
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en 
Vogelwaarde 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. 28 
 

zondag 17 en 24 mei 2020 
 TINTINNABULUM 

LEZINGEN 17 MEI 
 
 

6de zondag van Pasen 
JAAR - A 

 

Handelingen 8, 5-8. 74-77 
1 Petrus, 3, 15-18 

Johannes 14, 15-21 
 

 
 

THEMA: GEEST VAN LIEFDE 
 
 
 

LEZINGEN 21 MEI 

Hemelvaart van de Heer 
JAAR - A 

 

Handelingen 6, 1-7 
1 Petrus, 2, 4-9 

Johannes 14, 1-12 
 

 
 

 
 

Ook wij als parochie, als katholieke Kerk, 
ervaren de gevolgen van de maatregelen, 
die getroffen worden om het 
coronavirus in te dammen. In onze 
parochie is er via het woord van 
bemoediging elke week een pastor, die 
tot ons spreekt, via omroep Hulst, via 
onze website, via facebook van 
kerkbelang etc.  
Ook wij als parochie, als katholieke Kerk, 
ervaren de gevolgen van de maatregelen, 
 
 
 

 

 

 

 

6de zondag van Pasen 
 
Inleiding  
Onderweg van Pasen naar Pinksteren keren we op de 
zesde zondag van Pasen via de evangelielezing weer 
terug naar Witte Donderdag, naar de zaal van het Laatste 
Avondmaal. Jezus heeft de voeten van zijn leerlingen 
gewassen en Hij geeft zijn leerlingen, Hij geeft ons, zou je 

kunnen zeggen, zijn testament, zijn laatste wil: “Als jullie 
Mij liefhebben, zullen jullie mijn geboden onderhouden”.  

 

Woorden om te overwegen 
In deze meimaand mogen we Maria niet vergeten. Zij had 
al in een eerder stadium blijk gegeven van innerlijke 
sterkte. Toen zij tegen de Heer zei: “Mij geschiede naar 
uw Woord”.  
 
 
Tegen alle logica van de wereld in durfde zij in zee te gaan met God. Zij had er 
vrede mee, met het plan dat God met haar leven had. Maria, zij is vanaf het begin al 
betrokken geweest bij de Kerk. En niet zomaar als één van de vele gelovigen. Nee, 
Maria heeft meteen al een speciale plaats gekregen in het heilswerk van de Kerk. 
De apostelen kregen hun zending met Pinksteren; vanaf dát moment was de 
Geest vaardig over hen. Bij Maria was dat al eerder gebeurd. Zij had haar zending 
al onder het kruis gekregen. Toen Jezus tot haar zei: “vrouw zie daar uw zoon”. 
En daarbij wees Hij op de leerling die Hij beminde. Algemeen wordt aangenomen, 
dat het de apostel Johannes was die Jezus daarmee aanwees. 
Maar we zijn allemaal leerlingen van Jezus. En Hij houdt van ons allemaal. Die 
beminde leerling, dat zijn we in die zin allemaal. Het is tot ons allen dat Hij zegt, 
wijzende op Maria: “Zie daar, uw moeder”. 

 

Tot slot  
Met de opgedane kracht van de Geest van de liefde via het Woord van God, 
kunnen wij er op uit trekken en, net zoals de diaken Filippus, in woord en in daad 
van de God die liefde is getuigen en zo vreugde brengen onder de mensen. Moge 
Jezus ons nooit verweesd achterlaten en ons allen begeleiden op de wegen door 
het leven heen en ons behoeden voor onrecht. 

 

Bij de liturgie van deze zondag  
Op deze zondag willen we alle wezen van deze wereld toevertrouwen aan de nabije 

zorg van moeder Maria. We doen dit heel bijzonder in het volgende gebed: “Moeder 

Maria, U bent de moeder van de Heer Jezus en ons aller moeder. Wij vragen u: 
wees met uw kinderen begaan, heel in het bijzonder met die kinderen die hun 
eigen moeder niet kennen. Wees voor hen een moederlijke steun en kracht en 
een voorspreekster bij de Vader. Amen.”  

 

Bij de liturgie van donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag 
We lezen dan uit het evangelie volgens Matteüs 28, 16-20  
In die tijd begaven de elf leerling zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aan-
gewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer. Sommigen 

echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in 
de hemel en op aarde.  
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat 
Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”  
 
 

 
 

 

 

 

We lezen bij deze dag 
het gedicht ‘Nabij' van 
Hans-Peter Bartels ofm 

 

De Heer Jezus, die verrezen is  
trad naderbij en Hij zei tegen hen:  
“Ik ga vertrekken naar mijn Vader  
en Ik zend vandaar de Geest aan u  
en Ik blijf nabij!”  

 

De Heer Jezus, die verrezen is  
zond de elf uit over de aarde:  
“Maak toch iedereen tot mijn leerling  
en onderhoudt ook ‘t liefdesgebod  
want Ik blijf nabij!”  

 

En twee mannen in witte kleding  
stonden daar plots en vroegen de elf:  
“Wat staren jullie naar de hemel?  
De Heer Jezus ziet u wel niet meer,  
maar Hij blijft nabij!”  

 

Ook wij vandaag moeten niet staren  
naar de hemel maar door ‘t leven gaan  
en in daad en woord verkondigen  
van God die groot is en ons hoop schenkt 
want Hij blijft nabij!” 

 

De Maria Ommegang 
van 2020 gaat niet door 

 

Ook in Zeeuws-Vlaanderen raakten we 

de laatste jaren bekend met de Maria 
Ommegang in Bergen op Zoom. De 
Staakmaria’s van Clinge en Hulst togen 

in de maand juni naar Bergen op Zoom. 
Elk jaar was er voorafgaand aan de 
Ommegang ook een tentoonstelling in de 

Gertrudiskerk aldaar. Wij presenteerden 

ons daar ook. De laatste zondag van juni 
was dan de Ommegang en wij liepen 
mee. Hier waren natuurlijk mensen 
voor nodig, want de Staakmaria werd 
op een baar gedragen. We zouden nu 
al enkele maanden mensen aan het 
zoeken zijn geweest. Elke Staak-maria 
werd gedragen door 4 mannen. 
Meestal liep er ook een reserve mee.  

 

Het is dit jaar niet nodig. Ook de 
bezoekers uit Zeeuws-Vlaanderen en 
het werden er elk jaar meer, laten we 
langs deze weg weten, dat de Maria 
Ommegang dit jaar niet doorgaat. 
Het thema voor de Maria Ommegang 

van 2020 zou zijn: ‘Zij maakt het 
verschil’. Niemand kon toen nog 
bedenken dat het verschil met 2020 zó 
gemaakt zou moeten worden”.  
De Maria Ommegang kwam er na de 
Tweede Wereldoorlog. Kapelaan Ooijens 

beloofde elk jaar een dankstoet door de 

stad te laten trekken, als Bergen op Zoom 

gespaard bleef van het oorlogsgeweld. 

Op grond van die belofte van de kapelaan 

wordt binnen het bestuur gedacht over 

een alternatief voor dit jaar. Vanaf het 
begin is de Maria Ommegang slechts 

enkele keren niet of in gewijzigde vorm 
doorgegaan. In 1968 was er geen dank-
stoet, evenmin als in 1986 vanwege het 
slechte weer. De weergoden speelden 

ook in 1997 de processie parten, er 
was toen een alternatieve Ommegang 
in de Gertrudiskerk. 
 

van de zaken, die spelen. U wordt b.v. attent 
gemaakt op de lezingen van de zondag. 

 
 

LEZINGEN 24 MEI 
 7de zondag van Pasen 

JAAR - A 
 

Handelingen 1, 12-14 
1 Petrus, 4, 13-16 

Johannes 17,1-11a 
 

 
 

THEMA:  
BIDDEN VOOR EEN ANDER 

Hemelvaart en Pinksteren 
 Hoewel we lijfelijk niet samen zijn, kunnen 

we ons toch samen voelen. We hopen 
dat u aan deze berichten steun ervaart. 
Zo vieren we 21 mei Hemelvaart. Op 
donderdag de veertigste dag na Pasen 
vieren christenen de hemelvaart van Jezus. 
Het is de veertigste dag na zijn opstanding 

uit het graf. We zijn op weg, nog 10 dagen, 
naar het hoogfeest van Pinksteren. We 
herdenken met Pinksteren het neerdalen 

van de heilige Geest over de apostelen. 

Mogen de kerken weer open? 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

die getroffen worden 
om het coronavirus in 
te dammen. In onze 
parochie is er via 
omroep Hulst, onze 
website, en facebook 
van kerkbelang etc.  
Via Tintinnabulum 
houden we u ook op  de  
 

 

 

 
 Afgelopen woensdag heeft premier 
Rutte vanwege corona weer een 
persconferentie gehouden. Stapsgewijs 
worden de huidige maatregelen 
versoepeld. Voor de Kerk is het 
belangrijk te weten, dat de kerken per 1 
juni weer voor vieringen open mogen 
gaan. Er is wel een restrictie, n.l. er 
mogen maximaal 30 personen per 1 juni 
en maximaal 100 personen per 1 juli in 
de kerk aanwezig zijn op een onderlinge 
afstand van anderhalve meter. 
U begrijpt, dat dit een puzzel wordt. De 
voors en tegens moeten op een rijtje 
 

worden gezet. Hoe wordt het per 1 juni 
geregeld? En er zal een verschil zijn 
met 1 juli. Dat wordt dan puzzelen, maar 
het betekent eveneens, dat alles 
teruggedraaid kan worden als het 
coronavirus in de tussentijd weer om 
zich heen grijpt. Voor iedere 
parochie(kern) betekent dit weer een 
andere oplossing, uitgaande van de 
maatregelen, die de bisschoppen voor 
ogen hebben. 
Inmiddels onderzoeken de Nederlandse 
bisschoppen welke maatregelen per 1 
juni 2020 passend en mogelijk zijn voor  
 
 

het kerkelijk leven in de parochies en 
meer in het bijzonder voor de viering 
van de liturgie. Dat heeft het 
secretariaat van de bisschoppen-
conferentie op vrijdag 8 mei bekend 
gemaakt. We wachten het af. Laten we 
zorgen voor elkaar en gezond blijven. 
Heb dus nog even geduld en we delen 
u, zodra wij het weten, mee wat er 
mogelijk is en hoe we het gaan doen. 
De pers zal hier ook wel op inspelen. 
 
Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter van 
de parochie H. Maria Sterre der Zee 
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zondag 27 november 2016 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 17 mei: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
Leon de Bleijser echtgenoot van Ivonne 
van Puyvelde en broer Mon van 
Puyvelde; overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Verdurmen 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Sylvia en Emma van Damme 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 
Emiel van Acker 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS 

 

intenties: Maria Verbist met gedachtenis 
aan haar ouders; Marie Verdurmen en 
echtgenoot Piet Totté en wederzijdse 
ouders; Jozef van de Vijvere en 
echtgenote Alma Mahu en wederzijdse 
ouders; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Gerarda Lauret-
de Schepper; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie; 
Apolonia van Campen 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; overleden ouders A. Vervaet-
Gielleit en overleden familie 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

De dagen van 4-5 mei liggen achter 
ons. Het zijn dagen, die gaan over 
‘vrijheid’. We gedenken mensen die zijn 
gestorven, omdat zij vochten voor onze 
vrijheid of omdat anderen hen die 
vrijheid wilden ontnemen. We vieren 
onze bevrijding, 75 jaar geleden. Juist in 
deze tijd voelen we hoe belangrijk 
‘vrijheid’ is, wat het waard is om vrij te 
zijn, je vrij te voelen. We zijn nu even 
niet meer zo vrij als anders! We voelen 
ook heel nadrukkelijk dat onze vrijheid 
niet of nooit ten koste van anderen mag 
zijn. Voor de gezondheid van anderen 
leveren we graag toch wat van onze 
vrijheid voor in! 

 

intenties: Wij vragen uw gebed voor het 
welzijn van onze bewoners in deze 
moeilijke tijd, voor hun familie en 
naasten die zo gemist worden, voor 
allen die juist nu met extra liefde en 
aandacht voor onze bewoners willen 
zorgen, voor hen die ziek zijn en voor 
bewoners en cliënten die onlangs 
gestorven zijn: Staf Bogaert; Gerda van 
Poorten-Bauwens; Gerard de Smit 
 

 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 24 mei: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

intenties: Aloys Buysrogge en echtgenote 

Lucienne Maenhout en zoon Rob 
Buysrogge; Karel Verhaegen; mw. Neve-
van Driessche en echtgenoot Johan Neve; 
Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Corry van der Wielen-Aarts 
en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; Albert Boogaert, 
Joseph van Gimst en echtgenote Elza de 

Koning; Leon de Bleijser echtgenoot van 

Ivonne van Puyvelde en broer Mon van 
Puyvelde; overleden ouders Stallaert-Elias 

en overleden kinderen; familie Verdurmen 
 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

intenties: Martha van Houte en familie; 
George Pollet weduwnaar van Agnes 
Praet; Maria d’ Hollander weduwe van 
Jozephus d’ Hooghe 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

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; Johan de Burger en 
echtgenote Angela Weemaes en 
overleden familie 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

intenties: Marie,Eugenie en Louis Borm 
en overleden familie; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: jaargetijde Lea D’haen en 
echtgenoot Petrus van Itegem; 
jaargetijde Door Merckx en echtgenote 
Dorthy Piessens; Antoinette Maenhout 
en overleden ouders; Jo van Goethem 
echtgenoot van Annie Smet; Madeleine 
Bruggeman en echtgenoot Piet Inghels 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Gerarda Lauret-
de Schepper; overleden ouders Piet en 
Louise de Rooij-de Schepper 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

intenties: René Boeijkens met gedachtenis 

van overleden ouders en familie 
 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden ouders Fons Neve en Elsa 
Neve-Pieters; overleden echtpaar Jozef 
en Eliza van Wesemael-de Maat; familie 
Reijns-de Kort, zoon Stanny 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

intenties: Wij denken juist in deze tijd in het 
bijzonder aan hen en vragen ook uw gebed 

voor bewoners en cliënten die onlangs 
gestorven zijn: Maria Leutenis, Antonius 
de Loos, Edmond van Goethem 
 

INFORMATIE EN INTENTIES 

 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 9, 
 4561 AR Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL70 RABO 0150 7279 68 
openingstijden secretariaat: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail: pkhulst@hmsdz.nl 
 

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 600170 

 

VOGELWAARDE 
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 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 

 

HEIKANT  H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
contact tel. 0114-312187 
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82 

 

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER 
contact tel. 0114-312187  
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88 

 

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 Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53 

 

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

 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 

 

Secretariaat parochie: 
e-mail: parochiebestuur@hmsdz.nl 

 

Het secretariaat en het pastoraat van de 
parochie is te bereiken op tel. 0114 - 
745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur 

 

Voor het maken een afspraak voor 
de ziekenzalving kunt u contact 
opnemen met pastoor Wiertz op tel. 
06-42506424. 

 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor W. Wiertz 
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 

 

Pastoraal werkster 
M. Dieleman-Fopma 

tel. 0115-694958;  e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl 

 

Pastoraal werker F. van Geyt 
tel. 0117-453374 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 

 

Pastoraal werker R. Grossert 

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

 

Kapelaan J. van Velthoven 

tel. 0114-745000, keuzetoets 2; e-

mail: 
kapelaanvanvelthoven@gmail.com 

 

Pastoraal werker N. van Waterschoot 
tel. 0115-616006 e-mail: 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl 

 

Pastoraal werkster K. Van de Wiele 

gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 

 

Dienst geestelijke zorg Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
tel.: 0114-381317 

 

Diaken K. van Geloof 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
 
 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

Mariamaand, Moederdag 
 

De meimaand is de maand waarop 
Maria wordt vereerd, waar hulde wordt 
gebracht aan Maria in gebed en verering. 
In onze parochie zien we elk jaar bijzon-
dere verering aan Maria in Kapellebrug 
met rozenkransgebed. Helaas is het dit 
jaar anders dan anders. Wel is er een 
gebedsviering geweest met bisschop 
Liesen. U hebt er mogelijk al over 
gelezen in de krant of de viering gezien 
via de livestream van het bisdom, onze 
website of omroep Hulst. We proberen 
op allerlei mogelijkheden Maria in het 
licht te zetten. 
Maar mei is traditioneel ook de maand 
waarop Moederdag wordt gevierd, 
waarbij we stilstaan bij alle moeders. 
Ook Moederdag is dit jaar anders. Het 
coronavirus zorgde ervoor, dat veel 
kinderen niet naar hun ouders konden 
gaan. Vooral in de verpleeghuizen zal 
Moederdag hier en daar wel voor een 
traantje hebben gezorgd. Hier mochten 
de kinderen nog niet op bezoek bij hun 
ouders. Videobellen, achter glas of met 
een hoogwerker zorgden voor creatieve 

contacten. Dit gaf een beetje lucht, maar 

het zou prettig zijn als mensen elkaar 
weer kunnen ontmoeten. Toch blijven 
we ook aandacht vragen om ons aan 
de afspraken te houden. We hopen dat 
het volgend jaar weer ‘normaal’ is. 
 

GEGEVENS 
 

 

 

Afscheid nemen is altijd ingrijpend en 
verdrietig. We hebben daar in onze 
huizen regelmatig mee te maken. In 
deze tijd van het coronavirus is het 
misschien nog wel ingrijpender en 
heftiger dan anders….. Het op bezoek 
gaan bij een ernstig zieke is anders, het 
waken kan niet altijd zoals we dat graag 
zouden willen. Het fysieke contact, de 
nabijheid, het is niet zo vanzelfsprekend 
als het altijd wèl is in onze huizen. Het 
afscheid is in kleine kring,  zoveel 
mensen kunnen er niet bij zijn…… Ja, 
het is allemaal anders, heel ingrijpend en 
toch hebben mensen er ook nu mee te 
maken: waken, afscheid nemen. 
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