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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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DERDE ZONDAG 
VAN PASEN

JAAR -B-

Handelingen 3, 13-15.17-19
1 Johannes 2, 1-5a

Lucas 24, 35-48

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend van 
18-19 april 2015

Hulst
vrijdag 19.00 uur stilteviering
zaterdag geen viering
zondag 10.30 uur eucharistie
woensdag 19.00 uur eucharistie

Heikant
zondag 9.00 uur eucharistie

Koewacht
zondag 10.30 uur w&c viering

St. Jansteen
zaterdag 19.00 uur w&c viering
zondag 10.30 uur E.H.C. viering

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 

Boschkapelle
zondag  10.30 uur w&c viering

Hengstdijk
zaterdag 19.00 uur w&c viering

Stoppeldijk
zaterdag 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zondag 10.30 uur w&c viering

Lamswaarde
zondag geen viering

Terhole
zondag 9.00 uur w&c viering

wzc Antonius
donderdag 14.00 uur ziekenzalving

De Blaauwe Hoeve
zondag 10.30 uur w&c viering
woensdag 11.00 uur weekviering

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: 
AANGERAAKT?

Hartelijk dank!
De Goede Week en Pasen liggen weer achter 
ons. Het is altijd een extra drukke tijd, waarin 
we in meerdere vieringen en diensten 
stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus 
en zijn verrijzenis.
Al die vieringen en diensten vragen extra 
inzet en extra aandacht van onze vrijwillig(st)
ers. Of het nu gaat om de zang en muziek, 
het dienen, het lezen, het kosterswerk 
en nog veel meer, er moet zichtbaar of 
onzichtbaar, heel wat werk verzet worden. 
We staan daar niet altijd bij stil en vinden dat 
allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het 
natuurlijk niet! Daarom willen we langs deze 
weg iedereen hartelijk danken voor zijn/haar 
inzet en medewerking. We waarderen dat 
heel erg.

pastoresteam H. Maria Sterre der Zee
dienst geestelijke zorg Curamus

Dierbare broeders en zusters, Zalig Pasen! 
Jezus Christus is opgestaan! De Liefde heeft 
de haat overwonnen, het leven de dood, het 
licht heeft de duisternis verjaagd!
Door zijn dood en opstanding, laat Jezus 
iedereen de weg ten leven zien, de weg naar 
geluk. Het is de weg van de nederigheid, die 
ook vernedering kan inhouden. Alleen deze 
weg leidt naar de heerlijkheid. Alleen wie 
zichzelf vernedert, kan gaan naar de dingen 
die boven zijn, kan naar God gaan. 
Hij die hoogmoedig is, kijkt van boven naar 
beneden, de nederige van beneden naar 
boven. Op Paasmorgen, renden Petrus en 
Johannes, gewaarschuwd door de vrouwen, 
naar het graf en vonden het open en leeg. 
Zij naderden het graf en bogen zich om er 
binnen te gaan. Om het mysterie binnen 
te gaan, moeten we ons dus buigen, ons 
verlagen. Alleen hij die zich vernedert kan de 
verheerlijking van Jezus ten volle bevatten en 
hem volgen op zijn weg.
De wereld wil zich ten koste van alles 
opdringen, om te wedijveren, om zich te laten 
gelden. Maar christenen, door de genade 
van de gestorven en verrezen Christus, zijn 
de scheuten van een andere mensheid. Daar 
proberen we in dienst van elkaar te leven 
en niet arrogant te zijn maar beschikbaar en 
respectvol.
Dat is geen zwakte, maar echte kracht! Wie 
in zich de kracht van God draagt, zijn liefde 
en zijn gerechtigheid, hoeft geen geweld te 
gebruiken, maar spreekt en handelt met de 
kracht van de waarheid, de schoonheid en 
de liefde.
De verrezen Heer smeken we om genade 
opdat we niet toegeven aan de hoogmoed 
die geweld en oorlogen veroorzaakt, en om 
sterkte om te vergeven en vrede te stichten. 
Een zegevierende Jezus vragen wij het lijden 
van zo velen van onze broeders, die vervolgd 
worden in zijn naam, te verlichten, en ook 
dat van hen die onrechtvaardig lijden onder 
de gevolgen van confl icten en aanhoudend 
geweld.
Vrede vragen we allereerst voor Syrië en Irak, 
opdat het wapengekletter zal stoppen en de 
goede betrekkingen tussen de verschillende 
groepen die deze geliefde landen bevolken, 
worden hersteld. Dat de internationale 
gemeenschap niet onbewogen blijft bij het 
immense humanitaire drama in deze landen 
en het drama van de vele vluchtelingen.
We smeken om vrede voor alle bewoners 
van het Heilige Land. Dat er tussen Israëliërs 
en Palestijnen de cultuur van ontmoeting 
mag groeien en dat het vredesproces wordt 

hervat om zo een einde te maken aan jaren 
van lijden en verdeeldheid.
Vrede vragen we voor Libië, dat het 
absurde bloedvergieten stopt en er een 
einde komt aan elk barbaars geweld, en de 
verantwoordelijken streven naar verzoening 
en een broederlijke samenleving bevorderen, 
een samenleving die de waardigheid van elke 
persoon respecteert. Ook in Jemen hopen 
we op een gemeenschappelijk streven naar 
vrede en welzijn voor de hele bevolking.
Tegelijkertijd vertrouwen we hoopvol aan 
de barmhartige Heer het deze week in 
Lausanne bereikte nucleair akkoord toe, 
waarmee een defi nitieve stap wordt gezet 
naar een veiligere en broederlijkere wereld.
We smeken de verrezen Heer om vrede 
voor Nigeria, voor Zuid-Soedan en voor de 
verschillende regio’s van Soedan en de 
Democratische Republiek Congo. We bidden 
onophoudelijk voor alle mensen van goede 
wil en voor degenen die hun leven hebben 
verloren-ik denk in het bijzonder aan de 
jongeren die afgelopen donderdag op de 
Universiteit van Garissa in Kenia werden 
gedood-en voor al degenen die ontvoerd 
zijn, voor degenen die hun huis en hun 
dierbaren hebben moeten verlaten.
Dat de opstanding van de Heer licht mag 
brengen naar het geliefde Oekraïne, in het 
bijzonder naar degenen die de afgelopen 
maanden onder het geweld hebben geleden. 
Dat het land vrede en hoop vindt, dankzij de 
inzet van alle betrokken partijen.
Vrede en vrijheid vragen we voor al die 
mannen en vrouwen die gebukt gaan 
onder oude en nieuwe vormen van slavernij 
door individuen en criminele organisaties. 
Vrede en vrijheid voor de slachtoffers van 
drugshandelaren, die vaak nauw verbonden 
zijn met overheden die de vrede en harmonie 
binnen de menselijke familie juist zouden 
moeten verdedigen. En wij vragen vrede 
voor deze wereld die onderworpen is aan 
wapenhandelaars, aan wiens handen het 
bloed van zoveel mannen en vrouwen kleeft.

Dat de troostende stem van de Heer Jezus 
de gemarginaliseerden mag bereiken, de 
gevangenen, de armen en de migranten die 
zo vaak worden afgewezen, misbruikt en 
weggegooid; de zieken en hen die lijden; 
de kinderen, met name degenen die gebukt 
gaan onder geweld; degenen die vandaag 
rouwen; dat alle mannen en vrouwen van 
goede wil zijn troostende stem horen: ‘Vrede 
zij met u’ (Lc. 24, 36); ‘Vrees niet, ik ben 
verrezen, ik zal altijd bij jullie zijn!’ 

De liefde heeft de haat overwonnen
(uit de toespraak van onze paus, voorafgaand aan de zegen “Urbi et Orbi” met Pasen 2015)

Op 13 maart 1965 vond in de basiliek te 
Hulst de priesterwijding plaats van Jo Neve, 
Wilfried Brand, beiden geboren en getogen 
in Hulst, en Jan Kouijzer uit Stoppeldijk.
Dit 50-jarige priesterjubileum willen wij in 
dankbaarheid vieren op zondag 19 april a.s. 
in de basiliek met een eucharistieviering 

om 10.30 uur, waarin de jubilarissen zullen 
voorgaan. Tijdens deze viering is er ook een 
extra collecte voor het werk van de paters 
Maristen in Nieuw-Zeeland.
Na de viering is er gelegenheid om hen in 
de kerk te feliciteren, waarbij een kop koffi e 
of thee en een drankje wordt aangeboden.

50-jarig priesterjubileum van 
drie paters Maristen

In de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Eecken 
is er iedere derde donderdag van de maand 
een uur van gebed. Dit zal dus ook zo zijn op 
donderdag 16 april a.s. om 14.00 uur.
We willen samen bidden voor de noden van 

de Kerk en voor de noden van de wereld, 
in het vertrouwen dat de “Vrouwe van Alle 
Volkeren” onze Voorspreekster zal zijn! U 
bent van harte welkom om dit gebed met 
ons te komen versterken.

Uitnodiging: een uur van Gebed
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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 18-19 APRIL
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs-
gemeenschap. In Heikant is er een extra 
collecte voor de eigen kerk. In Hengstdijk 
is er een caritascollecte. In Hulst is de 
tweede collecte voor het werk van de 
Paters Maristen in Nieuw-Zeeland.

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 17 APRIL 19.00 UUR:
Stilteviering

ZATERDAG 18 APRIL 19.00 UUR:
Op deze avond is er geen viering.

ZONDAG 19 APRIL 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
W. Brand 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; Juliën Baart en Johanna 
Fassaert en families Baart en Fassaert; Gerard 
Baecke en families Baecke-Cornelissens; 
Joseph van Gimst, Albert Boogaert en 
echtgenote Elza de Koning; Ria Herrewegh-
de Klerk; Jeanine Meersschaert-Bruggeman; 
Albert Schillemans en echtgenote Carolina 
Malcontent en familie; Emelda de Theije 
en familie; ouders Brand-Wauters en 
familie; Eduard Kouijzer echtgenoot van Ria 
Dobbelaar, ouders, schoonouders en familie; 
Paul van der Sneppen echtgenoot van Julia 
Bogaert; 

WOENSDAG 22 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;

overleden: Paula Hermina Leopold de Cock, 
weduwe van Petrus Netten, 85 jaar

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 19 APRIL 9.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz

intenties: Charel van Houte en echtgenote; 
Suzan Ferket en zoon Robby; Maria Ringoot, 
echtgenote van Auguste Meersschaert; Elvira 
d’Hooghe en echtgenoot Edemon Thuye 
en zoon Jan; Leonard van Waesberghe en 
echtgenote Suzan van Hooije;

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 19 APRIL 10.30 UUR:
woord-en communieviering m.m.v. het koor

intenties: Leo van Damme en familie; Jet 
Janssens, echtgenote van Ben Bruggeman 
en familie;

lector: Trees Rietjens.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 18 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle m.m.v. 
het Dameskoor o.l.v. Marlene Bauwens.

intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; jaargetijde Luciënne Smet 
en echtgenoot Richard de Loos; Bernard 
de Keijzer en echtgenote Rachel van den 
Branden, schoonzoon Jos en schoondochter 
Evelien; Oscar Polfl iet en echtgenote Emma 
van Denderen;

acolieten: Theo en Annemie.

opbrengst collecte: De extra collecte van 
zondag 5 april bestemd voor de verwarming 
en het onderhoud van ons kerkgebouw heeft 
88 euro opgebracht. Met dank hiervoor.

ST. JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

ZATERDAG 18 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Jo Vonck en echtgenote Magdalena 
Lockefeer; Theo Beugels en echtgenote 
Rosa van Dorsselaer; René Bauwens en 
echtgenote.

ZONDAG 19 APRIL 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs. Tijdens deze viering doen 28 meisjes 
en jongens uit onze parochiekern hun eerste 
heilige communie. 

intenties: Johnny Verschuren, opa van Kim 
vanGeersdaele;

misdienaar zondag 19 april: Louisa.

overleden: Op 89-jarige leeftijd is overleden 
Margaretha Danckaert, weduwe van Johan 
Boussen.

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 19 APRIL 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele

intenties: Louis Steyaert en echtgenote 
Oda Stallaert; Petrus Boenne-Megroot en 
kinderen; Marie Verdurmen en echtgenoot 
Piet Totte en wederzijdse ouders; Jo Willems 
en echtgenote Emelda Weemaes; Lidwien 
Verwer, echtgenote van Herman Verstraaten 
en familie;

lectrice: Ch. Altenburg-Maerman

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

ZONDAG 19 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 

intenties: Bertie de Brouwer en Lidy Coone; 
Alfons de Maeyer en echtgenote Ferdinanda 
Smet, zoon Henry, dochter Irene en 
schoonzoon Leon; gezusters Coenen, ouders 
en familie; Jo Kindt en echtgenote Ivonne 
van der Heijden; Jacobus Lockefeer en 
echtgenote Anna Kindt; Jeanne van Gijsel en 
echtgenoot Edmond van Broeck en familie; 
Mariette Colman, echtgenote van Adriaan 
van Denderen en familie; Louis Broeckaert, 
echtgenoot van Maria de Koning, ouders en 
familie; Kees Boënne en echtgenote Yvonne 
van Mullem en familie; Jozef van Roeyen en 
echtgenote Juliette Melsen en schoonouders;
 
lector: A.de Maeyer-de Deckere 

opbrengst collecte: De totale opbrengst 
voor de vastenactie heeft dit jaar 762 euro 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

overleden: Op de leeftijd van 88 jaar: de heer 
Jozef Maes, weduwnaar van Waltraud Klann; 
hij is op woensdag 8 april j.l. vanuit onze kerk 
te Nieuw-namen begraven.

kerkhof: Binnenkort vinden er renovatie-
werken plaats aan het kerkhof. Daardoor 
kan men enige overlast ondervinden. Excuus 
hiervoor.

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZONDAG 19 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep

intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Erpelinck-van 
Leuven; jaargetijde Agnes Crombeen-Rottier 
en echtgenoot en zoon Piet; jaargetijde Joos 
Coolsen en echtgenote Juliëtte Coolsen-
van Bunderen en familie; jaargetijde Maria 
Hayette-Kox en echtgenoot Constantinus 
Hayette en zoon George; Willy Gelderland 
en echtgenote Wieske Gelderland-de Rooij; 
Hugo Claeijs en Euphrasia van den Eekhout;

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZATERDAG 18 APRIL 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep

intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens 
en echtgenoot; Carolus Kerckhaert en 
echtgenote; René Boeijkens, ouders en 
familie;

STOPPELDIJK
H. GERULPHUS 

ZATERDAG 18 APRIL 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep

intenties: Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; echtpaar Mel-Mattens; 
Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert.
 
lectrice: Josephine Hamelinck en Annie 
Everaard

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 19 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. 
parochiekoor 

intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en 
tante Maria Burm; Ro van Waterschoot, 
ouders en familie; ouders Piet en Anna 
Maas-Picavet, zoon Jo, dochters Rie en Rosa 
en familie; jaargetijde Johannes Verdurmen; 
Jo Rijk en familie; Marcel de Nijs, echtgenoot 
van Theresia Kerckhaert, ouders, familie 
en Eric; Patrick Schijvenaars, familie en uit 
dankbaarheid; jaargetijde ouders André en 
Judith Coucke-Hemeryck, zonen en dochter;

lector: Roos Hiel
com. assistent: Lidwien jansen
acolieten: Evelien en Nathalie

overleden: Andre Neve, echtgenoot van Mia 
Verdurmen op de leeftijd van 80 jaar

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

ZONDAG 19 APRIL 9.00 UUR:
Op deze zondag is er geen viering in onze 
kerk.

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

ZONDAG 19 APRIL 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle

intenties: Marie Brooijmans;

lector: Jo de Silva

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS 
KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 16 APRIL 
De weekviering om 10.30 uur komt te 
vervallen. Om 14.00 uur is de viering van de 
gemeenschappelijke ziekenzalving met als 
voorganger pater J. Reurs, met assistentie 
van pastor H. de Koning.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST

ZONDAG 19 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger mevr. H. de Koning p.w.

intenties: Maria Hypolitha Borm; Achiel 
Hermans, echtgenoot van Margriet Bryssinck;

WOENSDAG 22 APRIL 11.00 UUR:
woord- en communieviering 

overleden: mevr. Maria Cornelissens-
Janssens, 82 jaar; dhr. Jozef Maes, 88 jaar.

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 21 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering

intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet;


