
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 17-18 februari 

 

Hulst 
 vr 16 feb 19.00 uur  stilteviering 
 zo 18 feb 11.00 uur  eucharistie 
 wo 21 feb 18.30 uur  rozenkrans 
 wo 21 feb 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 18 feb 9.30 uur  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 15 feb 14.00 uur Uur van gebed 

 

Clinge 

 wo 14 feb 19.00 uur  Aswoensdag 
 za 17 feb 19.00 uur eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 20 feb 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 23 feb 19.00 uur w&c viering 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 15 feb 10.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 17 feb 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 

 zo 18 feb 9.30 uur  eucharistie 
 

Lamswaarde 
 ma 19 feb 19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 15 feb 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 18 feb 10.30 uur  w&c viering 
 wo 21 feb 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 20 feb 10.30 uur  weekviering 
 

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 Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 
 

 

81e jaargang nr. 15 
 

zondag 18 februari 2018 

TINTINNABULUM 

Nog steeds hebben kinderen en 
volwassenen met een beperking (zowel 
mentaal als fysiek) het heel erg moeilijk 
in de Keniaanse samenleving.  
 

 
 

Beperkingen worden nog te vaak gezien 
als een straf van God en kinderen 
worden daarom nog te vaak weggestopt 
of zomaar aan hun lot over gelaten. De 
zusters Franciscanessen van Sint Anna 
bieden de kinderen een zo stabiel 
mogelijke basis zodat ze kunnen 
uitgroeien tot zelfstandige, krachtige 
volwassenen. Ze zorgen voor de nodige 
operaties en een gedegen onderwijs.  
Door onze bijdrage willen we de zusters 
een steun in de rug bieden, zodat zij hun 
goede werk kunnen blijven voortzetten 
op een zo’n kwalitatief mogelijke manier. 
Hoe beter de kwaliteit van de gebruikte 
materialen, hoe makkelijker de zusters 
en de Amref Flying Doctors kunnen  

 

werken en hoe meer kinderen ze 
kunnen helpen.  
Door de jaren heen hebben de zusters 
een sterk plaatselijke netwerk 
opgebouwd en worden de kinderen 
steeds meer in de gewone maatschappij 
opgenomen. Zo proberen de zusters 
ook een duurzame mentaliteits-
verandering bij de plaatselijke bevolking 
waar te maken. 
 

Tijdens de veertigdagentijd zijn er 
her en der in onze parochie allerlei 
acties in het kader van de 
vastenactie. De komende weken zal u 
hierover lezen op deze bladzijde en 
op de website van de parochie. U 
draagt toch ook uw steentje bij? 
 

Naast deelnemen aan één van de 
acties, kan u ook geld overmaken op 
rekening NL80 RABO 0172 460 638 
van Caritas H. Maria. Sterre der Zee 
onder vermelding van 400405. Het 
vermelden van dit projectnummer is 
belangrijk, dan komt u bijdrage op de 
juiste plek terecht! 
 

 

Ik nodig vooral de leden van de Kerk uit 
om ijverig, gesteund door aalmoes, vasten 
en gebed, de weg van de veertigdagentijd 
op te gaan. Als de liefde in zoveel harten 
soms lijkt uit te doven, dan dooft zij niet 
uit in Gods hart! Hij geeft ons steeds 
nieuwe gelegenheden om opnieuw te 
kunnen beginnen met lief hebben. 
Een gunstige gelegenheid zal ook dit 
jaar het initiatief '24 uur voor de Heer' 
zijn, dat ertoe uitnodigt het sacrament 
van verzoening te vieren in een context 
van eucharistische aanbidding. In 2018 zal 
dit plaatsvinden op vrijdag 9 en zaterdag 
10 maart, geïnspireerd door de woorden 
van psalm 130,4: “Maar bij U vind ik 
vergeving”. In ieder bisdom zal minstens 
één kerk gedurende 24 uur achter elkaar  
 

open blijven en de mogelijkheid voor 
gebed en aanbidding en sacramentele 
biecht aanbieden. 
In de Paasnacht zullen wij de 
schitterende ritus van het ontsteken van 
de Paaskaars opnieuw beleven: 
ontstoken aan het 'nieuwe vuur', zal het 
licht langzamerhand de duisternis 
verdrijven', opdat wij allen de ervaring van 
de leerlingen van Emmaüs opnieuw 
beleven: luisteren naar het woord van de 
Heer en ons voeden met het eucharistisch 
Brood zal ons hart toestaan opnieuw van 
geloof, hoop en liefde te branden.  
 

Ik zegen u en bid voor u. Vergeet niet 
voor mij te bidden. 
 

Franciscus 

 

 

 

 
 

Vastenactie 2018 
Laat een beperking geen beperking zijn 

voor een menswaardige toekomst 
 

Aankondiging voor de 
‘24 uur voor de Heer’ 

 

Ook in Hulst zullen we. evenals in de 
andere basilieken van het bisdom Breda. 
deelnemen aan de ‘24 uur van de Heer’ 
op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart. 
Op 14 februari start met Aswoensdag de 
veertigdagentijd op weg naar Pasen. 
In de veertigdagentijd helpen het gebed, 
de aalmoes en het vasten om ‘naar de 
 

Genesis 9, 8-15 
1 Petrus 3, 18-22 
Marcus 1, 12-15 

 
 

THEMA:  
TERUG NAAR DE BRON 

LEZINGEN 18 FEBRUARI 

1ste zondag van de 
veertigdagentijd 

JAAR - B 
 van de advent 

JAAR - A 

 

Tienerweekend 
 

Van 16-18 maart vindt er een 
diocesaan Tienerweekend plaats bij 
de broeders in Huijbergen. Het 
weekend is bedoeld voor tieners, die 
dit jaar gevormd zijn of gevormd 
worden, tot en met die tieners die zo'n 
16 jaar oud zijn. Het thema is: 
Fearless! Wees zonder vrees in het 
ontdekken van en het uitkomen voor 
je geloof! Probeer God op het spoor te 
komen. Durf je te geven in sport en 
spel. Een prima gelegenheid om een 
heel weekend op te trekken met een 
groep leeftijdgenoten. Via de link: 
https://sintfranciscuscentrum.nl/jonger
en/diocesaantienerweekend-2018 is 
meer informatie te vinden. Bovendien 
kun je je daar inschrijven. 
 

 
 

Naast deze dag die vanuit het bisdom 
wordt georganiseerd, vindt op 10 
maart de Gezinsdag plaats. (Jonge) 
ouders zijn welkom. Zij betalen voor 
hen beiden  €15,00. Eventuele 
kinderen zijn zonder verdere kosten 
welkom. Er is voor allen een lunch en 
een warme maaltijd. De dag duurt van 
10.00 uur tot 18.00 uur en wordt 
georganiseerd vanuit het Sint 
Franciscuscentrum en vindt plaats in 
Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

Een passage uit de vastenbrief van paus 
Franciscus 

 

 

 
 
Heer terug te keren met heel ons hart 
en heel ons leven,’ zo schrijft paus 
Franciscus in zijn boodschap voor deze 
veertigdagentijd. Paus Franciscus beveelt 
daarom dit jaar opnieuw het initiatief ‘24 
uur voor de Heer’ aan, dat ertoe uitnodigt 
het sacrament van verzoening te vieren 
in een context van eucharistische 
aanbidding. 
Inmiddels zijn er ook wat nadere 
gegevens bekend. De ‘24 uur voor de 
Heer’ begint vrijdag 9 uur om 12.00 uur 
en eindigt zaterdag 10 maart om 12.00 
uur. In alle basilieken binnen het bisdom 
Breda wordt meegedaan. Dat betekent 
 

dat we ieder een gedeelte van de tijd 
zeker aanwezig zullen zijn. Voor Hulst 
hebben we afgesproken de uren tussen 
22.00 uur en 3.00 uur in de ochtend van 
10 maart aanwezig te zijn. 
Deze 5 uur zijn zeker gereserveerd. 
Hebt u nu de idee ook enkele (andere) 
uren in de basiliek aanwezig te willen 
zijn, laat u dit dan even weten op 
pastoriehulst@zeelandnet.nl. We 
kunnen dan een schema maken, elkaar 
afwisselen dan wel samen bidden. Ook 
wij sluiten dit weer kort met het bisdom 
Breda. 
 

We horen graag van u. 
 

 

Grote kerkklok in Clinge 
buiten gebruik 

 
 

Het is sommige Clingenaren waar-
schijnlijk al opgevallen dat er al een 
tijdje niet meer met de grote klok geluid 
wordt. Deze wordt vooral gebruikt een 
half uur vóór aanvang van de viering 
maar ook bij het overlijden van een 
parochiaan. 
Gebruik ervan zorgde echter de laatste 
weken steeds voor een grote 
stroomstoring. 
Vorige week is de firma Clock-o-matic  
geraadpleegd. Deze stelde vast dat de 
elektromechanische luidinstallatie, reeds 
36 jaar oud, algemene slijtage vertoont. 
In overleg met onze parochiekern-
commissie wordt nu gekeken naar de 
meest verantwoorde oplossing; herstel 
of vervanging. Aan beide werken hangt 
een hoog prijskaartje. Wij houden u 
verder op de hoogte. 
 

parochiekerncommissie Clinge 

https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/diocesaantienerweekend-2018
https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/diocesaantienerweekend-2018
mailto:pastoriehulst@zeelandnet.nl


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

ZONDAG 18 FEBRUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
jaargetijde Adam Baert; Theo Mangnus 
en familie; Eduard Verbist en echtgenote 
Andrea van Gassen en overleden 
familie; Emma van Gassen en overleden 
familie; Gerard Baecke en overleden 
ouders Baecke-Cornelissens; jaargetijde 
Guust van de Poele, tevens voor Ploon 
Boeding; Julien Baart en Johanna 
Fassaert en overledenen van de familie 
Baart en de familie Fassaert 

 

WOENSDAG 21 FEBRUARI 18.30 UUR: 
rozenkrans voor de vrede 

 

WOENSDAG 21 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Corrie Kerckhaert-de Bont echtgenote 
van Jo Kerckhaert  

 

mededeling: 
Zaterdag 24 februari is het weer de 
laatste zaterdag van de maand, dan 
houden we de maandelijkse 
Kledinginzameling 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. 

 

overleden: 
Bernardus Willibrordus Maria Neve, 73 
jaar, echtgenoot van Fabienne 
d’Hooghe 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 18 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Gerard van der Sijpt en 
echtgenote Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en overleden familie; Gerard 
Poppe en echtgenote Mathilde Baert en 
overleden kinderen 

 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 15 FEBRUARI 14.00 UUR: 
uur van gebed We willen daar tot Maria 
bidden, voor de Noden van de Kerk en 
voor de Noden van de Wereld. Moge 
‘De Vrouwe van alle Volkeren’ onze 
Voorspreekster zijn! U bent allen van 
harte uitgenodigd. 

 

NIEUW-NAMEN 
 H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 23 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; Juliana Melsen en 
echtgenoot Jozef van Ombergen; 
Desire van Mullem en echtgenote Maria 
Verbist en overleden kinderen; Juliana 
Lockefeer en echtgenoot Alois Werrens; 
Eduardus Mangnus echtgenoot van 
Corry Praet 

 

lector: R. Ferket-de Clerck 
 

COLLECTE 17-18 FEBRUARI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor het onderhoud 
van de verwarming. 
 

 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 19.00 UUR: 
aswoensdagviering met als voorganger 
pastor R. Grossert m.m.v. de 
gezamenlijke koren 

 

ZATERDAG 17 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens  
intenties: Fiel Merckx echtgenoot van 
Annie Burm; Cecilia de Bodt en 
echtgenoot Rumondus Wullaert 

 

DINSDAG 20 FEBRUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron. Iedereen is van harte welkom. 

 

opbrengst collecte: 
De caritascollecte van zaterdag 3 
februari, bestemd voor Memisa, heeft  
€ 47,- opgebracht. Met dank namens het 
caritasbestuur. 

 
GRAAUW 

GEMEENSCHAPSHUIS 
 

DONDERDAG 15 FEBRUARI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Joseph Kips, echtgenoot van 
Maria de Rechter en wederzijdse ouders 
en familie; Johannes Stallaert en 
overleden familie; Petrus Boënne-van 
Meegroot en overleden kinderen; Maria 
Verbist en overleden ouders; Honoré 
Verbist met gedachtenis van Rosalia de 
Bilde, als jaargetijde; Marie Verdurmen 
en echtgenoot Piet Totté en wederzijdse 
ouders; Jozef van de Vijvere en 
echtgenote Alma Mahu en wederzijdse 
ouders; Albert Gordijn, overleden ouders 
en familie; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes 

 

lector: J. de Baar 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 17 FEBRUARI 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
Josephus de Meijer en echtgenote 
Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie; 
jaargetijde Maria de Waal en overleden 
echtgenoot Josephus van der Veeken 
en overleden kinderen; Joseph 
Hamelink, echtgenote, dochter Annie en 
zonen Leo en Jan; Gerarda Cappendijk 
en overleden familie 

 

opbrengst collecte: 
De caritascollecte voor Memisa van 
zaterdag 3 februari heeft 81 euro 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor! 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 18 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; René van Goethem en 
echtgenote Maria van Goethem van 
Troost; Jules de Maat, Romanie de 
Kever en zoontje Rudy; uit 
dankbaarheid 

 

lector: Ynske Taelman 
com. assistent: Lea Kouijzer 
 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIS 

 
MAANDAG 19 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: overleden ouders en familie 
van Harry de Bruycker-van Laar; 
jaargetijde voor Emery Fassaert en 
echtgenote Johanna Mulders; Bernardus 
de Schepper en echtgenote Anna 
Fassaert, overleden zoon, schoonzoon 
en kleinkinderen; jaargetijde voor Celina 
Ivens en echtgenoot Aloysius de Bruijn 
en overleden familie; Alfonsus Jacobus 
Compiet en echtgenote Maria Louisa 
Sarneel en overleden familie; Petrus de 
Klippelaar en echtgenote Angela 
Compiet en wederzijdse ouders; Rene 
de Waal en echtgenote Madelijn Heijman 
en dochter Christina 

 
lector:  Jeanne de Poorter 
communie: Greet Hiel 
koster: Greet Hiel 

 
overleden:  

Op 26 januari 2018 is te Terneuzen 
overleden in de leeftijd van 74 jaar, Ria 
Vaal echtgenote van Arnold van 
Leemput. De uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op vrijdag 2 februari 
2018 in de H. Corneliskerk te 
Lamswaarde. Aansluitend heeft de 
crematieplechtigheid plaatsgevonden in 
het crematorium te Terneuzen. 

 
Op 30 januari 2018 is te Hulst overleden 
in de leeftijd van 98 jaar, Julma Fruytier 
weduwe van Frans de Schrijver. De 
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 
zaterdag 3 februari 2018  in de H. 
Corneliskerk te Lamswaarde. 
Aansluitend heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op het kerkhof te 
Lamswaarde. 
 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
 tel. 0114-312130 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07  
openingstijden parochiesecretariaat: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail:       pastoriehulst@zeelandnet.nl 
 

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

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

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 
 

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 6001  

BOSCHKAPELLE 
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 

 

STOPPELDIJK H. GERULPHUS  
postadres Kerkstraat 15 
 4581 BV Vogelwaarde  
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64 

 

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 Notendijk 7a 
 4583 SV Terhole 
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53 

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

INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 
DONDERDAG 15 FEBRUARI 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater Weemaes 
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 
ZONDAG 18 FEBRUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Jo en Annie de Brouwer-
Mannaert; jaargetijde Els Janssen-de 
Smit; Marie-José Polfliet-Asselman; 
Cécile Scheerders-Staal en familie; 
Ursula en Adriaan Hoogesteger-van der 
Heyden; Marieke en Dolf van der 
Zanden-Serrarens; jaargetijde Eddy 
Herrewegh; jaargetijde Cerillus 
Herrewegh en echtgenote Maria de 
Brouwer; jaargetijde Emiel van Osselaer 
en echtgenote Jeanne Geerts; Willy 
Vermeulen echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer 

 
WOENSDAG 21 FEBRUARI 11.00 UUR: 
weekviering 

 
overleden:  
mw. Julma de Schrijver-Fruytier 98 jaar 
dhr. Henri Melchers 81 jaar 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 20 FEBRUARI 10.30 UUR: 
weekviering 
intenties: Aimé de Jaeger en 
kleindochter Annet 

 
 


