
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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zondag 23 augustus 2020 
 TINTINNABULUM 

 

LEZINGEN 23 AUGUSTUS 

 
 

21ste zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Jesaja 22, 19-23 
Romeinen 11, 33-36 
Matteüs, 16, 13-20 

 

 

 

THEMA: TOEKOMST OPENEN 
 

5 jaar BRIM-plan 2015-2020 onderhoud basiliek voltooid 

 

 Als u zich nooit met onderhoudswerkzaamheden aan monumentale gebouwen 
heeft moeten bezighouden, zegt de term BRIM u niets. Voor een monumentaal 
gebouw als onze basiliek is deze regeling van groot belang. BRIM staat voor 
‘Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten’.  
Op de eigenaren van rijksmonumenten rust de taak om monumenten, in ons geval 
de basiliek, in stand te houden. Omdat een monument ook van belang is voor de 
gehele samenleving kan de eigenaar van het monument in aanmerking komen 
voor de z.g. BRIM-subsidie. Het is een instandhoudingssubsidie voor sober onder-
houd met een eigen bijdrage van ca. 50% aangevuld met ca. 50% subsidie van het rijk. 

 

Het vraagt bouwkundige kennis en het is maatwerk om te bepalen welke onderdelen 

van het gebouw vervangen/onderhouden moeten worden en welke voor subsidie in 
aanmerking mogen komen. Een restauratiearchitect is als deskundige betrokken bij 
het gehele proces gedurende de afgelopen periode van 5 jaar. Hoe gaat zoiets in zijn 

werk? Zonder al te veel in details te gaan, willen wij u in chronologische volgorde een 

overzicht geven van de werkzaamheden en de activiteiten die in de afgelopen jaren 
ondernomen zijn. Aan het einde van dit kalenderjaar hopen wij het werk te kunnen 
afsluiten. 

 

U ziet momenteel en tot eind oktober van dit jaar veel activiteiten rond het gebouw. 
Er is een hoogwerker, er is lawaai van een persluchtmachine die nodig is om met 
een pneumatische beitel de losse voegen tussen de stenen weg te halen. Na het 
weghalen van het mos en het behandelen met stoom om de stenen schoon te 
maken worden de voegen weer opnieuw ingevoegd. Er worden oude stenen 
vervangen door nieuwe, duivenwering aangebracht en nog heel veel meer.  

 

BRIM in vogelvlucht. 2015-2020 
2013 Onderhoudsplannen maken - financieel uitgaveplan ontwerpen. 
 Goedkeuring krijgen op de ingediende plannen van rijksoverheid en het 

bisdom. 
2015 Orgel uit elkaar halen - pijpen restaureren en orgel op onderdelen nazien 

en weer in elkaar zetten. 
2016/2017 Alle schilderwerk onder handen nemen.  
2018 Voorbereidingen voor het laatste bouwkundige traject.  
2019/2020 Alle bouwkundige zaken in de basiliek en werkzaamheden aan de buiten-

kant van het gebouw onder handen nemen. Denk aan o.a. de goten - 
stenen repareren - voegen uitbeitelen en opnieuw terughoudend voegen 
- duivenwering aanbrengen - loodverbindingen herstellen, valbeveiliging 
repareren en pinakels, de mooie gebeeldhouwde versiering vastzetten, enz. 

2020  Samen met de aannemer en de restauratiearchitect de werkzaamheden 
controleren. Als laatste de administratieve afhandeling. Naar de subsidie-
gever en het parochiebestuur rekening en verantwoording afleggen. 

 

Als coördinator van dit project dank ik alle partijen en vooral u als parochiaan voor 
uw bijdragen van de afgelopen jaren. Hier zijn uw bijdragen ‘onderhoud van de 
kerk’ aan besteed. Hierdoor was uw parochiebestuur in staat onze basiliek voor 
ons allen goed te onderhouden. 
Als u meer wilt weten en belangstelling heeft naar dit onderhoudsplan en de uitvoering 
daarvan, kan ik u aanbevelen eens naar de site van de parochie te gaan. 
In het Tintinnabulum is slechts ruimte voor een korte uitleg. Op de website staat 
een meer volledig overzicht van dit vijfjarig onderhoudsplan. De documenten, zoals 
hier onder genoemd, bevatten veel meer informatie en laten zien wat er allemaal 
gedaan is of nog gedaan moet worden. 

 

Eenmalige inspectie 2019: Dit rapport laat zien wat de meest urgente gebreken 
van dit moment zijn. 
De werkomschrijving BRIM 2020 basiliek Hulst: Dit document omvat alle 
noodzakelijke werkzaamheden die in 2020 verricht zijn. 

 

Heeft u interesse, ga naar : www.rk-kerk-ozvl.nl. U kunt het document eenvoudig 
vinden door op de site in het zoekvakje BRIM te typen. Kies uit de getoonde 
documenten ‘Na 5 jaar onderhoudsplan 2015-2020 voltooid’. 

 

J.F.M. van der Zijden, BRIM-coördinator basiliek Hulst 
  

Zaterdag 15 augustus 
Maria-

Tenhemelopneming 
 

Zaterdag is het 15 augustus en 15 
augustus is binnen de rooms-
katholieke Kerk een kerkelijke 
feestdag. Vroeger een vrije dag, zeker 
in België, maar ook hier in Nederland. 
De kerkelijke vrije dagen worden 
allengs minder, maar de aandacht 
voor Maria-Tenhemelopneming neemt 
langzaam weer toe. 
U bent van harte uitgenodigd om dit 
bijzonder hoogfeest samen te vieren 
met een eucharistieviering in 
Boschkapelle en Clinge om 19.00 uur. 
Alle parochianen zijn uitgenodigd, al 
moeten we wel zeggen, dat we de 
regels toepassen van corona, 
anderhalve meter en een maximaal 
aantal mensen. 
We vieren het hoogfeest van de 
Tenhemelopneming van de heilige 
Maagd Maria, de Moeder van onze 
God en de Heer Jezus Christus. Na de 
voleinding van haar aardse leven werd 
Maria met lichaam en ziel opgenomen 
in de hemelse heerlijkheid. 
U bent van harte welkom in 
Boschkapelle en Clinge. 

 
 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 22-23 augustus 

 

Hulst 
 zo 23 aug 11.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 23 aug 9.30 uur  eucharistie 

 

Clinge 
 za 22 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Vogelwaarde 
 za 22 aug 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 23 aug 9.30 uur  w&c viering 
 

 

 

 
 

De groene kathedraal in Terneuzen 
. 

3 

 
 

20ste zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Jesaja 56, 1.6-7 
Romeinen 11, 13-15.29-32 

Matteüs 15, 21-28 
 

 
 

THEMA: 
GRENZEN OVERSCHRIJDEN 

 

Inleidende woorden 
Jezus is begonnen als gezondene naar 
zijn eigen Joodse volk. Echter: in de 
ontmoeting met mensen is Hij gebracht 
tot een veel dieper inzicht van Gods 
bedoelingen met onze wereld. Jezus 
heeft ontdekt dat zijn Blijde Boodschap 
ook over de grenzen van het Joodse volk 

voor ‘alle volkeren’ is bestemd. Gelukkig 

dat Hij kon aansluiten bij sommige 
profeten uit het Oude Testament waar 
deze intuïtie reeds aanwezig was. Wij 
zijn eraan gewend dat het christendom 
overal op de wereld is doorgedrongen. 
Maar deze universele oriëntatie gaat 
verder, niet alleen geografisch. De Blijde 

Boodschap is ook bedoeld om alle 
facetten van het menselijke bestaan te 
doordesemen. 
 

Lees meer op onze website 
. 

 

We hoeven het bericht niet zelf te maken, 

want u hebt vast ook al gelezen, dat de 
groene kathedraal in Terneuzen deze 

week werd vernoemd in de krant. Ook in 
het Tintinnabulum vragen we voor onze 
buurparochie aandacht voor dit bericht.  
Kapelaan Jochem van Velthoven heeft 
met meerdere mensen geijverd de 
Willibrordustoren te behouden voor 
Terneuzen. Deze neogotische kerk werd 

al in 1969 afgebroken, maar de toren 
bleef staan. Reden was de bodem-
verzakking vanwege de aanleg voor de 
zeesluis. De contouren van het schip 
bleven zichtbaar omdat er bomen 
werden geplant. 

Al enige tijd wilde men een Vredeskapel 
bouwen in de Willibrordustoren en nu komt 
het er dan eindelijk van. Uit dankbaarheid 

dat het werk nu kan beginnen, wordt er op 
15 augustus, op Maria-Tenhemelop-
neming, een eucharistieviering gevierd 
in de buitenlucht, bij de kerktoren in het 
hartje van Terneuzen. Het lommerrijke 
pleintje wordt daarom door kapelaan 
Jochem de Groene Kathedraal van 
Terneuzen genoemd. Mits het weer het 
toelaat zal er om 19.00 uur de 
eucharistie worden gevierd achter de 
toren, in het zogenaamde Pastersbos. 
Bezoekers wordt gevraagd zelf een 
(klap)stoeltje mee te nemen. 
 

 

LEZINGEN 16 AUGUSTUS 

 

 

 

Staakmaria op het 
kerkplein van de basiliek 

 

Op 15 augustus zal de Staakmaria uit 
de basiliek buiten op het kerkplein van 
de basiliek worden uitgesteld van 
12.00 tot 16.00 uur. 
Voorgaande jaren was de Staakmaria 
in de maand juni in Bergen op Zoom in 
de Gertrudiskerk, waarna op de laatste 
zondag van juni de Staakmaria met de 
Maria Ommegang in Bergen op Zoom 
meeliep. Dit jaar kwam er dat niet van 
vanwege corona. 
Nu, op Maria-Tenhemelopneming op 
15 augustus willen we voor Maria ook 
in Hulst zelf extra aandacht vragen. 
Zaterdagmorgen zal de Staakmaria op 
het kerkplein worden geplaatst, 
omringd door bloemen. Er kunnen ook 
kaarsjes opgestoken worden.  
We hopen, dat er veel mensen even 
zullen stilstaan bij Maria en een 
kaarsje opsteken. U kunt ook een 
gesprekje hebben met de pastoor en 
hopelijk ontstaan er ook veel spontane 
gesprekken. Na afloop kunt u ook even 
een kijkje nemen in het 
parochiecentrum, tegenover de 
basiliek (Steenstraat nr. 9). U zult 
versteld staan van de religieuze 
artikelen, die u er in de winkel kunt 
kopen. Ook een kopje koffie staat 
klaar. U bent van harte welkom. 
 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/kernen/hulst/algemeen
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1521-na-5-jaar-is-het-onderhoudsplan-brim-2015-2020-voltooid
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1521-na-5-jaar-is-het-onderhoudsplan-brim-2015-2020-voltooid
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/liturgie-op-zondag


 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Intenties in de week van 
16 augustus: 

 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

ZONDAG 16 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Jo Willems en echtgenote 

Emelda Weemaes; familie Baert-van 

Gijsel; Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; Leon 

de Bleijser en Mon van Puyvelde; 
jaargetijde Jo de Deckere echtgenoot 
van Maria d’Haens en overleden ouders 
en familie; Christiaan Stephaan de 
Bruijn; Theo en Alice Van Schoorisse; 
Josepha Cornelia van Driessche-Kindt 

 

ove rige intenties: deken van Hecke; familie 

Baert-van Gijsel; Carolus van Waterschoot; 

Cornelis Sandijck en echtgenote; 
overleden weldoeners van de basiliek; 
overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; familie Verdurmen 

 

overleden: 
Christiaan Stephaan de Bruijn, 84 jaar, 
echtgenoot van Anni Bernadette Drumont; 
Josepha Cornelia Kindt, 96 jaar, 
weduwe van Gerard van Driessche 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

ZONDAG 16 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Sylvia en Emma van Damme; 
Andrea Sturtewagen-de Vos 

lector: Gonny Rozijn 
 

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 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

ZATERDAG 15 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Willy de Wert echtgenoot van 

Lilian van Overmeir; Christiane Zaman 
en echtgenoot Dies Duininck; Corry van 
Loon en echtgenoot Piet Bek; Mariëtte 

Van Landeghem echtgenote van 
Franҫois Reunis; Trees Buys 
echtgenote van Willy Hofman, 

overleden ouders en familie; Maria de 
Wit en echtgenoot Eduard Hiel; Petrus 
Boënne-van Megroot en overleden 

kinderen; Maria Verbist; 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 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS HULST 

 

mededeling: In de maand augustus 2020 

houdt de parochie H. Maria, Sterre der Zee 

alleen maar vieringen in Boschkapelle, 

Clinge, Hulst, Kloosterzande en Koewacht. 

De geplande viering in het gemeenschaps-
huis Graauw op zaterdag 15 augustus 

a.s. op het feest van Maria-Tenhemel-
opneming gaat dus niet door. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; pater Paulus van 
Winden Leon en Agnes Weemaes-Hiel 
en zonen Robert, Miel, Edy en Georges 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

ZATERDAG 15 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Gerarda Lauret-de Schepper; 
Johan van Sikkelerus; overleden 
echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie; Willij 
Lambert en overleden familie Lambert-
de Boeij; overleden ouders Dobbelaar-
van Damme en hun overleden kinderen 

overleden:  
Marie Verlinden-Mahu, weduwe van 
Eduardus Verlinden  is op 30 juli in 
Bachtendieke in Terneuzen in de leeftijd 
van 88 jaar overleden. De uitvaartdienst 
heeft plaats gehad op woensdag 5 
augustus in Boschkapelle, waarna de 
begrafenis is gevolgd te Stoppeldijk. 
 

Annie Mangnus-Lambert, weduwe van 
George Mangnus is op 1 augustus in 

Woon-Zorgcentrum Antonius te 
Kloosterzande in de leeftijd van 82 jaar 
overleden. De uitvaartdienst heeft plaats 
gehad op donderdag 6 augustus in Hulst, 
waarna de crematie volgde in Terneuzen. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

ZONDAG 16 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en familie 

 

Intenties in de week van 
23 augustus: 

 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

ZONDAG 23 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  

intenties: Jo Willems en echtgenote 

Emelda Weemaes; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen;Honoré Verschueren en 
echtgenote Riet Verschueren-Hamelinck; 
familie Baert-van Gijsel; jaargetijde voor 
Piet d’Haens met gedachtenis van 
echtgenote Marie Cornelissens, overleden 
zonen, schoonzonen en kleindochter; 
Leon de Bleijser en Mon van Puyvelde; 
Christiaan Stephaan de Bruijn; Josepha 
Cornelia van Driessche-Kindt; Annie 
Levina August Meijs-Weemaes 
overige intenties: Franciscus Vioen en 
Petra Florijn; familie Baert-van Gijsel; 
Leander Blemel en overleden familie; 
overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen  
mededelingen:  
Zaterdag 29 augustus kunt u weer uw 
overbodige kleding afgeven bij de poort 
van de pastorie van 10.30 tot 11.30 uur; 
graag de kleding goed verpakken. 

Zondag 13 september zal er weer een 
KRO-viering vanuit de basiliek zijn. De 
viering begint die dag een uur eerder, 

om 10.00 uur. 
overleden: Op 87 jarige leeftijd is 
overleden Annie Levina August Meijs-
Weemaes, echtgenote van Camillus 
Leon Maria Meijs. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

ZONDAG 23 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en overleden familie 
lector: Els de Caluwé-de Schepper 
 

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 

 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor W. Wiertz 
tel. 06-42506424 

 

Pastoraal werkster 
M. Dieleman-Fopma 

tel. 0115-694958 
 

Pastoraal werker F. van Geyt 
tel. 0117-453374 

 

Pastoraal werker R. Grossert 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 

 

Kapelaan J. van Velthoven 

tel. 0114-745000, keuzetoets 2 
 

Pastoraal werkster K. Van de Wiele 
gsm 06-41322776 

 

Diaken K. van Geloof 
tel.: 0114-313604 

 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

CLINGE 
H. HENRICUS 

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: jaargetijde pater Paulus van 
Winden; jaargetijde Bennie Hoefnagels 
echtgenoot van Annelies Swinne; Maria 
de Wit en echtgenoot Eduard Hiel; 
Maria de Wit en echtgenoot Eduard Hiel 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

ZATERDAG 22 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Gerarda Lauret-de Schepper; 
Johan van Sikkelerus; Nettie Strooband; 
Marie Verlinden-Mahu; Annie Magnus-
Lambert; overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Apollonia van 
Hove; jaargetijde Anneke Herman-van 
den Bergen met gedachtenis van 
overleden vader Wies van den Bergen, 
broer Philip, Vincent en overleden familie 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

ZONDAG 23 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie 
en tante Maria Burm; Theo van 
Kruijssen en Els van Kruijssen-
Franssens; jaargetijde Fia Adriaansens 
en overleden familie; overleden ouders 
Theo de Bakker en Annie de Bakker-
Gelderland en overleden familie 
lector: Jojanneke Taelman 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP Z-VL 

Te warm is het in deze dagen voor veel 
mensen. De zon verwent ons te veel, de 
hitte brandt op onze huid, de temperatuur 
in onze woningen loopt te hoog op en 
daar kunnen wij niet zo goed tegen. 
Toch hebben wij allemaal warmte nodig 
in figuurlijke zin: liefde, vriendschap, 
aandacht, zorg en medeleven. Laten wij 
elkaar die warmte  blijven geven, ook 
als de zon iets minder haar best doet. 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

(vervolg) 
 

Wij vragen uw gebed voor lieve mensen 
die gestorven zijn: 
 

Blaauwe Hoeve: 
dhr. Chris de Bruijn, mw. Marie de Bilde-
Roelands, mw. Annie van Damme-de 
Cock, mw. Marja Kindt-Schalkens 
 

Korenmarkt: 
mw. Josepha van Driessche-Kindt 
 

wzc Antonius: 
mw. Annie Magnus-Lambert, mwr. Paula 
van Gassen-Everaard, mw. Paula 
Goossen-Polfliet 
 

De Baronie: 
dhr. Hans Kerklaan 

 
 

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

