
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 30 
 

zondag 31 mei en 7 juni 2020 
 TINTINNABULUM 

 

LEZINGEN 31 MEI 
  

Pinksteren 
JAAR - A 

 

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

Johannes 20, 19-23 
 

 

 

THEMA: BEGEESTERD! 
 

 
 
 

Kom, o heilige Geest 
 

 

Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen 
neerzette 
Handelingen 2, 3 

 

Inleiding 
Als je de wereldtoestand bekijkt, lijkt Pinksteren wel de grootste uitdaging die je je voor kunt 
stellen. Onnodig de problemen op te sommen, waarmee de mensheid in de nabije toekomst 
dreigt te worden geconfronteerd. Voor de oplossing ervan is een complete vernieuwing nodig 
van leefwijze. Een spiritualiteit die niet vooral gericht is op het welzijn van de eigen besloten 
kring, maar een geestverruiming die oog heeft voor al het geschapene. In die zin kunnen we 
niet hartstochtelijk genoeg bidden: “Kom scheppende Geest, Veni creator spiritus”! 

 

Inleiding,  

Als je de wereldtoestand bekijkt, lijkt Pinksteren wel de grootste uitdaging die je je voor kunt stellen. Onnodig de problemen 
op te sommen, waarmee de mensheid in de nabije toekomst dreigt te worden geconfronteerd. Voor de oplossing ervan is een 
complete vernieuwing nodig van leefwijze. Een spiritualiteit die niet vooral gericht is op het welzijn van de eigen besloten 
kring, maar een geestverruiming die oog heeft voor al het geschapene. In die zin kunnen we niet hartstochtelijk genoeg 
bidden: “Kom scheppende Geest, Veni creator spiritus”! 

 

Om ontferming 
Ondanks al onze beperkingen worden wij ook vandaag geroepen om als leerlingen van Jezus in woord en daad vurig te getuigen 
van ons geloof. Daarom durven wij met vertrouwen vergeving te vragen voor al onze fouten aan onze barmhartige God. 
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 
 

Pinkstersequentie 
Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar Gij staat voor Gods gezicht. Kom der armen troost, daal neer, 
kom en schenk uw gaven, Heer, kom wees in de harten licht. 
 

Kom o trooster, heil’ge Geest, zachtheid die de ziel geneest, kom verkwikken zoet en mild. Kom o vrede in de strijd, lafenis 
voor ‘t hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt. 
 

Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor U in. Zonder uw geheime gloed is er in de mens 
geen goed, is de ziel niet rein van zin. 
 

Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel die is gewond, maak weer zacht wat is verstard, koester 
het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond. 
 

Geef uw gaven zevenvoud ieder die op U vertrouwt, zich geheel op U verlaat. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig 
zij, geef ons vreugd die niet vergaat. 
 

Woorden ter overweging 
Met het hoogfeest van Pinksteren wordt de vijftig dagen tellende paastijd afgesloten. Op het pinksterfeest werd de Kerk als 
het ware geboren. De apostelen ontvingen de heilige Geest. Zij ontvingen de opdracht en zending om het evangelie te 
verkondigen in een door zonden beschadigde en misvormde wereld. Met Christus en met het ontvangen van de heilige Geest 
begonnen de leerlingen aan een heel nieuw leven.  
Maar wat is dan dat evangelie? Wat is dan die goede boodschap, die zij verkondigd hebben? En welke rol speelt Maria hierin? 
De goede boodschap is allereerst het mysterie van Pasen. Dat de Heer door zijn zelfgave aan het kruis, zijn nederdalen ter 
helle en zijn verrijzenis de dood voorgoed heeft verslagen. Dit is niet iets wat alleen Jezus zelf aangaat, want wij mogen door 
ons doopsel delen in zijn sterven, maar daardoor ook delen in zijn verrijzenis. 
Toch is dat soms moeilijk te begrijpen. We leven immers in een wereld, waarin wij om ons heen toch telkens weer worden 
geconfronteerd met lijden en sterven van mensen, die ons dierbaar zijn. Dat spreekt het evangelie ook niet tegen. Het 
evangelie zegt niet dat wij niet sterven in deze wereld, want de wereld waarin wij leven is nog steeds een wereld waarin de 
sporen van de zonde zichtbaar en ervaarbaar zijn. Maar het evangelie spreekt over de tweede dood. De uiteindelijke en 
definitieve dood. En als wij ons leven verbinden met de levende Heer, dan zal die dood ons niet treffen. Ons aardse leven 
leggen wij af, maar wij krijgen een heel nieuw leven. Een leven waar geen pijn is, geen verdriet, geen onrecht en geen dood. 
Dat is het Koninkrijk van God. Dat is het Rijk dat ons in het evangelie wordt voorgehouden. We worden nieuwe mensen. En 
het is de kracht van de heilige Geest die dat in ons bewerkt. Zo klinken ook de woorden in het gebed van de Pinksternoveen: 
‘Zendt uw Geest uit en alles zal herschapen worden en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen’. 
En is dat niet ten diepste waarnaar iedere mens verlangt? Vraagt niet iedere mens te leven zonder pijn en verdriet? Een 
leven in vrede; een leven in volmaakte liefde, waarin geen plaats is voor oorlog, haat en geweld, waarin iedereen gelukkig is, 
waarin recht wordt gedaan en waarin niemand buitengesloten wordt. 
Je zou kunnen zeggen dat ook de apostelen met zo’n visioen voor ogen, met die hoop in hun hart het werk van de Trooster 
en Helper, de heilige Geest verwachten. Ook de leerlingen verlangden ernaar om de kracht van de Geest te ervaren en 
herschapen te worden. En Maria, die aan de leerling onder het kruis als moeder werd gegeven, bad met hen mee, 
vergezelde hen en liet niet na hen met haar moederlijke liefde te omringen. 
Zo wisten de leerlingen, gesteund door de moederlijke zorg van Maria, die zo intens verbonden was met haar Zoon, het vol te 
houden totdat zij de heilige Geest ontvingen op het pinksterfeest. Toen ontvingen zij de kracht om te getuigen van het Rijk 
Gods dat onder hen zichtbaar was geworden in Christus. Toen werden zij in staat gesteld als leerlingen van de Heer te 
bouwen aan dat Koninkrijk van vrede. 
Maria, bleef als biddende kracht met hen verbonden, zoals ze dat met alle leerlingen van de Heer is. En zo is zij ook met ons 
verbonden. Als moeder wil zij ons nabij zijn. Ook wij, als gedoopten, mogen op haar voorspraak steunen nu wij onze opdracht 
in de wereld proberen, zo goed en kwaad als het gaat, te vervullen. De Heer roept ieder van ons op om ons steentje bij te 
dragen aan de opbouw van Gods Rijk op aarde. Ook ons wordt gevraagd die wereld van liefde, vrede en gerechtigheid 
zichtbaar te maken in onze wereld. Wij mogen dat doen allereerst vanuit onze verbondenheid met Christus, in kracht van de 
heilige Geest. Wij mogen dat doen in gemeenschap met de wereldwijde Kerk, waar wij elkaar in geloof kunnen bemoedigen. 
Als Kerk zijn wij niet verweesd achter gelaten. Het is de Moeder van de Heer zelf, die ons niet alleen laat, maar ons met haar 
gebed steunt en draagt. Mogen wij op haar voorspraak de werkzame kracht van de heilige Geest steeds meer in ons leven 
gewaar worden en hieruit leven. 
 

Woorden tot slot 
Schepper God, Gij maakt op deze dag een nieuw begin met onze wereld. Gij zendt uw Geest uit opdat al wat bestaat nieuw 
leven zou ademen. Wij danken U, dat Gij van mensen houdt, dat Gij uw vrede in ons hart en in onze handen legt. 
Wij bidden U: dat wij de goede Geest van uw Zoon mogen bewaren in ons midden, dat wij vol liefde, vol geloof en vol hoop 
met elkaar mogen leven op aarde, totdat Gij zijt alles in allen omwille van vrede en gerechtigheid en heelheid van onze aarde, 
uw schepping. Laat het spoedig zo zijn, vandaag al en duren tot het einde der dagen. Amen 

 

 

 

LEZINGEN 7 JUNI 
 Feest van de  

H. Drie-eenheid 
JAAR - A 

 

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

Johannes 20, 19-23 
 

 

 

THEMA: BEGEESTERD! 
 

 

Bidden wij.... 
 

Heer onze God, zend uw Geest uit over 

alle mensen, die tobben, bang zijn en 
teleurgesteld, schenk hun nieuwe 
moed... Schenk ons nieuwe moed... 
 

Heer onze God, zend uw Geest uit over 

alle mensen, die lijden door honger, 
oorlogsgeweld en natuurrampen. Dat 
zij het uithouden... Dat wij hen 
steunen in hun strijd om te overleven... 
 

Heer onze God, zend uw Geest uit over 

jonge mensen zonder uitzicht... Laat 
hen toekomst ontdekken...  Geef ons 
de spirit om hen nabij te zijn door 
onze inzet voor hun toekomst... 
 

Heer onze God, zend uw Geest uit over 

onze Kerk, onze parochie, verstard en 
soms versteend. Beziel haar met nieuwe 

geestdrift... Beziel ons met hoop... 
 

Heer onze God, zend uw Geest uit over 

mij, over ons, die soms zo plichtmatig 
geloven, angstig en zo negatief in ons 
denken, zonder vrede te maken voor 
elkaar... Ontsteek uw vuur in ons... 
 

Heer onze God, zend uw Geest over 
ons uit, opdat wij woorden spreken, die 

verstaan worden... Doe ons elkaar 
vergeven wat mis is gegaan... Beziel ons, 
maak ons geestig en enthousiast... 
Ontsteek uw vuur in ons... 
 

 

Het protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni is te lezen op de website en in de bijlage van Tintinnabulum  

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1493-protocol-voor-publieke-vieringen-vanaf-1-juni


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

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; 
Julien Baart en echtgenote Johanna 
Fassaert 

 

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. 

 

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) 

 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 7 juni: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 7 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 

 

Indien u deze eucharistie mee wil vieren 

is het noodzakelijk om zich voor deze 

viering eerst op te geven via telefoonnr. 
0114 745000 (1) of eventueel per e-mail 
info@hmsdz.nl, zie stappenplan van de 
parochie. 

 

intenties overleden ouders Brand-
Wauters en overleden familie; Alphons 
Blommaert en echtgenote Mathilde de 
Vos en overleden ouders; Alfons 
Verdurmen, Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Edie Verdurmen; 
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; Jo Everaert; overleden 
ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; familie Verdurmen 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties jaargetijde Silvia Smet en 
echtgenoot Harie Brabers en overleden 
familie; Luc Leegwater echtgenoot van 
Jacqueline Bleijenbergh; Herna Buytaert 
echtgenote van Roger Bogaert, 
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; overleden echtpaar 

Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de 
Schepper en overleden familie; jaargetijde 

Monique van Poorten-de Cocker, 
overleden ouders van Poorten-Reijns en 
schoondochter Betsie; jaargetijde Gerarda 

Cappendijk en overleden familie 
 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

intenties: jaargetijde Prudant Kerckhaert 
met gedachtenis van overleden echtgenote 

Paulina Cornelissens overleden kinderen 

en kleinkinderen; Alphonsius de Maat met 
gedachtenis van overleden echtgenote 
Elisabeth van Buijten en familie; Rosalia 
Kerckhaert-Warrens met gedachtenis van 

overleden echtgenoot Josephus 
Kerckhaert; Leon van Esbroeck en 
Mathilda van Esbroeck-de Cock; Bennie 
Tieleman; Piet Kerckhaert 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; jaargetijde familie 
Lensen-Krieckaert; overleden ouders Jo 
Rijk en Maria Hiel; Bennie Heijens  

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

De zomer nadert, de zon laat zich volop 
zien…..de droogte baart zorgen. Voor-
zichtig worden plannen gemaakt, want 
we willen toch op vakantie. Maar het is 
en blijft allemaal anders. De start wordt 
gemaakt om in onze tehuizen bezoek toe 

te laten,  heel, heel voorzichtig, onder 
strikte voorwaarden. Maar het is en blijft 
allemaal anders…. Moge de Geest van 
Pinksteren ons helpen om met deze 
‘nieuwe werkelijkheid’ om te kunnen gaan. 

 

 
 

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 

Een gebed 
 

God in heerlijkheid, Vader van ons allen, 
U laat ons delen in uw grote liefde, 
in de innige band tussen U en uw Zoon, 
Jezus, die als brood gebroken werd 
voor velen, 
opdat wij voorgoed zouden leven in U. 

 

U hebt Hem opgewekt uit de doden 
en zo uw schepping nieuw gemaakt. 
Met vreugde danken wij U om Hem, 
om zijn leven, zijn dood en verrijzenis, 
en wij blijven Hem verwachten, totdat 
Hij komt. 

 

Vervuld van uw beloften bidden wij 
om uw grootste gave: de heilige Geest, 
uw liefde en troost, uw kracht en sterkte. 
Vol hoop en verlangen verwachten wij Hem 
die ons aanvuurt te bouwen aan uw 
Koninkrijk. 
 

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 ze zijn en sterk, al valt 
het niet altijd mee. Wij bidden voor onze 
zieken en voor bewoners en cliënten, die 

onlangs gestorven zijn: Magda de Deckere; 
Jan Gernaert; Rob van Hijfte; Jenny De 
Vriese-De Groeve; Willy de Vries-de Kok. 

 
 

. 
 

Bezinning 
 

De Geest van God 
is een goede Geest. 
Hij zet mensen in beweging. 
Hij maakt mensen vurig. 
Hij zet hen in vuur en vlam. 
 

En wat doen ze dan, die mensen? 
 

Ze maken een nieuwe wereld. 
Ze troosten waar verdriet is. 
Ze geven waar gebrek is. 
Ze luisteren waar nood is. 
Ze zingen en dansen 
 

Congregatie van de H. Geest,  

Berg en Dal 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1493-protocol-voor-publieke-vieringen-vanaf-1-juni
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1493-protocol-voor-publieke-vieringen-vanaf-1-juni
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

