
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 21-22 en van 24- 25 december 

 

Hulst 
 vr 20 dec 19.00 uur  stilteviering 
 zo 22 dec 11.00 uur eucharistie 
 di 24 dec 19.00 uur  w&c viering 
 di 24 dec 22.00 uur  eucharistie 
 wo 25 dec 11.00 uur eucharistie 
 do 26 dec 11.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 22 dec 9.30 uur  w&c viering 
 zo 22 dec 14.30 uur  kerstsamenzang 
 di 24 dec 16.00 uur kindje wiegen 
 di 24 dec 21.00 uur eucharistie 
 wo 25 dec 9.30 uur w&c viering 

 

Heikant 
 di 24 dec 19.00 uur eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 19 dec 14.00 uur Uur van gebed 

 

Clinge 
 za 21 dec 19.00 uur  w&c viering 
 di 24 dec 22.00 uur w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 wo 25 dec 10.30 uur  w&c viering 

 

Vogelwaarde 
 za 21 dec 19.00 uur  eucharistie 
 wo 25 dec 11.00 uur w&c viering 

 

Hengstdijk 
 di 24 dec 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 22 dec 9.30 uur  w&c viering 
 wo 25 dec 9.30 uur eucharistie 
 do 26 dec 10.30 uur gezinsviering 

 

Lamswaarde 
 di 24 dec 21.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 19 dec 10.30 uur  kerstviering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 22 dec 10.30 uur  w&c viering 
 ma 23 dec 11.00 uur  kerstviering 
 ma 23 dec 14.00 uur kerstviering 
 wo 25 dec 10.30 uur kerstviering 

 

 

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 
 

 
 

 

83e jaargang nr. 8 
 

zondag 22 december 2018 

TINTINNABULUM 

Overal om ons heen tooien we de 
straten de winkels en onze huizen voor 
het kerstfeest. Een feest dat ons hart 
verwarmt. Een feest dat ons met elkaar 
verbindt. We vieren dat in Jezus God 
een gezicht heeft gekregen. God werd 
mens en kwam onder ons wonen. We 
bereiden onze omgeving en onszelf 
voor op dat grote feest dat komen gaat. 
En hoewel we, op weg in de advent, 
nog een paar dagen hebben te gaan, 
geef ook ik u hier al een tekst van Huub 
Oosterhuis, die knipoogt naar de 
kerstnacht. Misschien een tekst om in 
de komende dagen te bemediteren. 
 

Er waren herders in die streek, zij waakten 
‘s nachts bij hun kudde, in de open lucht. 

Plotseling stond bij hen een engel, 
een afgezant van God-Ik zal er zijn. 

Zij huiverden, zijn gloed omstraalde hen. 
 

Hij sprak: Weest niet bevreesd,  
want zie, en hoor: 

“ik heb goed nieuws voor u  en  
grote vreugde voor heel het volk  

bestemd, voor alle volkeren: 
 

geboren, heden, in de stad van David 
uw Redder en Bevrijder, de Messias - 

en dit zal u daarvan het teken zijn: 
gij zult een klein kind vinden, gewikkeld 
in doeken, liggend in een voederbak.” 

 

Toen plotseling stond daar een 
legerschare van engelen uit de hemel, 

zingend, 
een macht van stemmen -  

en zij loofden God: 
Ere zij in zijn grondeloze licht 

die Ene, en op aarde recht en vrede 
voor mensen naar zijn hart. 

 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is er op 
Hengstdijk weer de jaarlijkse kerststallen-
tentoonstelling, dit jaar voor de 17de

 keer. 
Wij zijn er weer in geslaagd om een zeer 
groot aantal kerststallen groot en klein, 
kerstaferelen en afbeeldingen bij elkaar 
te krijgen. En wederom is er een groot 
aantal bij, die nog nooit in onze kerk te 
zien zijn geweest. Graag nodigen we u 
uit, in onze sfeervolle en warme kerk, 
voor een bezoek aan deze mooie tentoon-
stelling. U kunt ook, onder het genot van 
een koud of warm drankje, in een gezellige 
kerstsfeer allerlei mensen ontmoeten. 
De kerk is toegankelijk voor rolstoelen 
en rollators, helaas is er geen invalide 
toilet aanwezig.l 
 

 

 

De openingstijden zijn 27 t/m 30 
december telkens van 13.00 tot 18.00 
uur. Toegang voor volwassenen € 2,-, 
kinderen onder 16 jaar gratis. 

 

 
 
 
 
 
 

Op weg naar Kerstmis 
 

 

LEZINGEN 22 DECEMBER 
 

COLLECTE 21-22 DECEMBER 
EN KERSTMIS 

 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst zijn er 
extra collectes voor het onderhoud 
van de verwarming en voor het 
onderhoud van de basiliek. In Clinge 
is er een extra collecte voor de 
verwarming en het onderhoud van de 
kerk. In Nieuw-Namen, Vogelwaarde 
en Hengstdijk zijn er extra collectes 
voor de verwarming van de kerk. 
 

Kerststallen tentoonstelling Hengstdijk 
 

Het is al enkele dagen na het vieren van 
Sinterklaas met lekkers en cadeautjes 
en een aantal dagen tot Kerst. Mocht u 
hier niet aan denken, dan maakt u in de 
kerk wel de adventstijd mee. Hierover 
stond afgelopen week een stukje in het 
Tintinnabulum. 
We komen steeds dichter bij de Kerst. 
Het kerstfeest wordt onder de gelovigen 
wereldwijd gevierd op 25 december. 
Met Kerstmis vieren de christenen de 
geboorte van Jezus Christus. De avond 
voor kerst zijn er vaak speciale vieringen, 
zoals de nachtmis. Ook in onze parochie 
vieren we op vele plaatsen de geboorte 
van Jezus Christus. U kunt alle vieringen 
terugvinden in het Tintinnabulum, op de 
kerstkaart van de parochie en natuurlijk 
hopen we op uw komst. 
Ook voor niet gelovigen is kerst een 
traditioneel feest. Valt kerst door de 
week dan zijn veel kantoren gesloten en 
viert men in de meeste gevallen kerst in 
familieverband. 
Voor de meeste mensen geldt, dat er 
veel wordt gegeten en gedronken. 
Er zijn ook mensen, die kerst niet op 25 
december vieren, bv in Eritrea, bij wie 
kerst op 7 januari valt. In West Europa 
 

volgen we de Gregoriaanse kalender, 
terwijl in Eritrea de Koptische kalender 
wordt gehanteerd. ‘Leddet’ (Koptisch 
Kerstmis) valt daardoor jaarlijks voor 
ons op 7 januari. In Eritrea komen 
families en gezinnen bij elkaar om 
samen te lunchen, Daarna wordt er 
koffie gedronken, popcorn en 
zelfgebakken zuurdesem gegeten en 
vooral veel gekletst. 
Nu we nog enkele dagen zijn te gaan tot 
Kerstmis willen we iedereen uitnodigen 
op het kerstfeest, in de nachtmis, op 25 
december zelf. We kunnen dan samen 
op weg gaan naar het licht. We zijn 
samen om na te denken en ons te 
bezinnen. We willen teruggaan naar het 
begin en luisteren naar de boodschap 
van eenvoud, van dienstbaarheid, van 
liefde en van vrede. We zijn samen om 
te vieren dat God bij ons is, om elkaar te 
ontmoeten en om God te ontmoeten, 
die mens geworden is. Weer zijn we 
samen om Kerstmis te vieren. 
Wij herdenken dat een Kind geboren is. 
Een Kind dat ons iets te zeggen heeft 
en dat blij is dat wij hier zijn. Moge dit 
een uitnodiging zijn om samen Kerstmis 
te vieren, welkom. 

 

4de zondag van de advent 
JAAR - A 

 

Jesaja 7, 10-14 
Romeinen 1, 1-7 
Matteüs 1,18-24 

 

 
 

THEMA: REDDENDE ENGEL 
 
 
 
 

 

25 DECEMBER 
 

 
 

Kerstmis JAAR - A 
 

 
 

THEMA: LICHT IN ONS LEVEN 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 21 DECEMBER 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: Etienne Schijvenaars echtgenoot 
van Agnes de Wilde; overleden ouders 
en familie d’Haens-Serrarens  

 

DINSDAG 24 DECEMBER 22.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. de gezamenlijke koren 
intenties: jaargetijde Piet van Stappen en 
echtgenote Marie Mariman en overleden 
familie; overleden ouders en familie de 
Loos-Brijs; Bennie Hoefnagels echtgenoot 
van Annelies Swinne; Antoinette 

Maenhout en overleden ouders 
 

agenda: Donderdag 19 december wordt 
de H. communie aan huis gebracht bij 
de mensen die hiervoor zijn aangemeld. 
Donderdag 26 december om 11.00 uur 
in onze kerk concert door de fanfare 
‘Weldoen door Vermaak’. 

 

opbrengst collecte: De caritascollecte 
van zaterdag 7 december, bestemd 
voor Simavi, heeft € 59 opgebracht. Met 
dank namens het caritasbestuur. 

 

mededeling: Op dinsdag 24 en dinsdag 
31 december komt de bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron te vervallen.  

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

WOENSDAG 25 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het zangkoor 
intenties: gezusters Coenen, Georgette 

van de Heyden, overleden zus en ouders; 
Maria Burm; overleden ouders en familie; 
Albert Burm, overleden ouders en familie; 
Waltraud Klann en echtgenoot Jozef Maes; 
Petrus Bosman en echtgenote Augusta 
van Roeyen en overleden familie; Wies 
van Driessche echtgenoot van Mien 
Crombeen; Henri de Maeyer echtgenoot 
van Annie de Deckere en overleden 
familie; Irma Goossens en echtgenoot 
Louis Pauwels; Albert van Kershaver en 
echtgenote Gerarda Pieters 

 

lector: M. van Driessche-Crombeen 
 

mededeling: 
Vrijdag 27 december is er geen viering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INFORMATIE EN 
INTENTIES 

 

Kerstmis 2019 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 20 DECEMBER 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

ZONDAG 22 DECEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven m.m.v. het 
Basiliekkoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; Leon de Bleijser echtgenoot van 
Yvonne van Puyvelde; Ivonia Charlotte 
Maria van den Branden-Verbist; 
Siegfried van den Berg 

 

DINSDAG 24 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. de Wal-Noten 
intenties: Aloys Buysrogge en echtgenote 
Luciënne Maenhout en zoon Rob 
Buysrogge; René Maerman echtgenoot 
van Jenny Maerman-Bonte, dochter Carla 
Volleman en overleden familie; voor 
Huib en Jacky Altenburg-van de Wulp 
en overleden familie; Piet Boonman en 
familie; George de Maat en Arthur Kips, 
overleden ouders en familie; overleden 
familie van Daalen-Thijs 

 

DINSDAG 24 DECEMBER 22.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. Cantorij der 
Basiliek 
intenties: Annie Jongenelen-Körver; Stan 
Bogers; Jan de Theije; Adriënne Rooms-
Braem en echtgenoot Albert Rooms; Louis 
Lockefeer; August de Kort, Anna Polspoel 
en dochter Imke; Bernard van Laare en 
Rooske Blommaert; Gilbertus de Beleir 
en echtgenote Eleonora van der Veen; 
pastoor Jo van der Heyden en overleden 
familie van der Heyden-Smet; Kees 
Francken echtgenoot van Riet Lockefeer; 
familie Buijs-van Sikkelerus; Margaretha 
Danckaert en echtgenoten Frans Thijs en 
Joos de Wit, zonen Freddy en Francky 
en overleden familie; Sjoerd de Jong 

 

WOENSDAG 25 DECEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het Dameskoor 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Michael Vonck, Rosalia Vonck-
van Huffel en Magdalena en Juliette Vonck; 
familie Baert-van Gijsel; Paula de Bruijn, 
Ries van Kampen en overleden familie; 
Augustinus Josephus van Damme en 
echtgenote Joanna Maria Bogaert; Leon 
de Bleijser echtgenoot van Yvonne van 
Puyvelde; overleden ouders Guust en 
Trees de Roeck-Fermont; jaargetijde voor 
Ben Lockefeer en overleden familie; René 
Verschuren en echtgenote Cornelia de 
Smit en overleden familie; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; Aloys 

Seij en echtgenote Anna Seij-Schuren; 
Honoré Verschueren en echtgenote Riet 
Verschueren-Hamelinck; Lia Laurijs-
Polfliet; jaargetijde voor Frans Buys en 
overleden familie; Nick des Kamps, 
overleden ouders, schoonouders en 
familieleden; Piet Rottier en echtgenote 
Maria d’Hooghe en Wilfried Segers 

 

DONDERDAG 26 DECEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. Koninklijke 
Stedelijke Harmonie 
intenties: voor Miranda de Deckere van 
den Bosch echtgenote van Antoine de 
Deckere en overleden ouders en 
schoonvader; Andreas Esseling en 
echtgenote Juliette Elias en zonen 
Koos, Han, Edward en Wilfried 

 

mededelingen: Zaterdag 28 december 
houden we de maandelijkse Kleding-
inzameling voor Mensen in Nood aan de 
tuinpoort van de pastorie van 10.30 tot 
11.30 uur. Graag de nog bruikbare 
kleding in goed gesloten dozen of 
plastic zakken verpakken. 
 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 22 DECEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het koor 
intenties: Silvia en Emma van Damme; 
Ida Matthijs echtgenote van Gerard 
Stevendaal; George van Daele 
echtgenoot van Bea van Daele-de Cock 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 
misdienaars: Mik en Tess 

 

ZONDAG 22 DECEMBER 14.30 UUR: 

kerstsamenzang in onze kerk Iedereen 
is van harte welkom. 

 

DINSDAG 24 DECEMBER 16.00 UUR: 
Kindje wiegen. Het kerstverhaal 
gezongen door en voor kinderen. 
Iedereen is van harte welkom. 

 

DINSDAG 24 DECEMBER 21.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. Harmonie E.M.M. 
en het koor 
intenties: Joseph Martens en Maria 
Heijkans; Etien Herman echtgenoot van 
Marieke van Gremberghe en overleden 
familie; Arthur van Poecke en 
echtgenote Magdalena van Poecke-de 
Guchteneire 

 

lector: Gonny Rozijn 
misdienaars: Annel en Tess 

 

U bent van harte uitgenodigd om na 
afloop gezamenlijk een glaasje glühwein 
te drinken. 

 

WOENSDAG 25 DECEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communiedienst met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het koor 
intenties: overleden ouders, broers en 
zus van de familie Verschuren-
Goossens; Frans en Margaretha Thijs-
Danckaert en overleden familie; Johan 
Verdurmen en overleden familie 

 

lector: Marlies Martinet 
misdienaars: volwassenen 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 19 DECEMBER 14.00 UUR: 

Uur van gebed. We willen daar tot Maria 
bidden, voor de noden van de Kerk en 
van de wereld. Moge onze lieve moeder 
Maria ‘de Vrouwe van alle volkeren’ 
onze voorspreekster zijn! U bent allen 
van harte uitgenodigd. 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

DINSDAG 24 DECEMBER 21.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
zangkoor en fanfare 
intenties: Emma de Booij echtgenote 
van Theo Leenknegt en overleden 
familie; Celina Ivens en echtgenoot 
Aloijsius de Bruijn, zoon Wies en 
overleden familie; Piet de Kock en 
overleden echtgenote Gerarda van 
Haelst en overleden familie; jaargetijde 
voor Johan Neve en voor Wies Neve-
Van Driessche; Piet van Driessche en 
echtgenote Josepha v.v. Bergen en 
kleinzoon Werner; Rene en Leonie 
Colpaart- Reijns, Joop, Fred en voor 
Dees van Damme; jaargetijde voor 
Johanna Mulders en echtgenoot Emery 
Fassaert; Rene de Waal en echtgenote 
Madelijn Heijman en dochter Christina; 
Petrus de Klippelaar en echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders; 
Marie Bogaart, haar overleden ouders 
en broers 

 

lector: Marita van Driessche 
communie: Greet Hiel 
koster: Greet Hiel 
 

 

 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DINSDAG 24 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor T. Verbraeken m.m.v. de 
schoolkinderen en de fanfare 
intenties: Martha van Houte en familie; 
jaargetijde José Martens en echtgenoot 
Jacobus Maas; ouders, broers en 
schoonzussen van de familie van de 
Manacker- van Houte; Theophiel van der 
Ha en echtgenote Yvonne Bral, ouders 
en familie; Benny Strooband-Neve 

 

mededeling: 
Op woensdag 18 december om 19.00 
uur is er kunst bij kaarslicht in onze kerk.  

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 21 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
overleden familie; Anna Heijens en 
overleden familie; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Wies van den Bergen met gedachtenis 
van overleden dochter Anneke, zoon 
Philip en overleden familie 

 

WOENSDAG 25 DECEMBER 11.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: César Verbist en overleden 
familie Verbist-Verrassel; echtpaar Joos 
en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
overleden familie Johannes Truijman-
Vonk en overleden kinderen; overleden 
ouders Borm-van Eerdenburgh; Leon 
Lambert en overleden familie Lambert-
Verrassel; overleden ouders Piet en 
Louise de Rooij-de Schepper; Joseph 
Hamelink, echtgenote, dochter Annie en 
zonen Leo en Jan; overleden ouders 
Jansen-Talboom; overleden wederzijdse 
ouders en familie; jaargetijde Marcel 
Baecke; overleden ouders Marcus-Mahu 
en zonen Cor, Theo en Piet 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

DINSDAG 24 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: jaargetijde Maria Kuijpers; René 
Boeijkens, overleden ouders en familie; 
Eugenius Maas, overleden schoonzoon 
en familie Maas-van de Lavoir; Benny 
Tieleman, Wies en Marie Roctus-de 
Bakker, zoon Guust en familie; familie 
Leenknegt-de Booij; jaargetijde Wim van 
Gemst met gedachtenis van overleden 
familie; overleden ouders Leonard en 
Henny Derijcke, overleden familie en 
schoonfamilie; Jacqueline Kuypers met 
gedachtenis van overleden ouders; Emerie 
de Kort en overleden familie; Adrie Lauret 
met gedachtenis van overleden ouders; 
Josephus van Bellen en echtgenote Louisa 

Mannaart en Piet Mannaart; René 
Colpaart en echtgenote Leonie Reijns, 
zonen Joop en Fred; Agnes Duvivier en 
overleden echtgenoot Cyrilles de Cock 

 

agenda: 
Kerststallententoonstelling van 27 t/m 30 
december telkens van 13.00 tot 18.00 
uur. Toegang voor volwassenen € 2, 
kinderen onder 16 jaar gratis toegang. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN  

 

ZONDAG 22 DECEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als voor-
ganger R. Grossert m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; Roos van 
Itegem; jaargetijde Eugénie de Waal-
van Waterschoot, overleden echtgenoot 
en verdere familie; Marie Warrens 

 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN vervolg 

 

lector: Ankie Dey 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 

WOENSDAG 25 DECEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor 
intenties: overleden ouders Piet en Anna 
Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en Roos 

Maas; Roos Verdurmen-Kerckhaert en 
familie; overleden ouders Frans en Mien 
de Meijer-Hiel en Toon en Marie van 
den Bosch-Pauwels en familie; familie H. 
Priem-Martens; M. de Kock en familie; 
overleden ouders Theo en Annie de 
Bakker-Gelderland en overleden familie 

 

lector: Tiny Burm 
com. assistent: Lea Kouijzer 

 

DONDERDAG 26 DECEMBER 10.30 UUR: 
gezinsviering met als voorganger pastor 
K. V. d. Wiele m.m.v. harmonie St. Cecilia 
intenties: overleden ouders Ceril en 
Cornelia Roelands-Platjouw; jaargetijde 
Joos van Goethem en Anna van 
Goethem-van Puijvelde; José Pauwels-
Maes en overleden familie 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 19 DECEMBER 10.30 UUR:  
kerstviering m.m.v. Antoniuskoor 
intenties: René de Cock, overleden ouders 
en familie; Fons van Kampen echtgenoot 
van Marie-Louise Herrewegh en familie 

 

mededeling: Op donderdag 26 
december is er geen viering. 

 

overleden:  
mw. Mathilda Hemelaar-Maas, 85 jaar 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 22 DECEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Jozef en Roza 
Jansen-van Waterschoot en familie; Piet 
Hoefeijzers en familie; jaargetijde Willy 
de Block echtgenoot van Angèle de 
Block-van Immerseel en familie; ouders 
Dolf en Marieke van der Zanden-
Serrarens 

 

MAANDAG 23 DECEMBER 11.00 UUR 
EN 14.00 UUR: kerstvieringen voor de 
bewoners m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor 

 

WOENSDAG 25 DECEMBER 10.30 UUR: 
feestelijke viering van Kerstmis met als 
voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. 
Cantallegria 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-

Vereecken en familie; Guust Burm en 
dochter Patricia; ouders Rosa en Piet 
Weemaes-Maenhout, zoon Jo, 
schoonzoon Johan en familie; José 
Mangnus-van Daele echtgenote van 
Guust Mangnus; Achiel Schalkens 
echtgenoot van Juliëtte Schalkens-
Herrewegh; Neel Buster; Achiel 
Hermans echtgenoot van Margriet 
Hermans-Bryssinck; ouders en 
grootouders van Geloof-Sandig; 
echtpaar Cyriel en Agnes Koole-
Leeraert; Alice Audenaerd-de Smit en 
dochter Jolanda 

 

mededeling: op donderdag 26 
december is er geen viering in de kapel. 

 

overleden: 
dhr. Ronald Boddaert, 71 jaar 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 24 DECEMBER 10.30 UUR:  
geen weekviering 

 

overleden: mw. Maria Burm, 89 jaar 
 

INFORMATIE EN INTENTIES 


