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TINTINNABULUM

zondag 18 maart 2018

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

LEZINGEN 18 MAART

5de zondag van de
veertigdagentijd
JAAR – B
Jeremia 31, 31-34
Hebreeën 5, 7-9
Johannes 12, 20-33

THEMA: OPGAAN IN GOD
LEZINGEN 25 MAART

Palmzondag
JAAR - B
Jesaja 50, 4-7
Fillipenzen 2, 6-11
Marcus 14,1-15,47

Laat een beperking geen beperking zijn
voor een menswaardige toekomst
Vastenactie 2018
In het westen van Kenia, een uur rijden
ten zuiden van Kisumu en dichtbij het
Victoriameer, ligt het dorpje Nyabondo.
In de beginjaren verzorgde het
Nyabondo Rehabilitation Centre veel
polio patiënten, maar na een landelijke
inentingsactie was dat niet meer nodig.

Er verblijven nu kinderen met een
aangeboren beperking, maar ook
kinderen die bijvoorbeeld door een
ongeluk gehandicapt raken. Tijdens hun
verblijf wordt er gezorgd voor onderwijs,
gezondheid en revalidatie. Kinderen met
een meervoudige beperking, vaak
lichamelijk en verstandelijk, verblijven in
de ‘medical group’. Deze kinderen
hebben intensieve verzorging nodig, iets
wat thuis meestal niet gegeven kan
worden. Er zijn ook kinderen die thuis
wonen, maar naar het centrum komen
om te revalideren, geopereerd te
worden of er een opleiding volgen. Het
Nyabondo Centrum biedt praktijkgericht
onderwijs voor jongens en meiden vanaf
18 jaar. Deze opleidingen/trainingen zijn

afgestemd op hun beperking en leert
hen o.a. breien en naaien, koken,
computeren, kappen en knippen of biedt
workshops
voor
maken
van
instrumenten,
kaarten
of
typisch
Keniaanse souvenirs. Sommige artikelen
worden door het centrum verkocht. Door
deze opleidingen krijgen de kinderen een
beter toekomstperspectief. Het centrum
is geheel afhankelijk van giften. De
overheid draagt niets bij. Van de ouders
wordt een bijdrage gevraagd, maar de
meeste ouders kunnen dat niet betalen.
Waar willen wij helpen? Waarom dit
project?
Het doel van ons vastenactieproject
2018 is om de nodige apparatuur en
hulpmiddelen aan te kopen zodat de
zusters en de helpende Flying doctors
hun werk nog beter kunnen uitvoeren.
Nu wordt namelijk gebruik gemaakt van
tweedehandsmateriaal dat soms te
wensen overlaat. We willen graag ons
steentje bijdragen aan de duurzaamheid
van hun activiteiten. Het uiteindelijke
doel is natuurlijk zoveel mogelijk
kinderen een goede, menswaardige
toekomst te bieden. Door onze bijdrage
willen we de zusters een steun in de rug
bieden, zodat zij hun werk kunnen
blijven voortzetten op een zo’n
kwalitatief mogelijke manier. Hoe beter
de kwaliteit van de gebruikte materialen,
hoe makkelijker de zusters en de
dokters kunnen werken en hoe meer
kinderen ze kunnen helpen.

Dromen

THEMA: DE WEG GAAN,
DIE GOD MET JE GAAT

Komend Taizé
avondgebed

Een jongen had een droom. Hij ging een
winkel binnen. Achter de toonbank zag
hij een engel en vroeg: ‘Wat verkoopt u,
mijnheer?’ De engel antwoordde: ‘Alles
wat je maar wilt.’ ‘Wel,’ zei de jongen, ‘Ik
zou graag het einde van de oorlog in
heel de wereld willen. Ik zou meer
bereidwilligheid om met elkaar te
overleggen willen, aandacht voor kleine
en zwakke mensen…’ De engel
onderbrak hem en zei: ‘Sorry,
jongeman, we verkopen hier alleen
zaadjes.’
Ontcijfer de boodschap hieronder. Begrijp je ook wat er mee bedoeld wordt?

VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond de weekenden
van 17-18 en 24-25 maart
Hulst
zo 18 mrt 11.00 uur
wo 21 mrt 18.30 uur
wo 21 mrt 19.00 uur
zo 25 mrt 11.00 uur
wo 28 mrt 18.30 uur
wo 28 mrt 19.00 uur

w&c viering
rozenkrans
eucharistie
eucharistie
rozenkrans
eucharistie

Koewacht
zo 18 mrt 9.30 uur
zo 25 mrt 9.30 uur

eucharistie
w&c viering

Heikant
do 22 mrt 10.30 uur

w&c viering

St. Jansteen gemeenschapshuis
di 20 mrt 10.30 uur
paasviering
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 15 mrt 14.00 uur Uur van gebed
Clinge
za 17 mrt 19.00 uur
za 24 mrt 19.00 uur

w&c viering
w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 20 mrt 9.30 uur
gebedsgroep
di 27 mrt 9.30 uur
gebedsgroep
Nieuw-Namen
vr 9 mrt 19.00 uur
w&c viering
zo 18 mrt 14.00 uur doopschelpviering
vr 23 mrt 19.00 uur
eucharistie
wo 28 mrt 10.30 uur
schoolviering
Boschkapelle
za 17 mrt 19.00 uur herdenkingsviering
za 24 mrt 19.00 uur
eucharistie
Hengstdijk
do 15 mrt 19.30 uur
taizégebed
zo 18 mrt 14.00 uur doopschelpviering
ma 26 mrt 19.00 uur
boeteviering
Kloosterzande/Ossenisse
zo 18 mrt 9.30 uur
w&c viering
zo 25 mrt 9.30 uur
eucharistie
Lamswaarde
ma 19 mrt 19.00 uur

w&c viering

wzc Antonius
do 15 mrt 10.30 uur
do 22 mrt 10.30 uur

w&c viering
w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 18 mrt 10.30 uur
wo 21 mrt 11.00 uur
zo 25 mrt 10.30 uur

w&c viering
weekviering
w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 20 mrt 10.30 uur
di 27 mrt 10.30 uur

weekviering
viering

Vastenactie 2018
voor Keniaanse kinderen
met beperkingen
Op donderdag 15 maart zal er weer
een Taizé avondgebed in de 40
dagentijd worden verzorgd door het
oecumenisch overlegorgaan van de
beide kerken r.-k. en p.k.n.
De aanvang is om 19.30 uur. Locatie:
H. Catharinakerk te Hengstdijk. We
hopen met elkaar waarschijnlijk rond
het thema Onvoorwaardelijke liefde
ons te bezinnen op de betekenis van
de weg die Jezus ging. Na afloop
ontmoeten we elkaar rond koffie of
thee. U bent van harte welkom.

Wij kunnen dromen waarmaken!
Naast deelnemen aan één van de acties, kan u ook geld overmaken op rekening
NL80 RABO 0172 460 638 van Caritas H. Maria Sterre der Zee onder vermelding
van project 400405. Het vermelden van het projectnummer is belangrijk, dan komt
u bijdrage op de juiste plek terecht!

Activiteiten Vastenactie
De volgende activiteiten worden in
onze parochie georganiseerd:
In cluster Noord, in Lamswaarde
 Fiets-in op 23 maart. We fietsen
rond
12.45
uur
weer
naar
Vogelwaarde en terug.
 De jongste kinderen in Lamswaarde
zullen
weer
sparen
in
het
vastenactiedoosje.
 27 maart: sponsorloop op basisschool het Getij in Kloosterzande
In cluster Oost, in Clinge
 Kinderkerk - Peuter Kleuterkerk op
zondag 11 maart om 11.00 uur in de
kerk van Clinge. Het verhaal van
Juma, één van de kinderen uit
Kenia staat centraal
 KerkActie op school
 sponsorloop
 Tragelzorg
verkoopt
eigen
gemaakte kunstwerken van de
bewoners/cliënten. Tentoonstelling
vindt plaats in de basiliek van Hulst.
 folders mee met parochieblaadje
In Graauw:
 spaardoosjes
 Folders mee met parochieblaadje
In Nieuw-Namen:
 overhandigen van de spaardoosjes
tijdens de school-paasviering op 28
maart om 10.30 uur in de kerk.
 huis aan huis collecte in Goede Week
In cluster Zuid, in Koewacht:
 14 februari: Ophangen posters
Vastenactie
in
kerk
en
bij
plaatselijke ondernemers
 19 februari: presentatie Vastenactieproject in school De Vlaswiek door J
Smeets in groep 6, 7 en 8
 19
februari:
uitdelen
van
sponsorlijsten aan de kinderen van
groep 6, 7 en 8 om sponsors te zoeken
 19 februari: in de entree van De
Vlaswiek is een mini-fototentoonstelling over Kenia geïnstalleerd.
 20 februari: spaardoosjes VAproject worden uitgedeeld onder de
kinderen van groep 1 t/m 8 met
begeleidende info erbij.
 in de week van 19 t/m 25 februari
werden folders uitgedeeld voor de
huis-aan-huiscollecte.
 in de week van 26 februari t/m 4
maart: huis-aan-huiscollecte
 14 maart: fiets-in van 30 km in de
omgeving van Koewacht, Zuiddorpe
en Axel; uitwijkdatum 28 maart.
 29 maart: inleveren van spaardoosjes
tijdens een paasviering in de kerk.
 In Heikant wordt op school geld
ingezameld via de doosjes.
 In
St.
Jansteen
wordt
de
Sponsorloop met inzameling van
geld via doosjes gedaan.
 De
sponsorloop
van
de
Inghelosebergheschool
is
op
maandagmiddag 26 maart 2018
aanvang 13.00 uur.
In cluster West:
 met de school in Vogelwaarde een
fiets-in op 23 maart.
 met de school in Hengstdijk een
fiets-in. De fiets-in vindt plaats op
vrijdag 23 maart om 13.00 uur
 Huis aan huis vastenzakjes verspreiden en ophalen in Hengstdijk.
In Hulst:
 1 maart tot 20 maart: spaarpotjes
 7 maart tot 14 maart: heitje voor
karweitje
 24 maart: boekenmarkt in de
basiliek vanaf 9.15 uur
 26 maart tot en met 30 maart: huis
aan huiscollecte

Geloof in Kunst
in Lamswaarde

GEGEVENS

H. WILLIBRORDUS
Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
tel. 0114-745000
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
openingstijden parochiesecretariaat:
Het Sint Franciscuscentrum van het ma t/m do
van 9.30-11.30 uur.
bisdom van Breda organiseert in deze e-mail:
pastoriehulst@zeelandnet.nl
weken van februari en maart een
SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
cursus met als titel Geloof in Kunst.
contact
tel. 0114-312187
parochiekern
NL49 RABO 0330 4000 88
Deze cursus wordt gegeven in het

op vrijdagmiddag 16 maart 2018

HULST
Postadres:

Conferentiecentrum Bovendonk te HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
Hoeven. Er nemen aan de cursus contact
tel. 0114-312187
parochiekern
NL49 RABO 0330 4002 82
een achttiental mensen deel.
Onze kerken zijn schatkamers vol grote
en kleine kunstschatten, vervaardigd in
hout, steen, glas, koper, zilver, goud, ook
in kunstzinnig gemaakt borduurwerk,
enz. Al deze voorwerpen spreken een
symbooltaal en verwijzen vaak naar
Bijbelverhalen, naar verhalen van
heiligen,
naar
geloof
in
de
sacramenten.

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

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres
Kerkstraat 15,
4581 BV Vogelwaarde
parochiekern
NL34 RABO 0330 4064 69
HENGSTDIJK
postadres
parochiekern

H. CATHARINA
Hengstdijkse Kerkstraat 4,
4585 AB Hengstdijk
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

CLINGE
H. HENRICUS
contactpersoon A. de Loos-Brijs
tel. 0114-311332
parochiekern
NL38 ABNA 0477 7938 43
NL37 RABO 0330 4032 14
Door de cursus Geloof in Kunst
NL09 INGB 0000 1193 62
proberen we met de deelnemers te
kijken en te zoeken naar wat deze NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
Hulsterloostraat 76
kunstwerken betekenen, waarnaar ze postadres
4568 AG Nieuw-Namen
verwijzen, hoe ze ons tot geloof kunnen
parochiekern
NL30 RABO 0136 6006 38
inspireren.
GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART
Zo spraken we in de afgelopen drie postadres
Dorpsstraat 50
cursusavonden over de betekenis van
4569 AK Graauw
de Pelikaan, over de voorstelling van parochiekern
NL68 RABO 0322 6001
het Lam Gods, over Sint Antonius met
het kind Jezus, zittend op het boek,
PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE
over de H. Laurentius met het rooster,
over de H. Willibrord, patroon van
Secretariaat pastoraal team:
Nederland, die op zijn hand een kerk
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
draagt.
tel 0114 745000

LAMSWAARDE H. CORNELIUS
postadres
J. de Waalstraat 23,
4586 AD Lamswaarde
parochiekern
NL13 RABO 0332 6002 11

De vierde bijeenkomst houden we in
Lamswaarde, dat een mooie kerk
heeft, waar veel is te zien, waar veel is
uit te leggen.

Zoals u in het vorig Tintinnabulum heeft
kunnen lezen ligt het in de bedoeling
om een Kloosterdag te organiseren in
de 40 dagentijd en wel op zaterdag 24
maart, de dag voor Palmzondag. We
zijn
welkom
bij
de
zusters
Benediktinessen te Oosterhout bij
Breda. Inmiddels hebben zich een 8 tal
belangstellenden opgegeven. U kunt
zich nog opgeven bij onderstaande
leden
van
het
oecumenisch
overlegorgaan. Er zijn nog een viertal
plaatsen vrij. Afspraken over vervoer
kunnen worden gemaakt. De kosten
zullen rond de € 17,50 bedragen.
Contactpersonen: pastor Ralf Grossert,
tel. 06-13705137 en ds. Pieter
Overduin, tel 0114-683360.

De
bijeenkomst
daar
is
op
vrijdagmiddag
16
maart
2018.
Binnenkomst is vanaf 13.30 uur, het
programma begint om 14.00 uur en
duurt tot 16.00 uur. Nadien is er
gelegenheid om elkaar nog met een
drankje te ontmoeten.
Buiten de cursisten, die aan de hele
cursus deelnemen, zijn geïnteresseerden uit Lamswaarde en omgeving
van harte welkom. Graag even tevoren
opgave
bij:
Lia
van
Kessel,
jvkessel@zeelandnet.nl
begeleiders van de cursus

Vincent Schoenmakers
Frank van Gerven

website: www.rk-kerk-ozvl.nl
Pastoraal team:
Pastoor Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@live.nl
Pastoor van de parochies
H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas,
Elisabeth
Pastoraal werkster
Chantal van de Walle
Rapenburg 34, 4581 AD Vogelwaarde
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl
Pastoraal werker
Ralf Grossert
Churchillhof 9,
4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl
Pastoraal werkster
Katrien Van de Wiele
Beneluxstraat 16,
4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl
Dienst geestelijke zorg Zorgzaam
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:
Truffinoweg 2
4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317
Pastoraal werkster Henny de
Koning
e-mail: h.dekoning@zzv.nl
hlmdekoning@outlook.com
Diaken Kees van Geloof
Leeuwerikstraat 14
4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl

TERHOLE
postadres
parochiekern

H. GERARDUS MAJELLA
Notendijk 7a
4583 SV Terhole
NL20 RABO 0150 7002 53

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

Bericht van het
oecumenisch
overlegorgaan

INFORMATIE
COLLECTE 17-18 MAART
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle
is er een extra collecte bestemd voor
het Mgr. Leo Dobbelaarfonds, in
Clinge is er extra collecte voor de
onkosten van de opstapviering, in
Hulst is er extra collecte voor het
onderhoud van de basiliek, bij
Zorgsaam De Blaauwe Hoeve is er
een extra collecte voor de Vastenactie.

COLLECTE 24-25 MAART
In alle kernen is de gewone collecte
voor bisdom, vicariaat en eigen
geloofsgemeenschap. In Clinge is er
extra collecte voor de onkosten van de
kennismakingsviering, in Hulst is er
extra collecte voor het onderhoud van
de verwarming.

INFORMATIE EN INTENTIES
HULST
H. WILLIBRORDUS
ZONDAG 18 MAART 11.00 UUR:
kennismakingsviering voor de eerste H.
communie, woord- en communieviering
met als voorganger pastor Ch. van de
Walle m.m.v. De Wal-Noten..
intenties: Jo Willems en echtgenote
Emelda Weemaes; Corrie van der
Wielen-Aarts en echtgenoot George van
der Wielen; familie Baert-van Gijsel;
Leonie Verdurmen en overleden
grootouders; Paula de Bruijn-Ries van
Kampen en overleden familie; overleden
ouders Theo Hiel en Lies Kerckhaert en
overleden familie; jaargetijde voor André
Ferket en overleden familie
WOENSDAG 21 MAART 18.30 UUR:
rozenkrans voor de vrede
WOENSDAG 21 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: overleden ouders StallaertElias en overleden kinderen; familie
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen
ZONDAG 25 MAART 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het Basiliekkoor
intenties: pastor Jo van der Heyden;
Corrie van der Wielen-Aarts en
echtgenoot George van der Wielen;
familie Baert-van Gijsel; jaargetijde
Catharina
Johanna
Rosalia
Temmerman; Theo de Koning; Richard
Heijens en Julia Heijens-Kramers
WOENSDAG 28 MAART 18.30 UUR:
rozenkrans voor de vrede
WOENSDAG 28 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs
intenties: overleden ouders StallaertElias en overleden kinderen; familie
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen
overleden:
Ivonne
Gerarda
Marie
Reijns
echtgenote van George Alphons Joseph
Elegeert in de leeftijd van 80 jaar
HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS
DONDERDAG 22 MAART 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Martha van Houte en familie;
Theo en Els Weemaes Moorthamer en
Prosper

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
ZONDAG 18 MAART 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pater J. Reurs m.m.v. het koor.
Aanvullend op het gebruikelijke optreden
door het Sint-Cecilia koor zingt Vanessa
Ghoos o.a. het prachtige Ave-Maria.
intenties:
Gerard
Schalkens
en
overleden familie; Germaine van der
Sijpt-van Goethem en echtgenoot
Gerard van der Sijpt en overleden
familie;
Yvonne
JanssensVerschraegen; overleden leden van de
families Wante en Martinu; in dierbare
herinnering aan de gemeenschappelijke
levensloop met Marianne HermanSchelfaut; gebed in gedachtenis aan het
overlijden van Josée Schelfaut-Reunes
lector: Ria van Daele-de Deckere
ZONDAG 25 MAART 9.30 UUR:
opstapviering voor de vormelingen,
woord- en communieviering met als
voorganger pastor K. Van de Wiele.
intenties: José de Caluwé-Raes en
echtgenoot
Prudent
de
Caluwé;
jaargetijde voor Alouis de Bock
echtgenoot van Emerentia de Caluwé,
dochters en schoonzoons
lector: Gonny Rozijn
CLINGE
H. HENRICUS
ZATERDAG 17 MAART 19.00 UUR:
opstapviering voor de aanstaande
vormelingen uit Clinge, Graauw en
Nieuw-Namen,
woorden
communieviering met als voorganger
pastor R. Grossert m.m.v. het koor
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette
Luijcks-Hemelsoet.
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en
Emiel van Acker; Yvonne Mahu en
echtgenoot Ferdinand Schelfhout en
overleden zoon Peter; Frans van de
Poele
echtgenoot
van
Luciënne
Grandsard en overleden familie van de
Poele-Grandsard; jaargetijde Gabriël de
Deckere echtgenoot van Maria van
Hauten en schoondochter Miranda
DINSDAG 20 MAART 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H.
Henricuskerk
bijeenkomst
van
gebedsgroep De Bron. Iedereen is van
harte welkom.

ZATERDAG 24 MAART 19.00 UUR:
kennismakingsviering voor de aanstaande
eerste communicantjes uit cluster Oost,
woord- en communie-viering met als
voorganger pastor Ch. van de Walle
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’
SINT JANSTEEN
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet.
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN
DONDERDAG 15 MAART 14.00 UUR: intenties: Cecilia de Bodt en echtgenoot
Uur van gebed. Op de derde donderdag Rumondus Wullaert; Anna Martens en
Cyriel
Casteels
en
van de maand willen we tot Maria echtgenoot
overleden
familie
bidden, voor de Noden van de Kerk en
voor de Noden van de Wereld. Moge DINSDAG 27 MAART 9.30 UUR:
“De Vrouwe van alle volkeren” onze in het kerkzaaltje aan de H.
Voorspreekster zijn! U bent allen van Henricuskerk
bijeenkomst
van
harte uitgenodigd.
gebedsgroep De Bron. Iedereen is van
harte welkom.
LAMSWAARDE
SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE
DINSDAG 20 MAART 10.30 UUR:
paasviering van de KBO

H. CORNELIUS
MAANDAG 19 MAART 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Andre Remorie echtgenoot
van Marjet van Leemput overleden
ouders en broers; Sjors de Waal
echtgenoot van Ria Weemaes en
overleden familie; Kees van Damme;
Petrus de Klippelaar en echtgenote
Angela Compiet en wederzijdse ouders;
Marie Bogaart, haar overleden ouders
en broers
lector: Angelique van Dorsselaer
communie: Arnold van Leemput
koster: Lia van Kessel

opbrengst collecte:
De caritascollecte van zaterdag 3 maart,
bestemd voor de Vastenactie, heeft €
58,00 opgebracht. Met dank namens
het caritasbestuur.

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH
VRIJDAG 9 MAART 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd
door de werkgroep
intenties: gezusters Coenen, overleden
ouders en familie, Juliana Lockefeer en
echtgenoot Alois Werrens, Eduard
Mangnus echtgenoot van Corry Praet
lector: R. Ferket-de Clerck
ZONDAG 18 MAART 14.00 UUR:
doopschelpviering met als voorganger
pastor Ch. van de Walle voor clusters
Oost en Zuid
VRIJDAG 23 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger
pastoor W. Wiertz met palmwijding en
uitreiken van palmtakjes
intenties: gezusters Coenen, overleden
ouders en familie; Theofiel van Mullem;
jaargetijde Albert Burm met gedachtenis
van overleden ouders en familie; Piet de
Cock; Louis Pauwels en echtgenote
Irma Goossens; Juliana Lockefeer en
echtgenoot Alois Werrens; Eduard
Mangnus echtgenoot van Corry Praet
lector: M. van Driessche-Crombeen

HENGSTDIJK
H. CATHARINA
DONDERDAG 15 MAART 19.30 UUR:
Taizégebed
verzorgd
door
het
oecumenisch overlegorgaan van de
beide kerken RK en PKN. We hopen
met elkaar waarschijnlijk rond het thema
'Onvoorwaardelijke liefde' ons te
bezinnen op de betekenis van de weg
die Jezus ging. Na afloop ontmoeten we
elkaar rond koffie of thee. U bent van
harte welkom.
ZONDAG 18 MAART 14.00 UUR:
doopschelpviering met als voorganger
pastor R. Grossert
MAANDAG 26 MAART 19.00 UUR:
boeteviering met als voorgangers
pastoor W. Wiertz en pastor R. Grossert
DIENST GEESTELIJKE ZORG
ZORGSAAM ZORGGROEP
ZEEUWS-VLAANDEREN
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 15 MAART 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: August Freyser, dochter
Agnes en overleden familie

WOENSDAG 28 MAART 10.30 UUR:
paasviering door de kinderen van
DONDERDAG 22 MAART 10.30 UUR:
basisschool Sint Jozef. Iedereen is van
woord- en communieviering
harte welkom.
intenties: René de Cock en overleden
ouders en familie; August Freyser,
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK
dochter Agnes en overleden familie
H.H. PETRUS EN PAULUS
ZATERDAG 17 MAART 19.00 UUR:
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
herdenkingsviering voor Mgr. Leo
Dobbelaar met als voorganger pastor ZONDAG 18 MAART 10.30 UUR:
Ch. van de Walle waarin onze woord- en communieviering met als
overleden Paters, Broeders en Zusters voorganger diaken K. van Geloof
intenties: Gerard de Feijter echtgenoot
worden herdacht.
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte van Corry van Helsland; jaargetijde
Everaert-Janssen en familie; Gerarda Marie van Driessche en echtgenoot
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en Petrus de Schrijver; echtpaar Cyriel en
familie; Judith Cappaert-Spuesens en Agnes Koole-Leeraert; jaargetijde Tim
echtgenoot Albertus Cappaert; Anna de Smaele echtgenoot van Ria de
Heijens en familie; Adrianus van der Gucht, ouders en schoonouders
Keer; Cornelius Luijcks; Elisabeth WOENSDAG 21 MAART 11.00 UUR:
Schuren-Coolsen
en
overleden weekviering
echtgenoot Joseph Schuren en familie
ZONDAG 25 MAART 10.30 UUR:
ZATERDAG 24 MAART 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als
eucharistieviering met als voorganger
voorganger diaken K. van Geloof
pater J. Reurs
intenties: Jo Bruggeman; Piet en Yvon
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte
Ivens-Rab; Guust Burm en dochter
Everaert-Janssen en familie; Gerarda
Schelfout-Verdurmen, echtgenoot en Patricia;
familie; Judith Cappaert-Spuesens en Ursula en Adriaan Hoogesteger-van der
echtgenoot
Albertus
Cappaert; Heyden; ouders Boeijkens-Smits; Willy
Josephus de Meijer en echtgenote Vermeulen echtgenoot van Paula
Vermeulen-de Keijzer; Eduard en Astrid
Cornelia de Meijer-Platjouw
van de Walle-de Schepper en familie;
opbrengst collecte:
jaargetijde Theo van Troost echtgenoot
De caritascollecte van zaterdag 3 maart van Stella Blommaert
voor de Vastenactie heeft € 124
extra collecte:
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!
Op zondag 18 maart a.s. is er in de
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
kapel een extra collecte in het kader van
TER DUINEN
de vastenactie voor een project van de
ZONDAG 18 MAART 9.30 UUR:
zusters Franciscanessen in Kenia voor
kennismakingsviering
voor
de kinderen en volwassenen met een
communicanten, woord- en communie- lichamelijke of geestelijke beperking.
viering met als voorganger pastor Ch. overleden:
van de Walle m.m.v. parochiekoor
mw. Mirjam Willekens-Asselman 57 j.
intenties: Ber Joos, overleden ouders,
dhr. Jacobus Dieleman
84 j.
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van
dhr. Hubregt Geelhoedt
93 j.
Waterschoot, overleden ouders en
mw. Elisabeth Gillis-Kerkhof
68 j.
familie; Joos en Anna van Goethem-van
dhr. Gerard Leeraert
90 j.
Puyvelde; overleden ouders Frans en
Mien de Meijer-Hiel en Toon en Marie
WZC DE LANGE AKKERS
van de Bosch-Pauwels en familie
KOEWACHT
ZONDAG 25 MAART 9.30 UUR:
DINSDAG 20 MAART 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger weekviering
pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor
intenties: Aimé de Jaeger en
intenties: Ber Joos, overleden ouders, kleindochter Annet
zus Corrie en tante Maria Burm; Lisa de
Waal, broer, zussen en ouders; familie DINSDAG 27 MAART 10.30 UUR:
A.
Priem-Martens;
Miet
Menu- viering in de Goede Week m.m.v. het
Kerckhaert en overleden familie
parochiekernkoor

mededelingen:
Op zondag 17 maart is er om 14.00 uur
in de kerk van Nieuw-Namen de
doopschelpviering voor cluster Oost en
Zuid; dus ook voor de dopelingen van
het afgelopen jaar in Clinge.
De kennismakingsviering valt dit jaar in
het weekend van Palmzondag. Tijdens
die viering zullen er palmtakjes gewijd
worden die na afloop mee naar huis lector: Roos Hiel
com.assistent: Lea Kouijzer
genomen kunnen worden.

intenties:
Aimé
kleindochter Annet

de

Jaeger

en

