
E1	 STREEKBEELD	24	maaRT	2015	 11	

Op deze dag wordt de feestelijke intocht 
van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele 
pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse 
feest van de ongezuurde broden (ook wel 
joods Pasen genoemd) in de stad waren, 
verwelkomden hem met palmtakken. Vol-
gens de evangeliën wist Jezus op dit mo-
ment al dat lijden en dood hem wachtten.

Geschiedenis
Het oudste getuigenis over het vieren van 
Palmzondag in Jeruzalem stamt uit het ein-
de van de vierde eeuw. Vandaar verspreidde 
het zich in het oosten en naar het westen.
Al in de middeleeuwen kenden veel Euro-
pese steden palmpaasprocessies, waarin Je-
zus’ intocht in Jeruzalem werd nagebootst. 
Optochten van kinderen die achter een 
fanfarekorps aanlopen en in hun hand een 
palmpaasstok houden, zijn hier, in bepaalde 
delen van Nederland, een overblijfsel van.
De palmpaasstokken zien er per regio an-
ders uit. Het zijn houten kruisen die vaak 
een haantje van brood dragen, groene tak-
jes, gekleurde eieren, slingers en kransen 
met snoep. Deze palmpaasstokken worden 
vaak na de paasviering naar zieken en ou-
deren gebracht, vaak in optocht.

Betekenis
Palmzondag hoort bij de Goede Week. Deze 
begint immers op Palm- of Passiezondag, 
de zesde zondag van de veertigdagentijd, 
en eindigt met Paaszaterdag. Het doel van 
de Goede Week is de overweging van het 
lijden en sterven van Christus. De laatste da-

gen van de Goede Week -Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Paaszaterdag- vormen het 
hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.
De benaming ‘Goede Week’ verwijst naar 
het gegeven, dat de dood dankzij Jezus de-
fi nitief overwonnen is. Lange tijd mochten 
tijdens de Goede Week -en dat gold ook 
voor de daarop volgende paasweek- geen 
zware lichamelijke werkzaamheden wor-
den verricht. 

Palmtakken
Bij het begin van de Goede Week, op Palm-
zondag is er de palmwijding. Deze herinnert 
aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn 
intocht ontving. 
Echte palmtakken zijn takken van de palm-
boom of van de olijfboom. Palmen zijn het 
symbool voor de koning, terwijl olijftakken 
het symbool zijn van de vrede, die door de 
koning wordt gebracht. In onze streken wor-
den deze echte palmtakken vervangen door 
takjes van allerlei andere altijd groene strui-
ken of bomen. 
Vroeger hing men de palmtakjes boven of 
naast de huisdeur of bracht ze naar het 
kerkhof of naar een pas omgeploegde of 
met koren ingezaaide akker. In enkele, voor-
al landelijke streken, bestaan die gebruiken 
ook nu nog.
Geschikte plaatsen in huis om de palmtak-
jes op te hangen zijn: achter het kruisbeeld 
of boven een deur. Op sommige plaatsen 
brengt men het palmtakje ook wel naar 
peter en meter of naar het gezin van een 
petekind.

Onze Basiliek, onze trots, in 2010 uitgeroe-
pen tot de mooiste kerk van Nederland is 
onze zorg voor behoud en onderhoud meer 
dan waard. 
We zijn dankbaar dat verschillende vrijwil-
ligers zich reeds jaren enthousiast inzetten 
voor het onderhoud en het schoonhouden 
van de basiliek. Dagelijks terugkerende werk-
zaamheden, bepaald geen geringe klus! Nu 
het voorjaar zich meldt en er weer verschil-
lende feestelijke gebeurtenissen in onze ba-
siliek in aantocht zijn (denk aan Eerste Com-
munie en Vormsel enz.) willen wij een grote 
schoonmaakdag organiseren om zo een keu-
rig visitekaartje van onze basiliek af te geven. 
Samen aan de slag voor een basiliek die spic 
en span is, doet u mee? Is het u ook een zorg 
en een eer om bij te dragen aan een oogstre-
lende basiliek? Meld u dan aan en doe mee! 

Wij zijn op zoek naar dames en heren, die op 
woensdag 22 april a.s. hun steentje bij willen 
dragen aan de grote schoonmaakbeurt van 
de basiliek. De werkzaamheden zijn zeer uit-
eenlopend en variëren van soppen, zemen, 
stofzuigen, koper en zilver poetsen, afstof-
fen enz. enz. Kortom: ‘werk aan de kerk’ met 
gezamenlijke inzet van enthousiaste vrijwil-
ligers-ook de pastores doen mee-in een ge-
zellige sfeer samen de schouders onder een 
schone basiliek! Doet u mee?
U kunt zich aanmelden voor de voor- en/
of namiddag of een deel daarvan. Iedere 
helpende hand voor kortere of langere tijd 
is welkom. Bij de ingangen van de basiliek 
treft u formulieren aan waarop u zich in kunt 
schrijven voor de tijd die u schikt. U kunt ook 
reageren per mail pastoriehulst@zeelandnet.
nl. Wij rekenen graag op vele handen!

Het is een gegroeide gewoonte in onze kerk 
om je in de sterke tijden (advent en veertigda-
gentijd) extra voor te bereiden op de feesten 
die gevierd gaan worden. Het belangrijkste 
feest in ons kerkelijk jaar is het Paasfeest dat 
we vieren met het Paastriduum op Witte Don-
derdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. 
Hoe bereiden wij ons voor? Natuurlijk bepaalt 
u dat op de allereerste plaats zelf. Wellicht 
neemt u kennis van wat de kerkelijke ge-
woonte is. Voor wat de veertigdagentijd be-
treft geven we hier aandacht aan in de litur-
gie alsook in de verschillende activiteiten van 
versobering en van ons meer nog dan anders 
richten op de wereld waarin wij leven. Wat dit 
betreft is de ‘Vastenactie’ ons vertrouwd.
Ook individuele voorbereiding is van belang. 
Stilstaan bij jouw leven. Wat deed ik. Wat 
deed ik goed en waar ging het fout. Waar 

nam ik ongewilde afstand van God. In de 
boeteviering willen wij hierbij nadrukkelijker 
stilstaan. Er is een moment van persoonlijke 
handoplegging. We worden besprenkeld met 
het doopwater en wensen elkaar ‘de vrede 
van de Christus’.

De boetevieringen zijn op twee momenten in 
onze parochie: 
• maandag 30 maart a.s. 19.00 uur: 

basiliek Hulst.
• dinsdag 31 maart a.s. om 19.00 uur: 

kerk Kloosterzande. 
Mocht u voorafgaand aan het Paasfeest, in de 
Goede Week, willen biechten, dan vraag ik u 
contact met mij of met een andere priester 
op te nemen.

pastoor Wiel Wiertz

TINTINNABULUM
VAN DE BASILIEK

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastores:
Eerwaarde heer Wiel Wiertz
priester
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl
wwiertz@live.nl
Pastoor van de parochies H. Maria Sterre der 
Zee, H. Andreas, Elisabeth

Mevr. Chantal van de Walle, 
pastoraal werkster
Notendijk 45, 4583 SV Terhole
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl
Eerst aanspreekbare pastor voor:
Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk,
Clinge, Nieuw-Namen, Graauw
Aandachtsvelden: eerste Communie; Kids 
en Kerk (deels); huwelijkscatehese en 
vastenactie.

Dhr. Ralf Grossert, pastoraal werker
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl
Eerst aanspreekbare pastor voor:
Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole
Aandachtsvelden: vormsel (deels); 
ziekenbezoekgroep; oecumene; ’Geloven 
nu’; meditatie en jongerenpastoraat.

Mevr. Katrien Van de Wiele, 
pastoraal werkster;
Beneluxstraat 16, 4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl
Eerst aanspreekbare pastor voor:
Hulst, St. Jansteen, Heikant, Koewacht
Aandachtsvelden: rouwzorg; vormsel (deels); 
contactpersoon lekenvoorgangers; Kids en 
Kerk (deels) en Peuter- en Kleuterkerk.

Dienst Geestelijke Zorg 
Stichting Curamus
Truffi noweg 2, 4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317

Mevr. Henny de Koning, pastoraal 
werkster
e-mail: hlmdekoning@curamus.nl
hlmdekoning@outlook.com

Eerwaarde heer Kees van Geloof, 
diaken
Leeuwerikstraat 14, 4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: kvgeloof@curamus.nl

www.rk-kerk-ozvl.nl

Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, 
Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, St. Jansteen, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, 

Stoppeldijk en Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties Hulst, St. Jansteen, Kloosterzande en Koewacht.
E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl-Familieberichten kunt u rechtstreeks mailen naar administratie@streekbeeld.nl
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Palmzondag

Boeteviering ter voorbereiding op Pasen

LEZINGEN 
28- 29 MAART 2015

PALMZONDAG -B-
Jesaja 50, 4-7

Fillipenzen 2, 6-11
Marcus 11, 1-10

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend van 
28-29 maart 2015

Hulst
zaterdag geen viering
zondag 10.30 uur eucharistie
maandag 19.00 uur boeteviering
woensdag 19.00 uur eucharistie
donderdag 19.00 uur eucharistie
vrijdag 15.00 uur kruisweg
vrijdag 19.00 uur gebedsdienst

Heikant
zondag 9.00 uur w&c viering
Koewacht
zondag 10.30 uur w&c viering

St. Jansteen
zaterdag 19.00 uur eucharistie

Clinge
zaterdag 19.00 uur w&c viering 

Graauw
zondag 9.00 uur w&c viering

Nieuw-Namen
zondag  10.30 uur w&c viering 
woensdag 9.45 uur paasviering school
vrijdag 15.00 uur kruisweg

Boschkapelle
zondag geen viering

Hengstdijk
zaterdag geen viering

Stoppeldijk
zaterdag 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zondag 10.30 uur w&c viering

Lamswaarde
zondag 9.00 uur eucharistie
Terhole
zondag geen viering

wzc Antonius
donderdag 10.30 uur w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zondag 10.30 uur w&c viering
woensdag geen viering
donderdag 11.00 uur viering
vrijdag 14.00 uur kruisweg

wzc De Lange Akkers
dinsdag 10.30 uur w&c viering

Rouwcentrum Waem Jaimie
Hulsterloostraat 12, 4568 AE Nieuw-Namen. Tel. 0114-345695

Wij verzorgen uitvaarten in de hele regio,
tevens beschikken wij over een eigen opbaarruimte. 

SB41544

THEMA: In alle kwetsbaarheid 
op weg…

Oproep schoonmaken en poetsen Basiliek

Centrale vieringen in 
de Goede Week

Volgende week hopen we een wat uitgebrei-
der overzicht te presenteren van de vieringen 
en diensten in de Goede Week. We vragen 
nu alvast uw aandacht voor de vieringen 
waarbij alle parochianen uit de diverse ker-
nen nadrukkelijk worden uitgenodigd:

• Witte Donderdag 19.00 uur: basiliek te Hulst
• Goede Vrijdag 19.00 uur: basiliek te Hulst
• Paaswake  21.00 uur: basiliek te Hulst

 21.00 uur: kerk te Kloosterzande
• Tweede Paasdag 10.30 uur: basiliek te Hulst

Weet u dat…
• op donderdag 26 maart om 19.30 uur er 

in de kerk te Hengstdijk een avondgebed is 
in de stijl van Taizé en dat u daar van harte 
welkom bent

• op zaterdag 28 maart van 9.15 uur tot 
15.15 uur er een boekenmarkt is ten bate 
van de vastenaktie in de basiliek te Hulst
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INFORMATIE EN INTENTIES

HULST H. WILLIBRORDUS
postadres: Steenstraat 22,4561 AS Hulst
tel. 0114-312130. 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68 
parochiebijdrage
NL42 ABNA 0475 5422 07 
openingstijden parochiesecretariaat
maandag t/m donderdag van 9.30-11.30 uur.
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

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

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

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres Kerkplein 2,
 4576 AS Koewacht
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48

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 6001 70

BOSCHKAPELLE 
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

STOPPELDIJK H. GERULPHUS
postadres  Kerkstraat 15
 4581 BV Vogelwaarde 
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64

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 Notendijk 7a, 4583 SV Terhole
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

DIENST GEESTELIJKE ZORG
STICHTING CURAMUS
postadres Truffi noweg 2, 4561 NT Hulst
 tel. 0114-381317

GEGEVENS

COLLECTE 28-29 MAART
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Heikant en St. 
Jansteen is er een extra collecte voor de 
vastenactie; in Hulst is er een extra collecte 
voor onderhoud van de verwarming. 
In Clinge en Graauw is er een extra 
caritascollecte.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZATERDAG 28 MAART 19.00 UUR
Op deze avond is er geen viering.

ZONDAG 29 MAART 10.30 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het dameskoor
intenties: echtpaar Josephus Franciscus van 
Denderen en Agnes van Denderen-Stallaert 
en familie; Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie 
Baert-van Gijsel; Josephus Burm en echtgenote 
Paula van Heese; Wim en Tilly van Olffen-
Lockefeer; jaargetijde Catharina Johanna 
Rosalie Temmerman; Theo Mangnus; Jan en 
Mathilde de Smit en familie; Richard Heijens; 
George de Maat, echtgenoot van Ria Kips en 
wederzijdse ouders en familie;

MAANDAG 30 MAART 19.00 UUR
boeteviering met als voorganger pastoor W. 
Wiertz

WOENSDAG 1 APRIL 19.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Martha, Alice, Melda en Jo van den Brande en 
ouders; Marie-Louise Malcontent, echtgenote 
van Eddy Vermandel en ouders Malcontent-van 
Laere; Roger van Dorsselaer;

DONDERDAG 2 APRIL 19.00 UUR
Witte Donderdagviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het clusterkoor

VRIJDAG 3 APRIL 15.00 UUR
Kruisweg met als voorganger pastoor W. Wiertz 
m.m.v. het Dameskoor

VRIJDAG 3 APRIL 19.00 UUR
Goede Vrijdagviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het clusterkoor
intenties: René Verstraaten en echtgenote 
Gerardina Kindt; Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en ouders; ouders 
Brand-Wauters en familie; Achiel van Gassen 
en echtgenote Geradina Buysrogge en familie; 
Jeanine Meersschaert-Bruggeman

overleden: Johanna Catharina de Visser, 
weduwe van Pieter Martinus Netten, 77 jaar

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 29 MAART 9.00 UUR
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: George Triest en dochter Carla; 
Willy van Waesberge, echtgenoot van Lidwina 
Boeykens;

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

ZONDAG 29 MAART 9.00 UUR:
Op deze zondag is er geen viering in onze kerk.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 29 MAART 10.30 UUR
woord- en communieviering, tevens 
kennismakingsviering voor de eerste-
communicanten
intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote 
Germaine van der Sijpt-van Goethem en 
familie;

lector: Emmy van Remoortele-de Cock

ST. JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

ZATERDAG 28 MAART 19.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs 
intenties: pastor Claessens; René Seghers 
en echtgenote Madelein van Dorsselaer; Jo 
Vonck en echtgenote Magdalena Lockefeer; 
Leopold Wöginger en echtgenote Julia 
Verbracken; Emile Verhagen en echtgenote 
Aurelia Freijser; Harry Gijsel, weduwnaar van 
Olga v.d. Velde en levenspartner van Monique 
Verdegem; Seraphine Pieters en echtgenote 
Angela Verbist; Jaqueline Inghels;  Camiel en 
Leonie Inghels,-Rottier; familie IJsebaert; Silvia 
Plasschaert; Alfred Weemaes en echtgenote; Ed 
Borm en echtgenote en ouders; Theo Beugels 
en echtgenote Rosa van Dorsselaer; René 
Bauwens en echtgenote. 

misdienaar: Louisa
overleden: Annie Pieters, weduwe van Cesar 
Buijsrogge, 87 jaar.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 28 MAART 19.00 UUR
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert m.m.v het Dameskoor o.l.v. 
Marlene Bauwens.
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Annie Jansen en echtgenoot 
Willy van Campenhout; Camiel van Hauten en 
echtgenote Catharina Martens en schoonzoon.

acolieten: Theo en Jan.
opbrengst collecte: De extra collecte van 
zaterdag 14 maart die bestemd was voor 
de onkosten van de opstapviering van de 
vormelingen heeft 72 euro opgebracht. Met 
dank!
gedoopt op zondag 15 maart: Elise Freddy 
Miriam, dochtertje van Jelle van Duyse en 
Angelica Nielsen.

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 29 MAART 9.00 UUR
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Cecile Vermue-Modde, echtgenote 
van Lou Vermue en familie.

lectrice: R. Buys-de Caluwe

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH

ZONDAG 29 MAART 10.30 UUR
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep met uitreiking van palmtakken
intenties: Arthur de Waal en echtgenote 
Josephina Moorthamer en familie; Mariette 
Colman, echtgenote van Adriaan van Denderen 
en familie;

lector: A.de Maeyer-de Deckere

WOENSDAG 1 APRIL 9.45 UUR
Paasviering met de kinderen van de basisschool. 
Tijdens de viering wordt verteld en gezongen 
en zamelen ook we de Vastenaktiedoosjes in.

GOEDE VRIJDAG 3 APRIL 15.00 UUR
Kruisweg m.m.v. het zangkoor 

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZONDAG 29 MAART 10.30 UUR 
Er is in onze kerk geen viering. Wij verwijzen u 
naar de zaterdagavondviering om 19.00 uur te 
Stoppeldijk.

opbrengst collecte: De Caritas-collecte voor 
het Mgr. Leo Dobbelaarfonds van zondag 15 
maart heeft €210.50 opgebracht.
mededeling: Vrijdag 27 maart is er een 
activiteitendag en fi ets-in voor de Vastenaktie.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZATERDAG 28 MAART 19.00 UUR
In onze kerk is er geen viering. We verwijzen 
u naar de zaterdagavondviering te Stoppeldijk 
om 19.00 uur.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 29 MAART 10.30 UUR
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert, tevens opstapviering voor H. 
Vormsel, m.m.v. parochiekoor
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en tante 
Maria Burm; Piet de Waal, kinderen en familie; 
Roza Colpaart-van Troost en familie; 
ouders A. de Roos-Rompa; familie A. Priem-
Martens; Bas Rijk en familie; Joos van Goethem 
en Anna van Goethem-van Puyvelde;

lector: Ynske Taelman
com. assistent: Jeannie van Waterschoot
acolieten: Evelien en Nathalie
overleden: Jo kouijzer, echtgenoot van Lea de 
Bruijn op de leeftijd van 69 jaar 

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

ZONDAG 29 MAART 9.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: Gerard van Driessche, echtgenoot 
van Josepha Kindt; Petrus de Klippelaar en 
echtgenote Angela Compiet en wederzijdse 
ouders; Marie Bogaart, haar ouders en broers;

misdienaars: Joost/Anne;
lector: Angelique van Dorsselaar;
communie: Marieke Pardon
koster: Marieke Pardon
mededelingen: De vastenzakjes voor de 
vastenactie worden dit jaar wel huis aan huis 
verspreid, maar door gebrek aan vrijwilligers 
niet bij u opgehaald. U kunt de zakjes inleveren 
in de brievenbus aan de zijdeur van de kerk of bij 
de leden van de werkgroep: Jeanne de Poorter, 
Paul Eijsackers, Marieke en Frans Pardon en 
Marie-Louise Colpaart. Bedankt namens de 
werkgroep Vastenactie Lamswaarde

STOPPELDIJK
H. GERULPHUS

ZATERDAG 28 MAART 19.00 UUR 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle, tevens 
Kennismakingsviering voor de Eerste 
Communicantjes
intenties: George de Nijs, opa van Lynn Otjes; 
George, Luciën en Raoul Pieters en familie; 
Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de 
Meijer-Platjouw; Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; echtpaar Mel-Mattens; 
Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert;

lectrice: Christian Oostdijk-Gelderland

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 26 MAART 10.30 UUR 
woord- en communieviering
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
familie; Jacomina van Heese-Voet;

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 29 MAART 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als voorganger 
diaken K. van Geloof
Op deze zondag maken we een begin met de 
Goede Week. De palmtakjes worden gezegend 
en wie wil kan een palmtakje mee naar huis 
nemen.
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Ferdinand en Angela 
Pateer-Ferket; Herman en José van Hecke-
Roegiers en zoon Ronnie; echtpaar Augustinus 
en Petronella Ferket-Poulussen en kleinzoon 
Auk de Maat; Riet Eeman, Greetje Eeman-de 
Theije en familie;

De weekviering op woensdag 1 april 
vervalt!

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 31 MAART 10.30 UUR:
woord- en communieviering in de Goede Week 
m.m.v. het Parochiekoor
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet

 Kledinginzameling Hulst
Zaterdag 28 maart a.s. is het weer de laatste 
zaterdag van de maand, dan houden we de 
maandelijkse kledinginzameling voor Men-
sen in Nood aan de tuinpoort van de pas-
torie te Hulst van 10.30 tot 11.30 uur. Graag 
de nog bruikbare kleding in goed gesloten 
dozen of plastic zakken verpakken.

Muzikale zondag-
middag te Hengstdijk

Op zondag 29 maart a.s. zal in de kerk van 
de H. Catharina te Hengstdijk een benefi et-
concert worden gegeven door het Joro Choir 
en Con Gracia o.l.v. dhr. Ad Meeusen. Het 
concert begint om 15.00 uur en als u een 
muziekliefhebber bent mag u dit beslist niet 
missen! We hopen u dan ook te mogen be-
groeten.


