
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 29 
 

zondag 24 en 31 mei 2020 
 TINTINNABULUM 

 

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 

 
 
 

7de zondag van Pasen 
 
Inleiding 

Deze zondag is vol van verwachting van de heilige 
Geest: we weten dat over een week de Geest ons 
geschonken wordt, terwijl Hij ook al met Pasen 
gegeven is, zelfs op Goede Vrijdag wanneer 
Jezus de Geest ‘overdraagt’ aan hen, die zich onder 

het kruis bevinden, de eerstelingen van de Kerk, 
Maria en Johannes en de andere vrouwen. In deze 

volheid kunnen we als kerkgemeenschap slechts 
volharden in gebed. Het is een gezamenlijke 
activiteit, waarmee we onze ‘inclusieve’ betrokkenheid 

op anderen laten blijken. Dat is een grote opdracht. 

Woorden om te overwegen 
Bidden is een vreemde bezigheid. Je spreekt tot iemand die niet zichtbaar of 
hoorbaar aanwezig is. Je moet er maar op vertrouwen dat Degene tot wie je bidt 
er ook werkelijk is en je hoort. Misschien lijkt het zinloos... Maar dat is het voor 
gelovige mensen allerminst. Sterker nog, het gebed is voor gelovigen juist van 
groot belang. Juist in het gebed gaat het om je geloof, om het vertrouwen dat God 
er is, dat God je hoort en verhoort. Bidden is je durven toevertrouwen aan God. 
Bidden is open en eerlijk voor God durven staan, je leven voor Hem durven 
neerleggen, met alle mooie én pijnlijke momenten, met alle vreugde en verdriet. 
“Hier ben ik God, dit is mijn leven, ik heb U nodig met al mijn goede en minder goede 

kanten, in al mijn vreugde en verdriet. Ik heb U nodig, ga met mij, blijf mij nabij.” 
Niet met de bedoeling dat God alle plooien glad zal strijken, maar in het vertrouwen 

dat wij alles voor Hem neer mogen leggen. Dat wij ons leven in zijn hand mogen 
leggen, ons overgeven aan Hem. Dat betekent niet dat wij niet meer zelf verantwoordelijk 

zijn voor ons leven, maar wel dat wij God mogen vragen ons de weg te wijzen, 
met ons mee te gaan. Het gebed zal ons niet behoeden voor tegenslag en lijden, 
maar ons wel helpen ons leven, met alle vreugde en verdriet als zinvol te ervaren. 
Het gebed maakt ons ontvankelijk voor Gods aanwezigheid, zijn kracht, zijn 
genade in ons leven. Jezus bidt dat wij God mogen kennen. Want, zo bidt Hij, dát 
is het eeuwig leven: God kennen en Hem die Hij gezonden heeft: Jezus Christus. 

 

Pinksternoveen 
Onder de titel ‘Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de Moeder van 
Jezus, biedt het bisdom ons de tekst aan van een noveen voor Pinksteren. 
Eensgezind volharden in gebed, dat doen de leerlingen nadat zij getuigen waren 
van de Hemelvaart van Jezus op de Olijfberg. Ze keerden terug naar de 
bovenzaal en bleven eensgezind volharden in gebed. Juist nu ervaren veel 
mensen de kracht van het gebed en volharden daarin.  
De Pinksternoveen valt in de tweede helft van de meimaand, toegewijd aan Maria. 
Maria, onder haar titel Tenhemelopneming, is ook de patrones van ons bisdom. 
Daarom roepen we haar voorspraak in en worden we uitgenodigd om na het 
noveengebed de rozenkrans te bidden met de geheimen van de dag. 
Dit kan iedere gelovige thuis doen. Iedere dag zal ook een van de pastores dit 
gebed voortzetten en zo zullen we met elkaar verbonden deze Pinksternoveen 
volbrengen. 

 

Tot slot 
God, onze Vader, wij staan in een lange traditie van mensen die aandacht hebben 
voor anderen, die ook bidden voor anderen. 
Dat de goede God ons hiertoe bemoedigt en zegent. 

 
 

 

 

 

Woorden van 
bemoediging 

 

Inmiddels zijn we alweer enkele weken 
op weg en kunt u iedere week een 
andere pastor via Omroep Hulst, de 
website van Kerkbelang Koewacht en 
de website van de parochie, woorden 
van bemoediging horen spreken. De 
woordjes zijn steeds heel verschillend. 
De overeenkomst is dat het woordje 
vooruit kijkt naar de zondag die komt.  

 

Inmiddels is afgesproken met de 
verschillende betrokkenen, dat dit 
woordje ook verzorgd mag en kan 
worden voor de hele maand juni. Dat 
stemt ons dankbaar. We horen dat er 
goed wordt geluisterd. En dat is de 
bedoeling. Het is een mooie vorm van 
toch ‘een pastor op bezoek hebben'. 
Hartelijke dank aan ieder, die dit 
mogelijk maakt! Dank aan Omroep 
Hulst.  

 

Ook andere filmpjes van gebeds-
momenten kunt u bekijken. En u kunt 
meebidden. Zo was er het bidden bij 
het kapelletje in Koewacht, maar ook 
is te volgen het gebedsuur, waarin 
onze bisschop voorging vanuit de 
kapel van O.L. Vrouw ter Eecken op 
10 mei.  
Misschien zegt u, of denkt u: het is 
allemaal wel heel veel zoeken. Dat is 
ook zo. Maar we proberen wel ons 
aanbod te beperken.  

 

Voor de zondagsviering vragen wij u 
vooral aan te sluiten bij de viering van 
de KRO, de grootste parochie van 
Nederland. Overigens zijn op de 
zondagen de kerken open, waar we op 
de zondag vieren en dat op het 
gebruikelijke moment. Maar er zijn ook 
nog andere kerken open, overal in 
Zeeuws-Vlaanderen. We vragen u 
hierin ook zelf verantwoordelijkheid te 
nemen, er is van alles. Maar we 
kunnen het niet allemaal letterlijk bij u 
binnen brengen. Gelukkig begrijpen de 
allermeesten dit.  
Binnenkort mogen we weer heel 
voorzichtig van start gaan met vieren 
in de kerk. We zullen dat echt heel 
voorzichtig doen en we rekenen op 
ons aller medewerking. Ik ben daar 
niet zo bang voor. Ik zie steeds hoe 
zorgvuldig u allen dit doet. Overal 
waar ik mensen tegen kom. En tot slot. 
U weet het: als u vragen hebt, iets wil 
weten: via onze telefoonnummers zijn 
we gewoon bereikbaar.  

 

pastoor Wiel Wiertz 

Een tekst die ik ergens 
mocht lezen 

 

Het is stil in onze kerken.  
De leegte is voelbaar.  
Maar Kerk is meer dan een gebouw 
alleen.  
We moeten er nu zijn voor elkaar.  
Voor wie ons nu nodig hebben.  
Laten we elkaar vasthouden  
en verbonden blijven.  
Tot we weer samen mogen vieren.  

 

pastoor Wiel Wiertz 

Soms krijg ik dat gevoel. Mensen mijden 
de kerk, wanneer er een overledene is. 
Natuurlijk moeten we ons houden aan 
de richtlijnen van de veiligheid. Maar dat 
betekent niet dat we een overledene 
niet welkom zouden kunnen heten in 
Gods huis om in een kring van geloof en 
gebed hem of haar de laatste eer te 
bewijzen. Wees niet bang. Mijd onze 
kerken niet. In een context van leven       
…. 

 

LEZINGEN 31 MEI 
 

Pinksteren 
JAAR - A 

 

Handelingen 2, 1-11 
1 Korintiërs 12, 3b-7.12-13 

Johannes 20, 19-23 
 

 

 

THEMA: BEGEESTERD! 
 

Kan dan niets meer.... 
 over de grenzen van de dood heen, met 

de woorden van Jezus voor ogen die 
heeft gezegd, geldend tot op de dag van 
vandaag: “Wie in Mij gelooft zal in 
eeuwigheid niet sterven”, in die context 
is er een sterke hoop, een diepe troost, 
een voelbare verbondenheid vanuit het 
gelovige weten: wij zijn allen in Gods 
hand. Dus lieve mensen: mijd onze 
kerken niet.               pastoor Wiel Wiertz 
 

Een gebed 
 
 

 

 

 

 
 

 

Steun uw parochie 
 

Beste mensen, misschien is wat ik nu 
schrijf niet alleen nu, maar altijd wel 
moeilijk verteerbaar. Maar zeker toch 
nu, nu wij allen overal zo ongelooflijk 
getroffen worden door de economische 

achteruitgang. Toch meld ik het. Dit 
geldt ook voor onze parochies in 
Zeeuws-Vlaanderen.  
U kunt zich daar wellicht toch iets bij 
voorstellen. Zo dadelijk is er al tien 
weken zo goed als geen stroom van 
inkomsten geweest. Er is uitgerekend 
dat dit voor heel Zeeuws-Vlaanderen 
wellicht in de richting van de € 100.000 
aan inkomstenverlies gaat betekenen.  
Daarom vraag ik het toch. Mocht u nu 
bij uzelf denken: ik begrijp wat hij 
bedoelt -en mocht u dat kunnen- dan 
wil ik u vragen: denk toch nu eens 
extra aan de parochie. U begrijpt dat 
het hierbij gaat over de gewone 
uitgaven tegenover de inkomsten. Dat 
willen we zoveel als mogelijk in 
evenwicht houden. Maar met tien 
weken inkomstenderving... Ik hoop 
dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik 
dit schrijf en voorzichtig vraag. Wie 
weet...  

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

God, dank U voor mijn familieleden en 
voor alle dingen, die we met elkaar doen. 
 

Dank U voor de maaltijden, die we 
nuttigen, de televisieprogramma's waar 
we samen naar kijken en de grapjes, die 
we met elkaar maken.  
 

Dank U voor het huis, waarin wij wonen. 
God, laat ons niet vergeten dat wij 
allemaal uw kinderen zijn.  
 

Pas goed op mijn familieleden als we 
niet bij elkaar zijn.  
 
 

Dank U dat we dan veel aan elkaar 
denken en dat we elkaar bellen, appen 
en mailen, dat we fijne herinneringen 
hebben aan elkaar, en dat we allemaal 
bidden. 
 

Laat ons niet vergeten dat U altijd bij 
ons allemaal bent.  
 

Maria, wilt U dit nog eens extra aan God 
vertellen.  
 
Amen.  
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0o7jiGZlu2vtCM&tbnid=mrko2wZzmZgsiM:&ved=0CAcQjRw&url=http://home.planet.nl/~nicol481/NR/NR.htm&ei=-p82VMPhFMv3O_uGgegL&bvm=bv.76943099,d.ZWU&psig=AFQjCNF_fgMCW3zuzJX-e-2JgXVSvMEkOA&ust=1412952418753788
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-14_PInksternoveen-1-4-8_webversie.pdf
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1487-parochie-in-beeld-video-opnames
https://www.youtube.com/watch?v=4mc_C7VORd0


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

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 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Gerard van der Sijpt en 
echtgenote Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en overleden familie; Gerard 
Poppe en echtgenote Mathilde Baert, 
overleden kinderen Annie en Roger en 
schoondochter Edith 

 

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; Madeleine 

Bruggeman en echtgenoot Piet Inghels ; 
Antoinette Maenhout en overleden 
ouders; jaargetijde Door Merckx en 
echtgenote Dorthy Piessens; Jo van 
Goethem echtgenoot van Annie Smet 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie 

 

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 

 

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 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

intenties: René Boeijkens met gedachtenis 

van overleden ouders en familie 
 

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 

 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 31 mei: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda 

Weemaes; Michael Vonck, Rosalia Vonck-
van Huffel en Magdalena en Juliette Vonck; 
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; 
Alphons Blommaert en echtgenote 
Mathilde de Vos en overleden ouders; 
overleden ouders Brand-Wauters en 
overleden familie; Alfons Verdurmen 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Joseph Martens en Maria 
Heijkans 

 

mededelingen: 

Op 17 mei 2020 is gedoopt Nienke 
Windhey, dochtertje van Wouter en 
Kimberley Windhey, Berlaersstraat 12 – 
4576 AD Koewacht 
De opbrengst van de Vastenactie in de kern 
Koewacht 2020: huis-aan-huiscollecte  
€ 1460,21 (2019: € 1403,63) kerkcollecte  
€ 117,25 (2019: € 106,55) giften € 20,- 
totaal € 1597,46 (2019:           € 2956,-). 
Door omstandigheden is de fiets-in niet 
gereden en zijn de spaardoosjes niet 
uitgedeeld op De Vlaswiek.  

 

SINT JANSTEEN 
 

De kermisviering van 29 juni a.s. in de 
Waranda te St. Jansteen gaat niet door. 

 

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; overleden 
familie Johannes Truijman-Vonk en 
overleden kinderen 
 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 

Corrie en tante Maria Burm; overleden 
ouders Piet en Anna Maas-Picavet en 
kinderen Jo, Rie en Roos Maas; Roos 
Verdurmen-Kerckhaert en familie; 
jaargetijde Mien de Meijer-Hiel, overleden 

echtgenoot en familie; Guido Cornelissens 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Heel voorzichtig zien we wat meer 
lichtpuntjes, komt er een beetje meer 
ruimte. Maar we moeten waakzaam zijn, 
zeker als het gaat om onze ouderen. We 
gunnen het hen zo van harte om de 
mensen, die hen lief zijn weer echt te 
kunnen ontmoeten. Maar hun geduld 
wordt nog even op de proef gesteld. 

 

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 

Bisdom initiatieven 
 

Vanuit het bisdom komen twee initia-
tieven naar ons toe. De Pinksternoveen 
is daar één van. Tussen Hemelvaart en 
Pinksteren. Ter biddende voorbereiding 
op de komst van de heilige Geest. 
Daarvoor kunt u een boekje downloaden. 
Of als u even belt, kunnen wij u wellicht 
hieraan helpen.  
Zo willen we in onze parochies en in 
het hele bisdom een biddende kerk zijn. 
In onze parochies van Zeeuws-Vlaanderen 

zullen ook de pastores hierin een belang-
rijke rol spelen. Iedere dag zal een van hen 

het gebed van de noveen bidden. Zo 
zullen we met elkaar keten van gebed zijn. 
Op Pinksteren start een volgend initiatief. 
Vanuit de kathedraal zal de bisschop 
aan vertegenwoordigers van een 
parochie een geloofsbrief meegeven. 
Deze brief zal in de betreffende parochie 
worden gelezen. In die parochie zal een 
geloofsgesprek plaatsvinden en vanuit dat 
gesprek zal een nieuwe brief worden 

geschreven, die wordt gebracht naar een 
volgende parochie. En zo zal een keten 
van gedeeld geloof ontstaan door heel 
ons bisdom heen, een keten die voort 
zal duren tot 15 augustus, het hoog-
feest van Maria-Tenhemelopneming. 
Uiteraard zullen ook onze parochies 
deelnemen aan deze keten van geloof. 
U hoort daar beslist nog nader van. 

GEGEVENS 
 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

(vervolg) 
 

intenties: Wij bidden voor onze bewoners 

en cliënten in deze moeilijke tijd en we 
zien hoe moedig en sterk ze zijn, al valt 
het niet altijd mee. Wij bidden voor onze 
zieken en voor bewoners en cliënten die 
onlangs gestorven zijn: Lena Buyze-
Heijens, Honoré Neefs en Jaap Koster 
(De Blaauwe Hoeve); Richard Huyghe 
(De Lange Akkers); Herman de Maat en 
Bertha van Ecken-Goossens (wzc 
Antonius) 

 
 

 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl
mailto:parochiebestuur@hmsdz.nl
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/component/contact/contact/4-uncategorised/252-f-van-geyt?Itemid=101
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

