachtenis van overleden familie; Benny Tieleman met gedachtenis van overleden
kleinzoon Joey, Wies en Marie Roctus-de Bakker, zoon Guust en familie; Eugène Maas met gedachtenis van overleden ouders,
schoonzoon en familie Maas-van de Lavoir; Eduard de Kort en Louisa de Kort-Bogaert en overleden familie; Marie van Dijk-de Kort met
gedachtenis van overleden echtgenoot Piet van Dijk overleden zoon Wilfried en schoonzoons Huub en Wim; Prudent Kerckhaert en
echtgenote Paulina Kerckhaert-Cornelissens overleden kinderen en kleinkinderen
Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen
zondag 11 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert
intenties: overleden echtpaar Paul en Germania Wullems-Heijens; Theresia Commisaris-Kuijpers; overleden echtpaar Johannes
Asselman en Maria Asselman-Bouwens; Rudie van Sikkelerus; Jo Morcus
gedoopt: Holly dochter van Robertjan en Simone van der Heijden-de Klerk; Romy dochter van Tom en Jessica van Boven-de Waal
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen
Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst
zondag 11 september 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. Cantallegria
intenties: Greet Hermans-de Booij, echtgenote van Theo Hermans; Johan en Gerda Vermast-Tieleman; Johan Burm, echtgenoot van
Maria Burm-Boogaert; jaargetijde Jo Serrarens en broer Jack; jaargetijde Maria Serrarens-van Gassen en echtgenoot Constant
Serrarens; overleden schoonouders; Leopold en Lewiena Wagenaar-de Witte, kinderen Joke, Paul, Theo en Frans, schoondochter en
overleden familie
overleden: De Blaauwe Hoeve: mw. E. Verstraeten, 91 jaar; mw. M. Hoefeijzers, 82 jaar; mw. J. de Waele-de Gronckel, 98 jaar; dhr. E.
Burm, 97 jaar; dhr. J. Ivens, 94 jaar; De Baronie: dhr. A. de Block, 83 jaar; WZC Antonius: dhr. W. Jansen, 85 jaar

