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 LEZINGEN 27 NOVEMBER 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 
vieringen rond het weekend  

van 18-19 februari 
 

Hulst 
 vr 17 feb 19.00 uur  stilteviering 
 za 18 feb 19.00 uur  w&c viering 
 zo 19 feb 11.00 uur  eucharistie 
 wo 22 feb 19.00 uur  eucharistie 

 
Koewacht 
 zo 19 feb 9.30 uur  eucharistie 

 
Heikant 
 do 23 feb 10.30 uur w&c viering 

 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 16 feb 14.00 rozenkransgebed 

 
Clinge 
 za 18 feb 19.00 uur  eucharistie 

 
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 21 feb 9.30 uur  gebedsgroep 

 
Graauw gemeenschapshuis 
 do 16 feb 10.00 uur  w&c viering 

 
Nieuw-Namen 
 vr 10 feb 19.00 uur  w&c viering 

 
Boschkapelle 
 za 18 feb 19.00 uur  eucharistie 

 
Hengstdijk 
 ma 27 feb 19.00 uur w&c viering 
 wo 1 mrt 19.00 uur w&c viering 

 
Kloosterzande 
 zo 19 feb 9.30 uur  eucharistie 

 
Lamswaarde 
 ma 20 feb 19.00 uur w&c viering 

 
wzc Antonius 
 do 16 feb 10.30 uur  eucharistie 

 
De Blaauwe Hoeve 
 zo 19 feb 10.30 uur  w&c viering 

 
wzc De Lange Akkers 
 di 21 feb 10.30 uur  w&c viering 
 
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen 

Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, 
Lamswaarde, Nieuw-Namen , Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties  

Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 

 

80e jaargang nr. 15 

 

zondag 19 februari 2017 

TINTINNABULUM 

Vorige week is op het bisdom tijdens 
een gesprek met een 
vertegenwoordiging vanuit het 
parochiebestuur en pastoraal team door 
de bisdomleiding 'groen licht' gegeven 
aan ons parochieplan. Aan het plan is in 
de afgelopen periode gewerkt. Het is 
vooral een weergave van onze manier 
van werken. Ook hoe wij in onze 
parochie de parochiekerk, de kerken en 
de kapellen hebben ingezet, en hoe we 
dat we in het parochieplan beschreven 
hebben, vond (nogmaals) goedkeuring. 
De bisdomleiding drukte ons op het hart 
om vooral ook te werken aan 'de ene 
parochie'. De activiteiten die we 
opzetten en ondernemen moeten vooral 
ook in het vizier houden dat de ene 
parochie bij uitstek de manier is om ons 
geloof te organiseren. We kregen de 
opdracht mee naar huis de gelovigen op 
allerlei momenten 'te leiden naar de ene 
parochie'. Ook met betrekking tot de 
financiën werd opgemerkt ons in te 
spannen tot een heldere opbouw van 
inkomsten en uitgaven, er van 
uitgaande dat we 'met zijn allen binnen 
de Sterre der Zee' één parochie zijn. 

Ook werd de vraag gesteld naar de 
vitaliteit van de parochiekernen. Naar 
wat daar georganiseerd wordt voor de 
kern zelf, maar ook naar hoe zich dat 
wat ter plekke gebeurt, verhoudt tot de 
ene parochie. Verder onderschrijft de 
bisdomleiding onze zorgen met 
betrekking tot de financiën. De vraag 
naar onze creativiteit met betrekking tot 
de fondswerving werd gesteld, wetend 
dat het best moeilijk is om mensen 
ervan te overtuigen dat het dragen van 
financiële medeverantwoordelijkheid 
essentieel is. Ook over de zorgen en 
eventuele toekomstige ontwikkelingen 
rond de basiliek werd gesproken. Ook al 
staat daarover met zoveel woorden 
niets in het parochieplan geschreven. Al 
met al is de bisdomleiding tevreden met 
hoe wij hier in Oost Zeeuws-Vlaanderen 
'aan de gang zijn'. Ook het richten van 
de blik op de parochies in midden en 
West Zeeuws-Vlaanderen, zowel door 
het pastorale team alsook door het 
parochiebestuur wordt toegejuicht. Voor 
de komende jaren kunnen wij zo door.  
 

Namens parochiebestuur en pastoraal 
team, Wiel Wiertz, pastoor 
 
 

 
 

De vos keek het prinsje lang aan: -
Alsjeblieft...wil je me tam maken? zei hij. 
-Ja dat wil ik wel, antwoordde de kleine 
prins, maar veel tijd heb ik niet. Ik moet 
vrienden ontdekken, allerlei dingen 
leren kennen. -Alleen dingen die je tam 
maakt, leer je kennen, zei de vos. De 
mensen hebben geen tijd meer iets te 
leren kennen. Ze kopen dingen klaar in 
de winkels. Maar doordat er geen 
winkels zijn die vrienden verkopen, 
hebben de mensen geen vrienden 
meer. Als je een vriend wilt, maak mij 
dan tam! -Wat moet ik dan doen? Zei 
het prinsje. -Je moet véél geduld 
hebben, antwoordde de vos. Kijk, je 
gaat eerst een eindje van me af in het 
gras zitten. Ik bekijk je eens terluiks en 
jij zegt niets. Woorden geven maar 
misverstand. Maar je kunt iedere dag 
een beetje dichterbij komen zitten.... De 

volgende dag kwam het prinsje terug. -
Je had beter op dezelfde tijd kunnen 
komen, zei de vos. Als je bijvoorbeeld 
om vier uur 's middags komt, begin ik 
om drie uur al gelukkig te worden. Hoe 
later het wordt, des te gelukkiger voel ik 
me. En om vier uur word ik al onrustig; 
zo zal ik de waarde van het geluk leren 
kennen! Maar als je op een willekeurige 
tijd komt, dan weet ik nooit hoe laat ik 
mijn hart klaar moet maken... Riten 
moeten er zijn. -Wat is een rite? zei de 
kleine prins. -Dat is ook een vergeten 
begrip, zei de vos. Een rite maakt dat de 
ene dag verschilt van alle andere 
dagen, het ene uur van alle andere 
uren. Mijn jagers hebben bijvoorbeeld 
een rite. Op donderdag dansen zij met 
de meisjes uit het dorp. Donderdag is 
een heerlijke dag! Dan kan ik gaan 
wandelen tot aan de wijnbergen. Als de 
jagers op willekeurige dagen dansten, 
zouden alle dagen gelijk zijn en ik zou 
nooit vrij hebben. Zo maakte de kleine 
prins de vos tam, en het uur van vertrek 
naderde. -Ach, zei de vos,....ik zal 
huilen.... 
 

Uit: De kleine prins van Antoine de 
Saint-Exupéry 

 

 

 

 

 

 

Parochieplan 

Indien u dezelfde kaars wenst als de 
parochiekern Hulst dan is dat B. 
Levensboom. Als u het op prijs stelt kunt 
de huispaaskaars laten zegenen tijdens 
de paasviering op zondag 16 april 2017 
om 11.00 uur in de basiliek in Hulst 
 

 

Leviticus 19, 1-2. 17-18 
1 Korintiërs 3, 16-23 

Matteüs 5, 38-48 
 
 

 

 

THEMA:  
GEEF NIET TOE AAN HAAT, 

WRAAK OF WROK 

LEZINGEN 19  FEBRUARI 

7
de 

 zondag 

 van de advent 

JAAR - A 

 

 

Mijn God, 
ik hoef niet  

naar de hemel te klimmen 
om met U te spreken 

en bij U mijn vreugde te vinden. 
Ik moet mijn stem niet verheffen 

om met U te praten. 
Al fluisterde ik heel zacht, 

Gij hoort me al: want Gij zijt in mij, 
ik draag U in mijn hart. 

 
Om U te zoeken, 

heb ik geen vleugels nodig. 
Ik heb me enkel stil te houden, 

in mezelf te kijken, 
me niet te verwijderen 
van een zo hoge Gast. 

 
Als bij mijn broer, 
mijn beste vriend, 

mag ik bij U vertoeven, 
U zeggen wat mij kwelt, 
U vragen mij te helpen; 
ik weet dat Gij mijn God 

en Vader zijt 
en ik -hoe onwaardig ook- 

uw kind. 
 

Theresia van Avila 
 

 

 

van de regelmatige 
bidders in de kerk zijn 
aandeel te leveren aan 
het voortdurende 
gebed voor de vrede in 
de stad. 
 

Met dank aan wie het 
verhaal vertelde, 
 pastoor Wiel Wiertz 

 

Riten moeten er zijn, zei de vos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen u de mogelijkheid bieden om 
een huispaaskaars te bestellen. 
Wij willen graag vóór 6 maart uw 
bestelling binnen hebben. Dit kan 
alleen per briefje in de brievenbus van 
de pastorie, Steenstraat 22 of per mail 
pastoriehulst@zeelandnet.nl Graag 
willen wij dan de volgende gegevens 
van u weten: uw naam en adres, 
telefoonnummer of e-mailadres alsook 
de uitvoering van de kaars die u wenst.  
A. Duif / Regenboog, hoogte 25 cm 
B. Levensboom, hoogte 25 cm 
C. Chi-Rho, hoogte 25 cm 
D. Huispaaskaars D, 18 cm 
 

 

Huispaaskaars 
 

Een mooi verhaal 
 

In een Amerikaans stadje was er veel 
criminaliteit. Veel te veel mensen 
werden vermoord. Wat daaraan te 
doen? Meer politie. Meer surveilleren in 
de nacht. Enkele mensen bedachten: 
we bidden om vrede in onze eigen stad. 
En ze besloten dat een hele periode 'de 
klok rond' te gaan doen. Iedere dag 
waren er mensen bereid om mee te 
bidden in tegenwoordigheid van het 
uitgestelde Allerheiligste Sacrament. 
Dat was al een klein wondertje op zich. 
Op een nacht liep een vrouw van rond 
de tachtig van haar huis naar de kerk. 
Een politieauto kreeg haar in het vizier 
en ging er op af. 'Waar gaat u 
naartoe?', vroeg de agent. 'Naar de 
kerk om te bidden', antwoordde de 
vrouw. De agent geloofde het niet. Hij 
bleef wat argwanend en dacht dat dit 
geen tijdstip was voor zo'n oude dame 
om op straat te zijn. 'Komt u maar mee', 
zei ze, en ze nam de agenten mee naar 
de kerk. Daar zaten een zestal mensen 
in gebed bijeen in tegenwoordigheid 
van het Eucharistisch Sacrament. Te 
bidden om vrede. Een van de agenten 
die mee binnenkwam knielde meteen. 
Hij werd onmiddellijk geraakt door dit 
initiatief, dit bidden om vrede, hij werd 
onmiddellijk geraakt door de 
tegenwoordigheid van de sacramentele 
Christus. De vrouw bleef biddend 
achter, heel de nacht. En de volgende 
dag kwam die agent terug. Om als een 
 

mailto:pastoriehulst@zeelandnet.nl


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 17 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Stilteviering 

 

ZATERDAG 18 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Opstapviering vormelingen. woord- en 
communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert en pastor K. Van de 
Wiele  
m.m.v. Dameskoor en de Wal-Noten 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
Eddy Vermandel en Marie-Louise 
Vermandel-Malcontent 

 

ZONDAG 19 FEBRUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het Basiliekkoor 
intenties: familie Baart-van Gijsel; 

Josephus Burm en echtgenote Paula 
van Heese; jaargetijde Adam Baert; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Pastor Jo van der Heyden; 
Desiré Verstraeten echtgenoot van 
Leona van de Berghe; Julien Baart en 
Johanna fassaert en overledenen van 
familie Baart en familie Fassaert; Theo 
Mangnus en overleden familie; Emma 
van Gassen en overleden familie; 
Eduard Verbist en echtgenote Andrea 
van Gassen en overleden familie; voor 
Albert Beck echtgenoot van Paula 
Casteels en overleden familie 

 

WOENSDAG 22 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
jaargetijde voor Paul Bracke; jaargetijde 
J. de Kock en familie; overleden ouders, 
zus en broers Kerckhaert-de Bont; Piet 
Meanhout en overleden familie 
Maenhout-Buysrogge 

 

mededeling: 
De vastenactie Hulst vraagt uw aandacht 
voor het volgende. Dit jaar is de huis aan 
huis collecte in de week van 20 maart. 
De vastenactie is dringend op zoek naar 
collectanten. Nieuwe collectanten 
kunnen zich melden op de pastorie of bij 
de heer Paul Coolsen, Vinkstraat 7 te 
Hulst. Graag reactie 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 19 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs en pastor Ch. v.d. Walle  
intenties: Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en overleden familie; Silvia en 
Emma van Damme 

 

lector: Gonny Rozijn 
 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 23 FEBRUARI 10.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL VAN O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 9 FEBRUARI 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! 
Iedereen is van harte welkom. 

COLLECTE 18 -19 FEBRUARI 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
de basiliek en in Nieuw-Namen is er 
een extra caritascollecte. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 18 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 

 

acolieten: Jan en Theo 
 

DINSDAG 21 FEBRUARI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron 
Iedereen is van harte welkom. 

 

mededeling: 

De caritascollecte van zaterdag 4 
februari bestemd voor Memisa, heeft € 38 
opgebracht. Met dank namens het 
caritasbestuur. 

 

GRAAUW 
H. MARIA TENHEMELOPNEMING 

 

DONDERDAG 16 FEBRUARI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: Elisabeth Smulders - Durinck 
en overleden familie; Maria Verbist en 
overleden ouders; Honoré Verbist met 
gedachtenis van zijn echtgenote Rosalia 
de Bilde (als jaargetijde); -Marie 
Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en 
wederzijdse ouders; -Jozef van de 
Vijvere en echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders; -Albert Gordijn, 
overleden ouders en familie; Jules van 
den Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes 

 

lector: J. de Baar 
 

NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 10 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties jaargetijde Marlies Baecke 
echtgenote van Bernard de Gendt; 
gezusters Coenen overleden ouders en 
familie 

 

lector: G. Leenknecht - v. Dorsselaer 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 18 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs en pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Anna 
Heijens en familie; Gerarda Schelfout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; 
Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
jaargetijde Alma Warrens-de Dijcker en 
echtgenoot Adrie Warrens; jaargetijde 
Maria de Waal en overleden echtgenoot 
Josephus van der Veeken en overleden 
kinderen; Gerarda Cappendijk en 
overleden familie 

 

mededeling: 
De Caritas-collecte voor Memisa van 
zaterdag 4 februari heeft € 90,-- 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor ! 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 27 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Jan Boeijkens en Maria 
Boeijkens - de Waal en overleden familie; 
Rosalia Kerckhaert - Warrens en 
echtgenoot Josephus Kerckhaert; 
jaargetijde Jan van Wesemael; Christina 
Lemsen 

 

WOENSDAG 1 MAART 19.00 UUR:  
Aswoensdag: woord- en communieviering 
met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ward en Wies Collet met 
gedachtenis van overleden familie 
 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 19 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; jaargetijde Emma Rozalia de 
Kort en echtgenoot Albertus Heijens en 
schoonzoon; Roos Verdurmen-
Kerckhaert en familie; Jules de Maat, 
Romanie de Kever en zoontje Rudy; 
Marcel de Nijs echtgenoot van Theresia 
Kerckhaert, overleden ouders, familie 
en Erik; overleden ouders A. Vervaet-
Gielleit en overleden familie; Betsy 
Vervaet-Raes echtgenote van Rudy 
Vervaet en overleden familie; overleden 
ouders Albertus van Overmeeren en 
Martha Baart 

 

lector: Ynske Taelman 
com. assistent: Gino Sloot 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 20 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Bernardus de Schepper en 
echtgenote Anna Fassaert, overleden 
zoon, schoonzoon en kleinkinderen; 
overleden ouders en familie van Harry 
de Bruycker- van Laar; jaargetijde voor 
Emery Fassaert en echtgenote Johanna 
Mulders; jaargetijde voor Celina Ivens 
en echtgenoot Aloijsius de Bruijn en 
overleden familie; Marieke Vioen- 
Pauwels echtgenote van Gerard Vioen 
en overleden familie; Kees van Damme; 
Lies van Damme; Rene de Waal en 
echtgenote Madelijn Heijman en dochter 
Christina 

 

lector: Bernadette de Schepper 
communie: Marieke Pardon 

koster: Marieke Pardon 

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: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail:       pastoriehulst@zeelandnet.nl 
 

SINT 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 
over de Taizégebeden op de kerkelijke 

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 Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 
 tel. 0114-381317 
 

INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  

CURAMUS 

 
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 

 
DONDERDAG 16 FEBRUARI 10.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pater J. Reurs 
intenties: August Freyser, dochter 

Agnes en overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 

 
ZONDAG 12 FEBRUARI 10.30 UUR:  

woord- en communieviering met als 

voorganger pastor H. de Koning 
intenties: Roza van Waterschoot en 

echtgenoot Jozef Jansen; Elza Rottier, 

echtgenote van Frans van Daele en 

families; Angela Maria Hypolitha Borm; 

Jo Allefs en familie; jaargetijde Eddy 

Herrewegh, jaargetijde Cerillus 

Herrewegh en echtgenote Maria de 

Brouwer; Emiel van Osselaer en 

echtgenote Jeanne van Osselaer-Geerts; 

Robert van Waterschoot, echtgenoot van 

Maria van Waterschoot-Pieters en 

familie; Harry Nijskens, echtgenoot van 
Tiele d'Haens 

 

WOENSDAG 15 FEBRUARI 11.00 UUR: 

weekviering 
 

overleden:  

dhr. Delano van Brabant 32 jr. 
mw. Ria van Meelen- Morcus 69 jr. 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 14 FEBRUARI 10.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 

Annet 
 

 


