
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 12-13 meiHulst 

 vr 11 mei 19.00 uur  huwelijksviering 
 zo 13 mei 11.00 uur  w&c 
 wo 16 mei 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 16 mei 19.00 uur  eucharistie 
 vr 18 mei 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 13 mei 9.30 uur  w&c 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 15 mei 10.30 uur eucharistie 
 do 17 mei 14.00 uur Uur van gebed 

 

Clinge 
 do 10 mei 11.00 uur w&c 
 za 12 mei 19.00 uur  eucharistie 
 
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 15 mei 9.30 uur  gebedsgroep 
 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 17 mei 10.00 uur  w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 11 mei 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 12 mei 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 14 mei 19.00 uur w&c viering 
 do 17 mei 19.30 uur Taizéviering 

 

Kloosterzande 
 do 10 mei 11.00 uur eerste heilige 
  communie 
 zo 13 mei 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 11 mei geen viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 13 mei 10.30 uur  eucharistie 
 wo 16 mei 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 15 mei 10.30 uur  eucharistie 
 

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 Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

Wat zegt U. Een priesterwijding in Hulst. 
Jazeker. Tom Kouijzer, geboren, 
gedoopt en getogen in Hulst zal 16 juni 
2018 tot priester gewijd worden in de 
basiliek van Hulst om 11.00 uur. Tom 
wist al vroeg wat hij wilde worden. 
Misschien daarom dat Tom regelmatig 
op het altaar in de basiliek was als 
misdienaar. Zelfs nadat hij zijn studie 
was begonnen zagen we Tom nog af en 
toe als misdienaar in de basiliek. 
Nu komt hij terug naar Hulst om gewijd te 
worden in de basiliek door bisschop Henk 
Kroonenberg, bisschop van de maristen, 
want Tom wordt priester van de 
congregatie van de maristen. Op zondag 
17 juni celebreert Tom zijn eerste mis, 
ook om 11.00 uur, in de basiliek. Tom is 
nu werkzaam in Dublin, waar hij ook de 
komende tijd nog werkzaam zal blijven. 
Mogelijk hebt u zelf vroeger ook wel 
eens een priesterwijding meegemaakt, 
maar zeker toch een eerste mis. Als 
kind kunt u het zich misschien nog 
herinneren. Het hele dorp liep uit. In 
 

 
 

foto J. Klok 
 

processie kwamen vele priesters, 
familieleden en bruidjes naar de kerk. 
Het dorp was helemaal versierd en het 
was een feest hier bij te kunnen zijn. 
Ook u bent welkom in de basiliek. Denk 
zeker niet dat dit feest niet voor u is. 
Denk eerder dat ook u een steentje bij 
kunt dragen aan een onvergetelijk feest 
voor Tom.  
Later meer. 

 

Vanaf Hemelvaart is de Librije op 
zondagmiddag weer open en zijn er 
mensen aanwezig die u een stukje 
geschiedenis kunnen vertellen. 
Komende periode wil ik proberen 
hierover nog wat te plaatsen in het 
Tintin. De teksten zijn van pater Brand. 
Wat is een librije? 

(Liber = latijn betekent boek)  
Een librije (ook liberarie genoemd) 
was een ruimte bij of aan een kerk 
of in een klooster waarin de boeken 
werden bewaard.  

De librije bevatte aanvankelijk gewijde 
en liturgische boeken, theologische 
werken van kerkvaders en boeken 
betreffende kerkelijk recht. Het was dus 
de bibliotheek van de parochie. De 
boeken waren aan de lezenaars met 
kettingen vastgemaakt, zodat een 
onbevoegde ze niet kon meenemen. 
 

Historie van de librije 
We vinden de librije van de kerk van 
Hulst voor het eerst vermeld in de 
kerkrekeningen in 1415. Daarbij zij 
opgemerkt dat de kerkrekeningen pas 
in 1409 beginnen. De librije kan dus 
gebouwd zijn in de 14de eeuw. In  
dat jaar 1415 werd er op het dak van  
de librije een klokje geplaatst. In  
april  en mei 1430 werden er 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan   
 

aan de librije was aangebouwd, hersteld 
of aangebracht. Regelmatig lezen we in 
de kerkrekeningen over de aanschaf 
van zangboeken en liturgische werken. 
Soms werden boeken geschonken.  
Zoals ook voorgaande jaren zullen we 
de librije ook weer aankleden met de 
vaste kerkelijke schatten. U hebt ze vast 
al gezien. Toch zal het meer dan de 
moeite waard zijn te komen kijken. Al 
buiten de librije verwelkomen we u met 
het thema: ‘Gesloten maar niet 
vergeten’ waarbij onze parochiekern 
Terhole gedurende het komende jaar 
onder de aandacht willen brengen.  
Bij binnenkomst in de koorkerk ziet u 
een boog opgebouwd. Tevens is er een 
filmvoorstelling met oude films uit 
Terhole en de kerk van Terhole op 
schaal nagemaakt. In de Librije zullen er 
nog wat prenten en boeken in de 
vitrines liggen. Ook het beeld van 
Gerardus Majella zal niet ontbreken. De 
moeite waard om te komen kijken. Van 
harte welkom. Geopend van Hemelvaart 
t/m open monumentendag. 

  

 

 
 Van misdienaar naar marist, diaken en 16 juni tot priester 

 

 

Wij wensen al onze communicantjes 

in Cluster Noord een heel mooie dag 

toe en hopen van harte dat zij de 

vriendschap met Jezus tot in lengte 

van dagen mogen beleven! Ook een 

proficiat voor de ouders en alle 
mensen met jullie verbonden! 

 

LEZINGEN 13 MEI 
De librije 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

In het jongste Bisdommagazine, april 
2018, dat gaat over roeping schrijft 
onze bisschop in het inleidende woord:  
Tegenwoordig kun je op vele plekken 
het pleidooi horen om te luisteren naar 
de stem van je hart en die stem volgen, 
waarheen het je ook leidt. Dat appelleert 
aan ieders verlangen en aan ieders 
levenstaak om een waarlijk goed leven 
te leiden. Mensen komen aan het 
woord, die willen luisteren naar wat God 
in hun hart heeft gelegd. Daarbij zijn ze 
de intensieve weg gegaan van de 
onderscheiding. Soms klinken in je hart 
 

op het eerste gehoor verschillende 
stemmen door elkaar. De weg van de 
onderscheiding ga je dus beter niet 
alleen. Gaandeweg kun je leren de stem 
van God te onderscheiden en daarbij 
tegelijkertijd jezelf beter leren kennen. 
Roeping is een kwestie van Christus 
persoonlijk leren kennen en jezelf 
helemaal aan Hem toevertrouwen. Dan 
gebeurt er ook echt iets met je. Je komt 
als mens tot je recht, want je bent 
geschapen om lief te hebben en bemind  
te worden  
Roeping is uiteindelijk een manier van 
 

 

Geloofsfeest 
 

Misschien moeten we er nog aan 
wennen. Misschien is het allemaal ver 
weg. Maar ons bisdom organiseert 
een dag waarop alle jongens en 
meisjes de eerste heilige communie 
doen (en hun ouders) hartelijk welkom 
zijn. Die dag is dit jaar op 30 juni en 
vindt plaats in Roosendaal. In en rond 
de Onze Lieve Vrouwekerk aan de 
Kade in Roosendaal staat het verhaal 
van de verloren zoon centraal. Hij was 
thuis onvoorwaardelijk welkom, wat hij 
ook van zijn leven tot dan toe had 
gemaakt. 
Natuurlijk kunnen onze jongens en 
meisjes niet alleen gaan. Daarom 
nodigen we graag ouders uit van al 
onze parochiekernen om de handen 
ineen te slaan en goede afspraken te 
maken. Wie rijdt er met wie mee naar 
Roosendaal. Misschien zijn er wel 
zoveel mensen geïnteresseerd, jong 
en oud, dat we veel beter een bus 
kunnen organiseren. Dát zou pas een 
feest zijn! Misschien bent u wel een 
van de ouders, die het voortouw 
nemen. De organisatie ter hand 
nemen. Waar nodig willen we u graag 
ondersteunen. Ik hoop op een 
behoorlijke groep vanuit onze 
parochie. Met elkaar gelovig mogen 
optrekken, mogen ervaren dat geloven 
iets is dat velen raakt, een geweldige 
ervaring! Kom, laten we gaan. Op 30 
juni; samen naar Roosendaal, samen 
naar het Geloofsfeest! Een blijde 
ervaring voor jong en oud! 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

7de zondag van Pasen 
JAAR - B 

 

Handelingen 1, 15-17.20a.20c-26 
1 Johannes 4, 11-16 
Johannes 17, 11b-19 

 

 
 

THEMA: U TOEGEWIJD 
 

Groeien in geloof en liefde 

 

leven met God: luisteren naar zijn stem, 
en doen wat Hij zegt. Dat laat een 
nieuwe familie ontstaan. Jezus zegt: 
“Mijn broeder en mijn zuster en mijn 
moeder zijn zij, die de wil van God 
volbrengen” (Marcus 3, 35). Mocht u 
interesse hebben in het Bisdom-
magazine, dan kunt u mailen naar de 
redactie: magazine@ bisdombreda.nl  
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

 

de librije. Toen 
werden de goten 
gerepareerd en 
werden er 9 
treden van een 
wenteltrap, die 
 

mailto:magazine@bisdombreda.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.librije-zutphen.nl/wp-content/uploads/2017/11/logo4.png&imgrefurl=http://www.librije-zutphen.nl/&docid=9UEiwXl_KJiHZM&tbnid=rKdkn3dtgWY_MM:&vet=12ahUKEwjhz7CLg5LaAhWCC8AKHeOFDUQ4ZBAzKEQwRHoECAAQRw..i&w=2500&h=1500&bih=670&biw=1536&q=librije&ved=2ahUKEwjhz7CLg5LaAhWCC8AKHeOFDUQ4ZBAzKEQwRHoECAAQRw&iact=mrc&uact=8


 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 11 MEI 15.00 UUR: 
huwelijksviering 

 

ZONDAG 13 MEI 11.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger Ch. v.d. 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 Baart-van Gijsel; jaargetijde 
Maria Temmerman; Riet Verschueren-
Hamelinck; dhr Leon van de Remortele 
en mw. Francoise van Remortele-den 
Engelsman; Ben Lockefeer en alle 
overleden familieleden ;Maria de Smit 

 

WOENSDAG 16 MEI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 16 MEI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen 

 

VRIJDAG 18 MEI 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 13 MEI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. het koor 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Juliette van Hove-Verbraeken 
en echtgenoot Maurice van Hove en 
zoon Marcel 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 15 MEI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater Reurs 

 

DONDERDAG 17 MEI 14.00 UUR: 
uur van gebed voor de noden in de wereld. 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 12 MEI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger K. V.d. Wiele 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert;Apollonia 
van Campen; Lena van Vlieberghe-van 
Goethem; Antonius Bun en overleden 
familie; Maria Baecke-Vervaet en 
overleden familie; Piet Crombeen, 
wederzijdse ouders, schoonzus Anny en 
zwager Marcel en overleden familie; 
Joseph Hamelink, echtgenote, dochter 

Annie en zonen Leo en Jan 
 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

l 

MAANDAG 14 MEI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: Mathilda van Esbroeck-Roctus 
en overleden echtgenoot Joseph van 
Esbroeck; Rosalia Kerckhaert-Warrens 
en overleden echtgenoot Josephus 
Kerckhaert; jaargetijde Leon van 
Esbroeck en Mathilda van Esbroeck-de 
Cock 

 

DONDERDAG 17 MEI 19.30 UUR: 
Taizéviering 

 

COLLECTE 12-13 MEI 
 

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. 
 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

DONDERDAG 10 MEI 11.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. V.d. Wiele m.m.v. 
het koor ‘Laudate Dominum’. 
Intenties: Bertha Heijens echtgenote 
van Louis Boënne; Joseph van 
Esbroeck en echtgenote Mathilda 
Roctus 

 

ZATERDAG 12 MEI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
parochiekoor 

 

DINSDAG 15 MEI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst van gebedsgroep De 
Bron Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda: 
Woensdag 9 mei wordt vóór de middag 
ons kerkgebouw door enkele vrijwilligers 
schoongemaakt. 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS 

 

DONDERDAG 17 MEI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering in de 
Mariamaand met als voorganger pastor 
K. Van de Wiele 
intenties: Johannes Stallaert en overleden 
familie; Maria Verbist met gedachtenis van 
haar ouders; 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 11 MEI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. het zangkoor 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; pastoor Andre 
Ruyloft; Maria Buijsrogge echtgenoot 
van Johan Kegelaer 

 

lector: G. Leenknecht - v. Dorsselaer 
 

mededeling:  
Op maandag 14 mei is in de kerk de 
kleding inzamelactie voor mensen in 
nood. Bruikbare kleding, schoenen en 
huishoudtextiel kan in gesloten plastic 
zakken of dozen afgegeven worden 
achter in de kerk vanaf 9 tot 12 uur en in 
de namiddag van 13 tot 16.30 uur. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

DONDERDAG 10 MEI 11.00 UUR: 
eerste heilige communieviering m.m.v. 
kinderkoor de Wal-Noten met als 
voorgangers pastoor Wiertz en pastor 
Chantal van de Walle 
intenties: overleden ouders Piet en Anna 
Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en 
Roos Maas; Johan Smits en overleden 
familie, Agnes den Tenter-van Goethem 
en overleden echtgenoot, Ria Verrassel-
den Tenter en overleden echtgenoot Jo 
Ron de Booij opa van Wessel; Peter 
Duerinck opa van Thomas; Ria van 
Leemput-Vaal oma van Wannes 

 

ZONDAG 13 MEI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Jules 
de Maat, Romanie de Kever en zoontje 
Rudy; overleden ouders A. Vervaet-
Gielleit en overleden familie 
 

lector: Roos Hiel 
com. assistent: J. van Waterschoot 

 

 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

mededeling: 
Op maandag 14 mei 2018 is het Sam’s 
kledinginzamelingsactie. 
U kunt uw kleding in een gesloten 
plastic zak afleveren aan de H. 
Corneliuskerk te Lamswaarde  
vanaf ’s-morgens 9 uur tot ’s-middags 
17 uur. 

 
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 10 MEI 
Hemelvaartsdag, geen viering 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

DONDERDAG 10 MEI 10.30 UUR:  
Hemelvaart, woord- en communie-
viering met als voorganger diaken K. 
van Geloof m.m.v. Cantallegria  
intenties: Eugène Hiel en familie; ouders 
en grootouders van Geloof-Sandig 
 

ZONDAG 13 MEI 10.30 UUR: 
eucharistieviering 
intenties: Piet en Yvon Ivens-Rab; Jo en 
Maria Maerman-Borm; Cécile 
Scheerders-Staal en familieleden; Marie 
en Theo Vereecken en familie (namens 
de vrijwilligers); José van Daele, 
echtgenote van Guust Mangnus; Achiel 
en Tilly van Looij-Weemaes; Jan de 
Vos, echtgenoot van José Henderiks; 
Ria Neve, echtgenote van Hans 
Metsers en familie; echtpaar Cyriel en 
Agnes Koole-Leeraert 

 

WOENSDAG 16 MEI 11.00 UUR: 
weekviering 
intenties: Adrie Jansen, echtgenoot van 
Lidwien Boeding en familie 

 

Extra collecte: 
Met Pinksteren, op zondag 20 mei a.s. 
houden we een extra collecte in het 
kader van de Week van de Nederlandse 
Missionaris, ter ondersteuning van vele 
missionarissen en missionair werkers. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 15 MEI 10.30 UUR: 
eucharistieviering 
intenties: Aimé de Jaeger en klein-
dochter Annet 

 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl 
Secretariaat parochie: 

Steenstraat 22, 4561 AS Hulst 
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.nl 
tel secretariaat 0114-745000 
openingstijden secretariaat: 

ma t/m vr van 9.00-12.00 uur 
 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 
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 
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721 
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl 
 

Pastoraal werker  
Ralf Grossert 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 
 

Pastoraal werkster 
Katrien Van de Wiele 
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
 

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

Diaken Kees van Geloof 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
 

Henny de Koning, geestelijk 
verzorger 

e-mail: h.dekoning@zzv.nl 
hlmdekoning@outlook.com 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 
INFORMATIE EN INTENTIES 

 

Maria,  
Moeder van de Heer 

 

In de meimaand heeft Maria in het 
leven van de Kerk haar bijzondere 
plek. Maria heeft Jezus Christus niet 
alleen ter wereld gebracht, maar vooral 
heeft zij de roepstem van God gehoord 
en gevolgd.  
In de maand mei bezoeken velen die 
plekken waar Maria bijzonder vereerd 
wordt. Bijvoorbeeld Zegge, Den Bosch 
of Aardenburg.  
Wat zou ik me kunnen voornemen in 
deze maand mei? Misschien het 
angelus bidden, bijvoorbeeld iedere 
middag om 12.00 uur? Een idee? 
 

De engel des Heren heeft aan 
 Maria geboodschapt.  
En zij heeft ontvangen  
van de heilige Geest. 
Wees gegroet, Maria.... 
Zie de dienstmaagd 
 des Heren. 
Mij geschiede 
 naar uw woord. 
Wees gegroet, Maria.... 
En het Woord is vlees geworden. 
En het heeft onder ons gewoond. 
Wees gegroet, Maria.... 
Bid voor ons, heilige Moeder van God. 
Opdat wij de beloften van Christus 
waardig worden. 
 

Heer, wij hebben door de boodschap 
van de engel de menswording van 
Christus uw Zoon leren kennen. Wij 
bidden U: stort uw genade in onze 
harten, opdat wij door zijn lijden en 
kruis gebracht worden tot de 
heerlijkheid van de verrijzenis. Door 
Christus onze Heer. Amen. 
 

 
 

Frans de Schepper laat ons via een 
levensspiegel de vrolijke kant van het 
leven zien. We beleven hoe alledaagse 
dingen worden vervat tot komische 
verhalen vol schetsjes en liedjes.  
Frans zorgt voor een optreden vol 
vrolijkheid, en ook zijn mini draaiorgel 
met blijmoedige klanken zal niet 
ontbreken. 2 x 40 min. Samen lachen in 
de kerk. Welkom op donderdag 17 Mei 
in de Kerk te Koewacht vanaf 18.30 uur. 

 
 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

