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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 7-8 oktober 

 

Hulst 
 vr 6 okt 16.00 uur persoonlijke biecht 
 vr 6 okt 19.00 uur  eucharistie 
 zo 8 okt 11.00 uur  eucharistie 
 wo 11 okt 19.00 uur  eucharistie 
 vr 13 okt 13.30 uur eucharistie 
 vr 13 okt 14.15 uur  gebedsviering 

 

Koewacht 
 za 7 okt 19.00 uur Poolse viering 
 zo 8 okt 9.30 uur  w&c viering 

 

Sint Jansteen De Warande 
 do 12 okt 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 7 okt 14.30 uur  rozenkransgebed 
 di 10 okt 19.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 za 7 okt 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 10 okt 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 

 vr 13 okt 19.00 uur  w&c viering 
 

Boschkapelle 
 za 7 okt 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 9 okt 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 8 okt 9.30 uur  w&c viering 

 

Terhole pastorie 
 ma 9 okt 10.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 5 okt 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 8 okt 10.30 uur  w&c viering 
 wo 11 okt 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 5 okt 14.00 uur weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 10 okt 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 Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
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zondag 8 oktober 2017 

TINTINNABULUM 

Hoi allemaal! Ook de tweede werkweek 
bij de Amy Foundation zit er al weer op. 
Het was een mooie week waarin ik de 
stichting, de mensen op kantoor en de 
kinderen op de scholen beter heb leren 
kennen. Zo heb ik er afgelopen week 
voor gekozen om voortaan mee te 
blijven lopen met de ‘Greening and 
Environment’ klas op de grootste school 
die onderdeel uitmaakt van de Amy 
Foundation: de Bongolethu Primary 
School. Het is echt ongelooflijk dat de 
kinderen daar de hele dag lachend 
rondlopen, ondanks de vaak vreselijke 
omstandigheden in de sloppenwijken 
waarin zij leven. En als je ze om 17:00 
uur vervolgens helemaal blij en voldaan 
naar huis stuurt met een boterham met 
jam en een glaasje ranja als avondeten, 
wordt het toch even heel duidelijk hoe 
goed wij het in Nederland hebben. 
Gisteren, zondag 24 september, was 

 

 
Niklas Wiertz 

 

het Heritage Day hier in Zuid-Afrika. Een 
dag waarin het nieuwe Zuid-Afrika de 
culturele verschillen in het land met elkaar 
viert. Een wat mij betreft mooie feestdag 
en traditie die hier na de Apartheid is 
ontstaan. Tot volgende week! 
 

Niklas Wiertz 

In 1999 gingen we met vrienden voor de 
eerste keer op bedevaart naar 
Medjugorje in Bosnië-Herzegovina, 
waar sinds juni 1981 de Maagd Maria 
verschijnt aan een zestal zieners. De 
verschijningen duren tot op de dag van 
vandaag nog voort. 
Deze reis heeft zo veel indruk gemaakt, 
dat we het jaar erop weer zijn geweest met 
een groep uit Zeeuws-Vlaanderen. Elk jaar 
verlangen we opnieuw er heen te gaan. 
Vanaf 2005 organiseren we daarom zelf 
de bedevaart onder de naam 
Rejoicereizen. Jaarlijks nemen zo’n 50 
personen uit geheel Nederland en 
Vlaanderen hieraan deel. 
Hoewel na een kort ziekbed onze vaste 
priester ons is ontvallen, voelen we ons 
nog steeds door Maria geroepen met de 
organisatie door te gaan. We zullen dan 
ook volgend jaar opnieuw een reis 
organiseren met een priester als 
geestelijk begeleider.  
We zouden het prettig vinden, als ook 
velen uit Zeeuws-Vlaanderen zich hiervoor 
uitgenodigd voelen door de Gospa, zoals 
Maria in de Balkan wordt genoemd.  
Maria geeft aan de zieners 
boodschappen, die ook voor ons allen 
 

bestemd zijn. De Moeder Gods noemt 
de gebeurtenissen in Medjugorje een 
vervolg op die in Fatima. Beide plaatsen, 
waar de hemel en de aarde elkaar raken, 
worden daarom oorden van genade 
genoemd. Aan degenen die er nooit zijn 
geweest is dit moeilijk uit te leggen. Aan 
degenen, die het ervaren hebben, hoef je 
het niet meer uit te leggen. Wij kunnen 
dus niemand overtuigen, maar willen er 
wel van getuigen. 
Samen met duizenden mensen vanuit 
de gehele wereld bidden en aanwezig 
zijn bij een verschijning is alleen al een 
buitengewone belevenis. 
Bij terugkomst in Nederland word je de 
geestelijke armoede gewaar; de 
confrontatie met de verdwijning van God uit 
het persoonlijk en maatschappelijk leven. 
But who cares? Nou, wij wel! En u ook? 
Voelt u zich geroepen door Maria ?! 
Laat u zich dan door Haar verrassen. 
Voor meer informatie over Medjugorje 
en inlichtingen over onze geplande reis 
van 27 april t/m 4 mei 2018 kunt u 
bellen naar 0115-617673 of u wenden 
tot onze website www.rejoicereizen.nl. 
Ons e-mailadres is rejoicereizen@live.com. 
 

familie Gernaert 

 

 

 
 

In het ritme! – 25 september 2017 

  

Jesaja 5, 1-7 
Filippi 4, 6-9 

Matteüs 21, 33-43 
 
 
 

THEMA: BRENG JIJ 
VRUCHT VOORT? 

 

LEZINGEN 8 OKTOBER 

27ste zondag 
door het jaar 

JAAR – A 
 

 

Konden planten & 
dieren spreken 

 

Indien planten en dieren  
konden spreken, 

Zou menig mens verbleken. 
 

Ze zouden ons waarachtig vertellen, 
Hoe wij het als mens  

op deze aardbol stellen. 
 

Geacht de paradijselijke wereld  
te beheren, 

Verstoort het mensdom 
 onze collectieve biotoop, 
Miljoenen jaren evolutie  

in de snelle verkoop. 
 

Hoewel we natuurlijk onafscheidelijk zijn, 
Schort het aan bewustzijn  

voor het ecologisch welzijn. 
 

De aarde heeft er eeuwen  
over gedaan, 

Zodat alle leefvormen gepast 
 met elkaar omgaan, 
Samen voortbestaan  

in een natuurlijke balans, 
Geeft het menselijk gedijen  

meer kans. 
 

Wat zou moeder natuur zeggen  
van onze verspreidingsdrang, 

Wellicht de aanhoudend menselijke  
verdrukking bespreken, 
Waarschuwen om de  
ecologische balans  
niet te verbreken. 

 

Samen beheren van het ecosysteem, 
Het respecteren van alle elementen 

 in de natuur, 
Bestendigt het aardse welzijn op de 

langere duur.  
 

De mens kon eeuwen overleven  
dank zij de natuur, 

Het wordt tijd dat de mens  
de natuur helpt te overleven! 

 

Ronny-Ronald Herman 
 

Gebed voor Fatima 
 

Nog eenmaal en wel op vrijdag 13 
oktober om 14.15 uur vieren we 
gezamenlijk met gebed het eeuwfeest 
van Maria van Fatima. We hopen dat 
velen naar Hulst komen. Hier aan 
voorafgaand is er om 13.30 uur een 
eucharistieviering in de koorkerk van 
de basiliek. 2017 werd het jaar van 
Maria van Fatima. In Zeeuws-
Vlaanderen hebben we veel aandacht 
aan haar besteed. Haar beeltenis heeft 
in de basiliek gestaan en er zijn 
verschillende gebedsmomenten 
geweest over heel Zeeuws-Vlaanderen. 
Na afloop is er weer gelegenheid elkaar 
te ontmoeten bij koffie of thee en een 
bijzonder stuk Fatima koek. 
 

Op bedevaart naar Medjugorje 

 

 

 
 

gedifferentieerde aanpak. Oude 
benaderingen alleen voldoen niet 
langer. Het gezin moet bestudeerd 
worden binnen de complexe huidige 
situatie. Daarvoor zijn realisme, wijsheid 
en liefde onontbeerlijk. 
Het Instituut zal, evenals het eerdere, te 
werk gaan als onderdeel van de 
Universiteit van Lateranen en zal 
bovendien intense relaties gaan 
onderhouden met de departementen in 
de Curie die raakvlakken hebben met 
de onderwerpen familie en gezin. 
Studenten die binnen het Instituut 
worden opgeleid kunnen ofwel een 
diploma behalen, ofwel een licentiaat 
ofwel een doctoraat. De instelling van 
het aangepaste Instituut is per direct 
een feit. 
 

Wiel Wiertz, pastoor 
(met dank aan de paus-app) 

Op 19 september heeft paus Franciscus 
in een Motu Proprio vastgelegd dat het 
sinds 1981 opgerichte 'Johannes 
Paulus II Pauselijk Instituut voor 
Huwelijk en Familie Wetenschappen' 
per direct wordt heringericht. In het 
schrijven bepaalt de paus dat het 
Instituut het werk van de twee recente 
bisschoppensynodes rond huwelijk en 
gezin, alsook de Apostolische 
Exhortatie 'Amoris Laetitia', moet 
ondersteunen en ingang doen vinden.  
Het is van belang, aldus de paus, te 
onderkennen, dat we door de beide 
synodes er niet meer omheen kunnen 
dat we ons bewust moeten zijn van de 
nieuwe pastorale uitdagingen, waarop 
de Christelijke gemeenschap wordt 
uitgedaagd te reageren en te 
antwoorden. Alle veranderingen op 
velerlei terrein vragen om een 
 

Verandering 

Viering met Gospelkoor 
te Koewacht 

 

Op zondag 8 oktober zal het 
Gospelkoor ‘Karibuni’ de liturgie 
ondersteunen te Koewacht. 
De Vlaamse Gospelgroep zal op een 
enthousiaste wijze Afrikaanse 
gezangen vertolken. De viering begint 
om  9.30 uur. Iedereen is welkom!  
 

http://www.rejoicereizen.nl/
mailto:rejoicereizen@live.com


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 6 OKTOBER 16.00 UUR: 
persoonlijk biecht 

 

VRIJDAG 6 OKTOBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Wim Bruggeman en overleden 
familie; Alphons Blommaert en echtgenote 
Mathilde de Vos en overleden ouders; 
overleden ouders Brand-Wauters en 
overleden familie; voor René Verstraaten 
en echtgenote Gerardina Kindt; pater Piet 
van der Aart; Corrie Kerckhaert-de Bont 
echtgenote van Jo Kerckhaert; voor Marie 
de Theye en echtgenoot Leon de Kock en 
overleden familie 

 

ZONDAG 8 OKTOBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
m.m.v. de Cantorij der Basiliek 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; jaargetijde 
Coleta Gijsel; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Elisabeth Smulders-
Durinck en overleden familie; Desiré 
Verstraeten echtgenoot van Leona van 
de Berghe; jaargetijde Leonid Gromyko 
en Ljoebov Pillinoga, Willy van Mol en 
echtgenote Maria Roels; Madeleine 
Maria Baart; Arnold Beghijn en 
overleden familie; jaargetijde Lucienne 
Maenhout en echtgenoot Aloys Buysrogge 

 

WOENSDAG 11 OKTOBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; Piet 
Malefason en echtgenote Riet Malefason 
-van Eck en zijn overleden ouders Guust 
Malefason en Ivonne van Vlierberghe 

 

VRIJDAG 13 OKTOBER 13.30 UUR: 
eucharistieviering in koorkerk 

 

VRIJDAG 13 OKTOBER 14.15 UUR: 
gebedsviering met als voorganger 
pastor S. Steijaert 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 7 OKTOBER 19.00 UUR:  
Poolse eucharistieviering. De eucharistie-
viering met als voorganger pastoor 
Slawomir Klim is in de Poolse taal. 

 

ZONDAG 8 OKTOBER 9.30 UUR: 
woord- en communiedienst met als 
voorganger pastor Ralf Grossert 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Silvia en Emma van Damme; 
Gerard Poppe en echtgenote Mathilde 
Baert, dochter Annie en zoon Roger; 
Frans van Damme en Maria van 
Damme-van Waterschoot, zus Ineke en 
echtgenoot Johan Suy 

 

lector: Gonny Rozijn 
 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 13 OKTOBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en overleden familie 

 

lector: G. Leenknecht - van Dorsselaer 
 

COLLECTE  
30 SEPTEMBER-1 OKTOBER 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle, 
Clinge en Hulst en in Nieuw-Namen op 
13 oktober is er een extra 
caritascollecte voor de voedselbank. 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 12 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. V.d. Wiele 
intenties: Ed Borm en echtgenote en 
overleden ouders; Alfred Weemaes en 
echtgenote; Silvia Plasschaert; René 
Bauwens en echtgenote; Theo 
Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; Stif Inghels en echtgenoot 
Cyrillus Vael; Overleden familie 
IJsebaert; Firmin van Remortel en 
overleden zoon Peter; Margaretha 
Danckaert en echtgenoten Frans Thijs 
en Joos de Wit zonen Freddy en 
Francky en overleden familie 

 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

ZATERDAG 7 OKTOBER 14.30 UUR:  
rozenkransgebed voor de vrede!  
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de vrede 
te komen versterken. 

 

DINSDAG 10 OKTOBER 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorgangers 
het team 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 7 OKTOBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet. 
intenties: Herna Buytaert echtgenote 
van Roger Bogaert, overleden ouders 
en familie; Mariëtte Praet en echtgenoot 
Albert de Moor; Yvonne Mahu en 
echtgenoot Ferdinand Schelfhout en 
overleden zoon Peter 

 

DINSDAG 10 OKTOBER 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda: 
Vrijdag 6 oktober wordt de H. communie 
aan huis gebracht bij zieken, ouderen 
en gehandicapten die hiervoor zijn 
aangemeld. 

 

overleden:  
Thilda van Hauten echtgenote van Joos 
van Putte, overleden in Clinge op 
maandag 18 september jl. in de leeftijd 
van 84 jaar. De uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op zaterdag 23 
september in de kerk van Clinge 
gevolgd door de begrafenis op het 
kerkhof aldaar. 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 7 OKTOBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; familie 
Johannes Truijman-Vonk en kinderen; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; Joseph Schuren en overleden 
echtgenote Elisabeth Schuren-Coolsen 
en overleden familie; overleden ouders 
Willy en Wieske Gelderland-de Rooij; 
jaargetijde Emma van Goethem-Remorie 
en overleden echtgenoot Alfons van 
Goethem; Patrick Marin; Corrie van 
Vlieberghe, echtgenote van Piet de Cock 
en familie; jaargetijde Juliëtte Coolsen-
van Bunderen en echtgenoot Joos 
Coolsen en familie; overleden ouders 
Haijette-Kox en overleden zoon George 
 
 
 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 
MAANDAG 9 OKTOBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert  
intenties: jaargetijde Jan Boeijkens en 
Maria Boeijkens-de Waal met 
gedachtenis van overleden familie; 
René Boeijkens met gedachtenis van 
overleden ouders en familie; Jacqueline 
Kuijpers met gedachtenis van overleden 
ouders; Martha Somers-Pauwels met 
gedachtenis van overleden echtgenoot, 
zoon, dochter en schoonzoon; Anna de 
Kerf en echtgenoot August Rottier; 
Marie van Dijk-de Kort vanwege de 
KBO afdeling Hengstdijk 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 8 OKTOBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger Ralf Grossert m.m.v. 
parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 

zus Corrie en tante Maria Burm; familie 
Reyns-de Kort, zoon Stanny, 
schoondochter Meriam en familie; 
overleden familie Hiel-Truyman; Antoine 
Raes en zoon Marc Raes echtgenoot en 
zoon van Marie Raes-Buijze 

 
overleden:  
Madeleine de Nijs overleden op de 
leeftijd van 100 jaar 

 
TERHOLE 
PASTORIE 

 
MAADAG 9 OKTOBER 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 

 
 

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  

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 Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
postadres Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 
 tel. 0114-381317 

INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 5 OKTOBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering 
intenties: August Freyser, dochter Agnes 
en overleden familie; Ria van Meelen - 
Morcus en overleden familieleden R. van 
Meelen - de Waal en J. Morcus - van 
Geertruij 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 8 OKTOBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: ouders Boeijkens-Smits; 
Angela Maria Hypolitha Borm; Jan 
Vaessen, echtgenoot van Alice 
Schalkens; José van Daele, echtgenote 
van Guust Mangnus; Eliza en Joseph 
Seghers-van Zeele, dochter Irene en 
schoonzoon André; echtpaar Cyriel en 
Agnes Koole-Leeraert; 
Fons de Wilde en Jo Boogaert; ouders 
Boogaert-Kegels, ouders Burm-Seij en 
Theo Burm 

 

WOENSDAG 11 OKTOBER 11.00 UUR:  
weekviering 

 

overleden:  
mw. de Vliegere-d’Hooghe 91 j. 
mw. Asselman-Mahu 82 j. 

 

DONDERDAG 5 OKTOBER 14.00 UUR: 
viering in de serre van Korenmarkt/ 
Bellingstraat voor bewoners en 
buurtgenoten 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 10 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: Aimé de Jaeger en klein-
dochter Annet 
 


