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inleiding
Gedurende 2013 en 2014 hebben het 
pastorale team en een gebouwencommissie 
op verzoek van het parochiebestuur van 
de parochie H. Maria Sterre der Zee in 
Oost Zeeuws-Vlaanderen de pastorale en 
fi nanciële vitaliteit van de 13 parochiekernen 
in kaart gebracht. Na uitgebreide consultatie 
van de achterban in de parochie¬kernen 
is een gebouwenplan geformuleerd met 
adviezen over de toekomst van de gebouwen 
in onze parochie. Dat plan is in december 
2014 ter beoordeling aangeboden aan de 
bisschop van Breda.

De bisschop heeft met zijn staf van 
deskundigen het advies grondig 
bestudeerd en eind april de leden van de 
gebouwencommissie, het pastorale team 
en het bestuur uitgenodigd naar Breda te 
komen om nadere toelichting te geven op 
het gebouwenplan en om de inhoudelijke 
vragen, die gerezen waren, te beantwoorden. 
Tijdens de bijeenkomst heeft de bisschop 
onder meer de vraag gesteld of er pastoraal 
beleid beschikbaar was, dat kan worden 
uitgerold op het moment dat het eindadvies 
van het bisdom over het gebouwenplan 
bekend wordt gemaakt.

In de achterliggende maanden heeft het 
pastorale team het zogeheten “fl ankerend 
pastoraal beleid” uitgewerkt en hebben de 
bisschop en zijn staf een eindconclusie over 
het plan geformuleerd. Per brief van 22 
juni 2015 laat de bisschop de pastoor, het 
pastorale team en het bestuur de uitkomst 
van zijn afwegingen weten. In zijn antwoord 
stemt de bisschop in grote lijnen in met de 
geest van het oorspronkelijke advies, maar 
hij brengt ook enige nuanceringen aan.

Besluit van de bisschop
Zo komt de bisschop tot de conclusie dat 
de parochie maar één enkele parochiekerk 
zal hebben. Hiervoor is de basiliek van de H. 
Willibrordus in Hulst de meest aangewezen 
kerk. In deze kerk zal de liturgie van de Kerk 
in haar volheid gevierd worden door middel 

van de viering van de Eucharistie op zondag 
en op de kerkelijke hoogfeesten. De basiliek 
is ook de aangewezen kerk voor de viering 
van het paas-triduüm.

Naast de ene parochiekerk zullen er drie 
kerkgebouwen als ‘kerk’ gebruikt blijven 
worden. In deze kerkgebouwen wordt 
zoveel mogelijk de Eucharistie gevierd op 
zondag of op de zaterdagavond. Rekening 
houdend met de goede spreiding over de 
gehele parochie, de bouwkundige conditie, 
de gebruikskosten en de deelname aan het 
kerkelijk leven worden de kerken van de H. 
Martinus te Kloosterzande, de H. Henricus 
te Clinge en de H.H. Philippus en Jacobus te 
Koewacht aangewezen als kerken van onze 
parochie.

Zowel in de parochiekerk als in de 
kerken kunnen huwelijken, uitvaarten 
en doopvieringen worden verzorgd. Bij 
voorkeur zijn deze gebouwen regelmatig 
open voor persoonlijk gebed. Met name in 
de parochiekerk, maar in de mate van het 
mogelijke in de kerken, zullen ook vieringen 
door de week verzorgd worden.

Eveneens rekening houdend met de 
bouwkundige conditie, de gebruikskosten 
en de pastorale vitaliteit ter plaatse zullen 
de H. Maria Hemelvaartkerk te Graauw, de 
H. Johannes de Doperkerk te Sint Jansteen, 
de H. Gerardus Majellakerk te Terhole en 
de H. Gerulphuskerk te Stoppeldijk voor 
de eredienst worden gesloten. Voor deze 
kerkgebouwen zal een andere bestemming 
gezocht worden. De sluiting dient 
gerealiseerd te zijn aan het begin van 2016. 
Het fl ankerend pastoraal beleid staat toe 
dat er liturgie wordt gevierd op alternatieve 
plaatsen.

De andere kerkgebouwen in onze parochie 
zullen bewaard blijven als gewijde kerk, 
waarbij het gebruik wordt beperkt tot 
‘kapelfunctie’. Deze kerken zullen niet langer 
gebruikt worden voor de zondagsviering, 
maar wel voor gelegenheidsvieringen 

(doop, huwelijk, uitvaart, kermisviering) en 
eventueel voor een viering door de week. 
Het onderhoud aan deze kerkgebouwen 
dient beperkt te worden tot dat onderhoud 
dat nodig is om de gebouwen wind- en 
waterdicht te houden. 

Een kapelfunctie wordt toegewezen 
aan de H.H. Petrus en Pauluskerk te 
Boschkapelle, de H. Catharinakerk te 
Hengstdijk, H. Corneliuskerk te Lamswaarde 
en H. Theresiakerk te Heikant. Ook de H. 
Josephkerk in Nieuw-Namen, die geen 
eigendom is van de parochie, zal in gebruik 
kunnen blijven met behoud van deze 
kapelfunctie. Daarnaast zal de kapel van 
Onze Lieve Vrouw ter Eecken in Kapellebrug 
in haar huidige functie in gebruik blijven.

De bisschop acht het wenselijk om het 
gebruik van de kerken in onze parochie 
en dan met name van de kerken met een 
kapelfunctie vóór 2020 te evalueren en zo 
nodig aan te passen. Verder vraagt hij om 
‘fl ankerend pastoraal beleid’ te ontwikkelen 
om de parochianen te oriënteren op de 
zondagsvieringen in de parochiekerk en de 
overgebleven kerken van de parochie, zodat 
zij zich daar welkom weten. 

Het parochiebestuur wordt geacht de geijkte 
procedures te volgen die voor sluiting en 
herbestemming van kerken gelden. Als het 
nodig of wenselijk is kunnen kerkgebouwen 
die voor de eredienst gesloten zijn benut 
worden voor andere activiteiten die passen 
bij de status van het gebouw.

Met zijn brief geeft de bisschop de 
noodzakelijke keuzes voor de parochie aan. 
Hij  realiseert zich daarbij dat de gemaakte 
keuzes met name ingrijpend kunnen zijn voor 
de parochianen wier kerk gesloten wordt 
en voor de parochianen die voor de viering 
van de zondag naar een ander kerkgebouw 
moeten gaan dan de kerk die voor hen tot 
heden vertrouwd en dierbaar is. Hij hoopt 
en bidt dat alle parochianen begrip kunnen 
opbrengen voor de keuzes die gemaakt 
moeten worden om pastorale zorg in onze 
parochie te kunnen blijven garanderen.

opzet en inhoud fl ankerende pastoraal 
beleid
Wanneer op 1 januari 2016 de nieuwe 
situatie een feit zal zijn, stelt het pastoraal 
team een aantal belangrijke keuzes voor 
om in de parochiekernen (met of zonder 
kerkgebouw) het geloofsleven te stimuleren. 
Zij wil dit bereiken door een fl ankerend 
pastoraal beleid, wat inhoudt “dat zij als 
pastorale beroepskrachten zowel liturgisch, 
alsook catechetisch en diaconaal in de 
kernen zichtbaar en actief willen zijn”.

De uitwerking van de besluiten van de 
bisschop vraagt om de weekendvieringen 
over de resterende (parochie-)kerken 
te verdelen en zal gepaard gaan met 
verschuivingen in tijden. Bij de inrichting 
van het nieuwe liturgische rooster en het 
liturgisch aanbod wordt zowel rekening 
gehouden met de beschikbaarheid van 
pastorale beroepskrachten als met alle 
liturgisch betrokkenen vrijwilligers (koren, 
kosters, lectoren en lekenvoorgangers). 
Voor deze laatsten wordt er per cluster naar 
maximering van samenwerking gestreefd. 
Ook zal de samenwerking met de pastorale 
zorg binnen Curamus worden verstevigd.

Zo zal in de parochiekerk (basiliek) een 
volledig liturgisch aanbod gerealiseerd 
worden terwijl in de kerken naar de mate 
van het mogelijke in de weekenden 
eucharistie of een dienst van woord, gebed 
en communie (WG&C) gevierd zal worden. 
In de kapellen zullen in het weekend geen 

vieringen gehouden worden, maar in plaats 
daarvan is het de bedoeling in de week een 
viering aan te bieden. In alle gebouwen, die 
open blijven zal op gezette tijden ruimte zijn 
voor persoonlijk gebed, maar ook zullen de 
bestaande tradities van bijzondere vieringen 
zo mogelijk in ere worden gehouden.

In de tabel links onderaan is schematisch 
weergegeven op welke plaatsen er liturgische 
vieringen gehouden zouden kunnen worden:

Het is de bedoeling om met het nieuwe 
schema jaarlijks te streven naar 4 vieringen 
van de Eerste Heilige Communie die 
afwisselend in de (parochie-)kerken worden 
aangeboden, terwijl er 3 vieringen van het H. 
Vormsel zullen zijn in Hulst, Kloosterzande en 
Koewacht. De catechetische voorbereiding 
en de begeleiding van de kinderen en de  
werkgroepen komt voor rekening van het 
pastorale team.

Om het voor diegenen, voor wie het in de 
nieuwe realiteit niet mogelijk is naar een van 
de kerken in de parochie te gaan voor de 
viering van de zondag, worden alternatieven 
uitgewerkt. Dat zou kunnen betekenen, dat 
vervoer wordt geregeld naar de (parochie)
kerk of dat er mogelijkheden worden 
aangeboden om thuis via kerktelefoon of 
kerktelevisie deelgenoot te zijn van een 
parochiële viering.

In het nieuwe beleid zal de diaconie een 
speerpunt worden. Daarom heeft pastor 
Van de Wiele dit belangrijke taakveld op de 
schouders genomen.

De overige pastorale taken zijn als volgt 
verdeeld:
Wiel Wiertz (pastoor):
eindverantwoordelijke priester voor het 
pastoraat in geheel Zeeuws-Vlaanderen 
inclusief alle organisatorische en liturgische 
zaken rond de basiliek.
Katrien Van de Wiele:
eerstaanspreekbare pastor in Hulst (met 
uitzondering van alle zaken die betrekking 
hebben op de basiliek) en portefeuillehouder 
diaconie.
Ralf Grossert: 
eerstaanspreekbare pastor in cluster zuid en 
cluster noord
Chantal van de Walle:
eerstaanspreekbare pastor in cluster west en 
cluster oost

tot slot
In de komende maanden zullen alle reacties 
op de presentatie over de besluitvorming van 
de bisschop en op het concept fl ankerend 
beleid in overleg met alle betrokken verder 
worden uitgewerkt, zodat onze parochie per 
1 januari 2016 op een verantwoorde wijze 
samen verder kan gaan.

Bestuur van de parochie 
H. Maria Sterre der Zee, 
Hulst, 7 juli 2015

Toekomst van pastoraat en kerkgebouwen 
in de parochie H. Maria Sterre der Zee

tHema:
tiJD Voor 

rUst en stiLte?

LeZinGen 18-19 JULi

16e ZonDaG Door 
Het Jaar
Jaar - B

Jeremia 23,1-6
Efeziërs 2, 13-18
Marcus 6, 30-34

rUst en stiLte?

soort gebouw

Parochiekerk

Kerk

Kapel

Bedevaartskapel 
O.L. Vrouw ter 
Eecken

Plaats van 
samenkomst nog 
nader te bepalen

Parochiekern

Hulst (Basiliek)

Clinge

Kloosterzande
Koewacht

Boschkapelle

Heikant
Hengstdijk
Lamswaarde
Nieuw-Namen

Sint Jansteen

Graauw
Sint Jansteen

Stoppeldijk
Terhole

tijdstip viering

zondag 11.00 uur
woensdag 19.00 uur
1e vrijdag 19.00 uur
3e vrijdag 19.00 uur (stilte)

zaterdag 19.00 uur m.u.v. 
3e zaterdag
dinsdag 9.30 uur De Bron
zondag 9:30 uur
zondag 9:30 uur

3e zaterdag 19.00 uur & 
1e maandag 10.00 uur
2e donderdag 10.00 uur
3e maandag 19.00 uur
4e maandag 19.00 uur
3e donderdag 19.00 uur

dinsdag 19.00 uur (mei t/m 
oktober)

1e donderdag 10.00 uur
4e dinsdag 19.00 uur van 
november t/m april
in Boschkapelle
2e maandag 10.00 uur

soort vieringen

Eucharistieviering, 
viering WG&C, 
doop, communie 
en vormsel, 
huwelijk, 
patroonheilige, 
Allerzielen, 
Allerheiligen, 
Paastriduüm

Eucharistieviering, 
viering WG&C, 
doop, communie 
en vormsel, 
huwelijk, 
patroonheilige, 
Allerzielen

Persoonlijk gebed, 
gebedsviering
In overleg: doop, 
huwelijk, uitvaart, 
kermisviering, 
patroonheilige, 
Allerzielen

Persoonlijk gebed
Gebedsviering

Gebedsviering, 
Allerzielen



informatie en intenties
COLLECTE  18-19 JULI

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er op 
zaterdag en zondag een extra collecte voor 
het onderhoud aan de verwarming van de 
basiliek. In Clinge is er op maandag een 
collecte voor het onderhoud aan de kerk. 

HULST
H. WILLIBRORDUS

VriJDaG 17 JULi 19.00 UUr:
stilteviering

ZaterDaG 18 JULi 19.00 UUr:
viering van woord en gebed met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele met 
samenzang Het thema van deze viering is 
‘Luisteren met een komma in je oor en geen 
punt’.
intenties: echtpaar Josephus Franciscus van 
Denderen en Agnes van Denderen-Stallaert 
en familie; Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen.

ZonDaG 19 JULi 10.30 UUr:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz met samenzang
intenties: familie Baert-van Gijsel; Josephus 
Burm en echtgenote Paula van Heese; 
Wim en Tilly van Olffen-Lockefeer; François 
Ongenae echtgenoot van Cecile Ringoot 
en familie; Albertus van Leuven en ouders 
en familie van Leuven-Bisschop; jaargetijde 
ouders familie de Smit-Heijens, broer en 
zuster.

WoensDaG 22 JULi 19.00 UUr:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Martha, Alice, Melda en Jo van den Brande 
en ouders; Anna Leenknecht en echtgenoot 
Petrus Coene; Franciscus Johannes de 
Schepper; Petrus de Kock; Franciscus Vioen 
en Petra Florijn; Joanna Kloek.

mededelingen: Op vrijdag 17 juli kunt u 
het derde orgelconcert in de zomerreeks 
bijwonen. Ditmaal zal Gerard de Wit 
plaatsnemen achter het orgel. Het concert 
begint om 20.00 uur en entree is 8 euro.

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZonDaG 19 JULi 9.00 UUr:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Florentien van den Bosche en 
echtgenoot Piet de Bot.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZonDaG 19 JULi 10.30 UUr:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele met 
samenzang
intenties: Pastoor Verstraeten; Silvia en Emma 
van Damme; Simonne van Waesberghe 
echtgenote van Eugène de Smet; jaargetijde 
Roger Baert echtgenoot van Gerarda Baert-
van Paemel en familie.

lector: Nadine van Nieulande

overleden: Alice van Remoortere weduwe 
van Remi van Gaever, in de leeftijd van 84 
jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden 
op woensdag 1 juli in de parochiekerk van 
Koewacht gevolgd door de begrafenis op het 
kerkhof aldaar.

SINT JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

ZaterDaG 18 JULi 19.00 UUr:
Op deze avond is er geen viering in onze 
kerk.

DinsDaG 21 JULi 19.00 UUr:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

ZonDaG 19 JULi 10.30 UUr:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Josephina de Bruijne en 
echtgenoot Jozef van Stappen en familie; 
gezusters Coenen en ouders en familie; Kees 
Boënne en echtgenote Yvonne van Mullem 
en familie.

lector: A. de Maeyer – de Deckere

CLINGE
H. HENRICUS

ZaterDaG 18 JULi 19.00 UUr:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Valentine, Cyriel, Arthur 
en Emiel van Acker.

acolieten: Edy en Annemie

maanDaG 20 JULi 9.30 uur:
eucharistieviering t.g.v. kermismaandag met 
als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
parochieel gemengd koor ‘St. Cecilia’ en de 
fanfare ‘Weldoen door Vermaak’
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Joseph Weemaes en 
echtgenote Maria Weemaes-D’haen en 
familie; Gilbert Hoefnagels echtgenoot 
van Agnes Casteels, zonen Luc en Peter 
Hoefnagels en hun grootouders; Joseph 
Govaert en familie; jaargetijde Florentine 
Seghers-Hiel en echtgenoot Petrus Seghers; 
Emiel Jonkers en echtgenote Maria de Cock; 
Edmond Weemaes en echtgenote Sylvia 
Segers en voor Anna Segers en familie; 
Jozef Bleyenberg en echtgenote Suzanna 
Meerschaert en schoonzoon Etiënne 
Poppe; voor zuster Ludovica Meerschaert 
en familie; Albert Claus en echtgenote 
Josephina Malefason en familie; Alex – Dirk 
– Marc en grootouders; Aloïs van Dorsselaer 
echtgenoot van Maria Piessens; Albert 
Scholter echtgenoot van Marieke Mol en 
familie; Sjef en Rachel Bolsens-Willaert en 
familie; Frans Bracke echtgenoot van Maria 
Koster en voor Rosita Bracke echtgenote 
van Alfons Cappaert en familie; Albert van 
Damme echtgenoot van Maria Heije en 
familie; Petrus Bracke en echtgenote Maria 
Lernout en familie; René en Angèle van 
Gaever-Bracke en zoon Richard; ouders 
van Jo en Annie van Goethem-Smet, broer 
en schoonzus; George Ferket echtgenoot 
van Mieke Ferket-van Goethem en familie; 
Florent van Hooye en echtgenote Maria 
van Hooye-van Hove en familie; jaargetijde 
Simone van Goethem echtgenote van Cesar 
de Kind, zoon Frank en familie; jaargetijde 
Leon en Els van Landeghem-Herwegh.

acolieten: Piet en Jan

mededeling: Tijdens de viering op 
kermismaandag zal er een speciale collecte 
gehouden worden voor het onderhoud aan 
ons kerkgebouw. Ná de viering zullen we 
samen met de voorganger, acolieten en de 
fanfare naar het kerkhof gaan.

opbrengst collecte: De caritascollecte van 
zaterdag 4 juli die bestemd was voor Artsen 
zonder Grenzen heeft 17 euro opgebracht. 
Met dank hiervoor.

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZonDaG 19 JULi 9.00 UUr:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle
intenties: Petrus Boenne-Megroot en 
kinderen; Josef van de Vijvere en echtgenote 
Alma Mahu en wederzijdse ouders; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Josephus Buijs en echtgenote Elza de Loos; 
Richard Broekaart echtgenoot van Maria 
Mattheyssen en ouders en familie.

lectrice: Ch. Altenburg-Maerman

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZonDaG 19 JULi 10.30 UUr:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Erpelinck-van 
Leuven; jaargetijde Augusta Schuren-Thuy, 
echtgenoot en familie; Ivon Dankaart en 
familie; Hugo Claeijs en Euphrasia van den 
Eekhout.

opbrengst collecte: De caritascollecte van 
zondag 5 juli die bestemd was voor Artsen 
zonder Grenzen heeft 73 euro opgebracht. 
Met dank hiervoor.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZaterDaG 18 JULi 19.00 UUr:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens en 
echtgenoot Josephus Kerckhaert; René 
Boeijkens, ouders en familie.

STOPPELDIJK
H. GERULPHUS 

ZaterDaG 18 JULi 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.

lectrices: Josephine Hamelinck en Marlies 
Everaert

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZonDaG 19 JULi 10.30 UUr:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en 
tante Maria Burm; Ro van Waterschoot, 
ouders en familie; jaargetijde Josephus 
Boudewijn de Waal, echtgenote Eugénie de 
Waal-van Waterschoot en verdere familie; 
Piet en Emmy de Kever-Groosman.

lector: Jojanneke Taelman
com. assistent: Gino Sloot
acolieten: Evelien en Nathalie 

overleden: Harriette Meeusen weduwe van 
Bernardus Schigt op de leeftijd van 95 jaar.

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

ZonDaG 19 JULi 9.00 UUr:
Op deze zondag is er geen viering in onze 
kerk.

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

ZonDaG 19 JULi 9.00 UUr:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: jaargetijde Marie Brooijmans; 
Gerda van Geertruij-Pieters.

lectrice: Rita van Eetvelt

DIENST GEESTELIJKE ZORG 

CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DonDerDaG 16 JULi 10.30 UUr: 
woord- en communieviering
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
familie; Romania de Maat-de Kever.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  
HULST

ZonDaG 19 JULi 10.30 UUr: 
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; 
Achiel Hermans echtgenoot van Margriet 
Bryssinck; José Vermeirssen en echtgenoot 
René Burm; Roza Otjes-Heijens, echtgenoot 
en familie.

WoensDaG 22 JULi 11.00 UUr:
woord- en communieviering 

overleden: 
mevr. Nelly Timmerman-Hazen 87 j.
mevr. Jannetje Brons  82 j.
dhr. Willy Onghenae  77 j.
mevr. Ria Schelfaut-van Heese 87 j.

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DinsDaG 21 JULi 10.30 UUr:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet.

overleden:
mevr. Maria van Damme-Van de Perre 
77 j.

vIERINGEN PAROCHIE  
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend  
van 18-19 juli 2015

Hulst
vrijdag 19.00 uur stilteviering
zaterdag 19.00 uur w&g viering
zondag 10.30 uur eucharistie
woensdag 19.00 uur eucharistie

Heikant
zondag 9.00 uur w&c viering

Koewacht
zondag 10.30 uur w&c viering

sint Jansteen
zaterdag  geen viering

Kapel o.L. Vrouw ter eecken
dinsdag 19.00 uur eucharistie

Clinge
zaterdag 19.00 uur eucharistie
maandag 9.30 uur eucharistie

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 eucharistie

wzc antonius
donderdag 10.30 uur w&c viering

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

wzc De Lange akkers
dinsdag 10.30 uur w&c viering

Een uur van gebed  
te Kapellebrug

In de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Eecken 
is er 16 juli a.s., de derde donderdag van de 
maand, om 14.00 uur een uur van gebed. We 
willen daar tot Maria bidden voor de Noden 
van de Kerk en voor de Noden van de Wereld. 
“De Vrouwe van Alle Volkeren” zal onze 
Voorspreekster zijn! U bent allen van harte 
uitgenodigd.

Dorpsbarbecue 
Kerkplein Koewacht (NL)
Wanneer: zaterdag 22 augustus a.s., van 
17:00 uur tot 22:00 uur
Waar: Kerkplein te Koewacht
Wat zijn de kosten: € 25,- p.p. incl. 1 drankje
De opbrengst is volledig voor de Stichting 
Kerkbelang Koewacht, voor behoud en 
onderhoud van de R.K. kerk. Aanmelden 
voor 8 augustus a.s. bij: Jo de Theije, 
Nieuwstraat 73 Koewacht, tel. 36 14 43, 
Emmy van Remoortele, Emmabaan 63 
Koewacht, tel. 36 19 80

GOUDEN 
PRIESTERFEEST  
PATER VENNIX

Op 4 juli j.l. mocht pater Joost Vennix gedenken 
dat hij vijftig jaar geleden priester werd gewijd. 
Pater Vennix is afkomstig uit Hulst en komt nog 
regelmatig voor zijn vakanties naar zijn zus en 
schoonbroer, mevrouw en meneer Boon-
Vennix. Hij werkte in Congo en kwam vanwege 
zijn gezondheid terug naar Serpines (in Waals-
België). Nu is hij nog altijd werkzaam in de 
congregatie en in het pastoraat in Frankrijk, in 
Notre Dame de Beauchaine. Als hij in Hulst is 
viert hij graag eucharistie in de kapel van ‘De 
Blaauwe Hoeve’. We vinden het fijn dat hij in 
deze kapel ook zijn gouden priesterjubileum 
wil komen vieren, samen met zijn familie. Dat 
zal gebeuren tijdens een feestelijke viering op 
zondag 26 juli a.s. om 10.30 uur. Het Blaauwe 
Hoeve-koor zal deze eucharistieviering met 
zang verzorgen!


