
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 35 
 

zondag 12 juli 2020 
 TINTINNABULUM 

 

LEZINGEN 5 JULI 
 
 

14de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Zacharia 9, 9-10 
Romeinen 8, 9.11-13 

Matteüs 11, 25-30 
 

 

 

THEMA: RUST VINDEN 
 

Een tijd die kansen biedt 

hartelijke groet aan al die velen die overal 
zo graag zingen), maar we zoeken naar 
alternatieven en we denken na over wat 
dit voor de toekomst zou kunnen 

betekenen. Niets is meer vanzelfsprekend. 
Het is veel ingrijpender dan we misschien 

op het eerste oog denken. Het vraagt veel 
van ons. Van besturen, van actieven en 
verantwoordelijken rond onze kerk-
gebouwen, van mensen achter de 
schermen, van het pastorale team. Veel 
meer dan u zich misschien voor kunt 
stellen. Maar dat is niet erg. Velen zijn 
graag ten volle in actie om er met elkaar 
en voor elkaar met de mogelijkheden 
die we hebben het beste van te maken. 
“Heer U bent altijd bij mij, U legt uw 
handen op mij, en U bent voor mij en 
naast en om mij heen, elke dag”. Daar 
doen we het voor en dat is al onze inzet 
waard. Dank voor uw begrip, voor uw 
betrokkenheid, voor uw geloof. Samen 
staan we voor ons geloven. Samen 
gaan we voort in Christus’ Naam. U en 
ik, wij allemaal! Deze tijd is onze tijd! 
 

pastoor Wiel Wiertz 

De tijd waarin we nu met elkaar leven is 
een bijzondere tijd. Maar het is wel 
gewoon ook onze tijd. En wij moeten er 
met elkaar het beste van maken. Dat vraagt 
veel van ons allen. Ieder van ons wordt 
weer op andere manieren en momenten 
aangesproken en uitgedaagd. Niets is 
zoals het was. Niets is meer vanzelf-
sprekend. Behalve dat het voor velen 
heel moeilijk is en velen helemaal geen 
keuze hebben in wat ze zelf zouden doen 
of willen, is het voor velen ook een tijd, die 

het beste in ons boven roept, een tijd 
die aanzet tot creativiteit. En waarvan je 
misschien had gedacht dat je het niet zou 
kunnen, of waarvan je dacht dat jij dat zo 

nooit zou doen, het gebeurt gewoon, je 
doet het gewoon. Met twee voeten op 
de grond proberen we er ook als Kerk 
het allerbeste van te maken. In onze 
kerken, waar we nu weer heel voorzichtig 

en met de nodige zorgvuldigheid, in 
enkele kerken, van start zijn gegaan, 
gaan we langzaamaan weer het samen 
vieren vorm geven. Koren kunnen nog 
niet zingen, dat is een heel gemis, (een 
  

 

 

De zeven sacramenten 
van de Kerk 

 

In de katholieke Kerk kennen wij 
vandaag zeven sacramenten. Doop en 

eucharistie zijn de voornaamste: de doop 

verbindt ons met Jezus Christus en 
leidt ons binnen in de kerkgemeenschap. 
Christen ben je echter niet ééns en 
voorgoed, je moet het ook steeds 
opnieuw worden. Daarom is er de 
eucharistie, waarin onze band met 
Christus telkens weer wordt gevoed. Het 
vormsel is eigenlijk een bevestiging 
van het doopsel: we bidden er om de 
Geest, die ons geloof krachtig maakt. 
Naast deze drie initiatie-sacramenten 
zijn er twee sacramenten van 
genezing: de verzoening en de 
ziekenzalving. Elk op hun manier 
willen ze de verbondenheid met 
Christus herstellen of verstevigen, 
wanneer die bedreigd of gebroken is 
door ernstige ziekte of zonde. 
Verder zijn er twee sacramenten die, ook 

elk op hun manier, de kerkgemeenschap 

als “Lichaam van Christus” mee 
helpen op te bouwen: het sacrament 
van de wijding en het huwelijk. 
Hoe verschillend deze zeven 

sacramenten ook zijn, de uitdaging is 

telkens dezelfde: dat we ze leren 
beleven als momenten waarop Gods 
Liefde ons heel nabij komt, tekens 
waarin we Jezus Christus aan het 
werk zien en ontmoetingen, die ons 

opnieuw laten delen in Gods Geest. 
 

Mgr. Arthur Luysterman,  
em, hulpbisschop van Gent 
 
 

 

LEZINGEN 12 JULI 
 

15de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Jesaja 55, 10-11 
Romeinen 8, 18-23 
Matteüs 13, 1-23 

 

 

 

THEMA: HET GOEDE ZAAIEN 
 

Weet u, het is een moeilijke tijd. In alle 
opzichten. Ook financieel. Ik moet 
daarover spreken. Ik probeer dat 
voorzichtig maar met overtuiging te 
doen. Zeeuws-Vlaanderen breed 
missen we waarschijnlijk toch €100.000 
aan inkomsten. Dat is heel veel. Ik wil 
open tegen u zijn: we mogen ook in 
aanmerking komen voor hulp van 
overheidswege. Dat is heel mooi. Dat 
verzacht een klein beetje wat we 
moeten missen aan inkomsten, maar u 
begrijpt dat toch het allergrootste 

 

gedeelte blijvend gemist gaat worden. 
Tenzij wij met elkaar, in al onze kernen, 
in onze parochies, ook financieel de 
schouders er onder zetten. Het was 
voor mij een enorme opsteker toen ik 
mocht vernemen dat een plaatselijke 
actie voor een vernieuwing in de kerk 
van Philippine in een kleine maand tijd 
meer opbracht dan het bedrag dat nodig 
was. Geweldig dat die solidariteit er ook 
is. Dat er zo goed begrepen wordt wat 
nodig is. Dit positieve verhaal stemt mij 
hoopvol. Hoopvol dat wij met elkaar  
 

vindt u dit vervelend, maar binnen de 
kerken blijven we deze maatregelen 
toepassen. 
De besturen van de drie parochies in 
Zeeuws-Vlaanderen zijn afgelopen 
week weer bijeen geweest, omdat we 
toch tot een uniformiteit willen komen in 
afspraken in heel Zeeuws-Vlaanderen. 
Dit is gemakkelijk omdat we de 
afgelopen weken in Hulst in ieder geval 
heel wat kerkgangers vanuit het midden 
hebben mogen begroeten. Een beetje 
anders kan, maar ook hier geldt het 
samen vieren. Hetzelfde roept dan wel 
weer saamhorigheid op. 
Nadat de besturen bijeen zijn geweest 
hebben we ook een bijeenkomst gehad 
met vertegenwoordigers van de kerken 
Boschkapelle, Clinge, Hulst, Koewacht 
en Kloosterzande. We hebben niet allen 
gekeken hoeveel mensen er in elke kerk 
aanwezig kunnen zijn met de 
anderhalve meter afstand houden, maar 
ook zijn er allerlei praktische zaken op 
een rijtje gezet. Iedereen kan zich hierin 
vinden en men is ‘thuis’ aan de slag  
  

 

 

middelen te delen met de gemeenschap 
van de Kerk. De actie Kerkbalans nodigt 
ons steeds daartoe uit. Maar in deze 
moeilijke tijd misschien nog een beetje 
meer dan anders. Alleen samen kunnen 
we in kracht van de heilige Geest het 
werk van de Kerk volbrengen”. 
Van harte hoop ik op ons aller inzet 
naar mogelijkheid! Voor het gemak hier 
het rekening nummer van de parochie: 
NL45RABO 0103735119. Heel veel dank! 
 
pastoor Wiel Wiertz 

 

gegaan om de kerk gereed te maken 
voor de vieringen vanaf 11 en 12 juli. 
Het aantal mensen dat een viering mee 
mag maken is: in Boschkapelle 40, in 
Clinge 45, in Kloosterzande en 
Koewacht 55 en in Hulst 100 mensen. 
In elke kerk zullen er papieren liggen 
met een gebruiksplan. De belangrijkste 
punten voor de gelovigen zijn: 

 u hoeft zich niet meer van tevoren aan 
te melden, maar vol is vol; 

 laat uw handen desinfecteren; 

 geef uw naam en telefoonnummer op; 

 vertel hoe het met de corona-
gerelateerde gezondheid van u is; 

 volg de gastvrouw/heer naar uw plaats; 

 volg verder de aanwijzingen van de 
gastvrouw/heer tijdens de communie 
en uiteindelijk de route naar de 
uitgang; 

 tot 1 september zal er geen koor of 
cantor aanwezig zijn en 

 de muzikale omlijsting zal bestaan uit 
orgelspel of andere instrumentale 
begeleiding. 

 

Deze maatregelen gelden in ieder geval 
tot 1 september, tenzij er aanleiding zou 
zijn tot een aanpassing vanwege de 
situatie rond de coronacrisis. 
 

Namens pastoresteam en bestuur 
heilige Maria Sterre der Zee,  

Cecile van Tiggelen 

 

Ook u zult de berichten 

volgen op radio en TV. 
De regels zijn zeker 
versoepeld, per 1 juli, 
maar er blijven nog 
steeds maatregelen 
van kracht. Mogelijk 
 

De anderhalve meter blijft leidend in de kerk 

 

Gebed tot Jezus 
Christus Heer Jezus 

 

Heer Jezus, leer mij kijken zoals U 
naar Petrus, toen U hem uitnodigen 
om U te volgen of zoals U hem hebt 
geroepen nadat hij U verloochende. 

 

Heer Jezus, leer mij kijken zoals U  
naar de rijke jongen,  die nog geen 
beslissing had genomen  of hij U zou 
volgen of niet. 

 

Heer Jezus, leer mij kijken zoals U naar 
de menigte, die samendrong rond U. 

 

Heer Jezus, leer mij kijken zoals U met 
verontwaardiging keek naar de Farizeeën. 

 

Heer Jezus.leer mij kijken zoals U. 
 

Pedro Arrupe sj. (1907 1991) 
Voormalig algemeen overste van de 
Sociëteit van Jezus 
 

 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 11-12 juli 

 

Hulst 
 zo 12 juli 11.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 12 juli 9.30 uur  w&c viering 

 

Clinge 

 za 11 juli 19.00 uur  eucharistie 
 

Vogelwaarde 
 za 11 juli 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 12 juli 9.30 uur eucharistie 
 

onze roeping horen en er gehoor aan 
geven en ook, naar ieders mogelijkheid, 
een financiële impuls aan onze 
parochies geven. Misschien voor het 
eerst, misschien juist nu, misschien dit 
keer een beetje extra. Wie zal het 
zeggen... Graag sluit ik af met de woorden 

van Mgr. Van den Hende, de voorzitter 
van de bisschoppenconferentie. Hij 
schrijft: “Zoals we met ons geloof en 
onze beschikbare talenten bijdragen 
aan het leven van de Kerk, is het tevens 
onze roeping om van onze financiële 
 

Geroepen om verantwoordelijk te zijn 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

Intenties in de week van  
5 juli: 

 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 5 JULI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Leon de 
Bleijser echtgenoot van Ivonne van 
Puyvelde en broer Mon van Puyvelde; 
jaargetijde voor Camiel d’Haens met 
gedachtenis aan overleden ouders, broers 

en schoonbroers; overleden ouders Guust 
en Trees de Roeck-Fermont; Alphonsus 
Josephus Maria Kerckhaert; Josephus 
Ludovica van Kouteren;  Paulus Camillus 

Johanna van Haperen; Brigitta Francisca 

Maria de Nijs; Joop, Jan en Marèl Gremmen 
 

overige intenties: Alphons Blommaert en 

echtgenote Mathilde de Vos en overleden 

ouders; overleden ouders Brand-Wauters 

en overleden familie; Alfons Verdurmen; 

Clara Brughemans; overleden weldoeners 

van de basiliek; Isabella de Croock; Petrus 

Crombeen en overleden familie; Petrus 

Menu; Andreas Fruytier; overleden ouders 

Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 

 

mededeling: 
Vanaf 27 juni kunt u weer oude kleding, die 

goed verpakt is, afgeven bij de pastorie-
tuin. Dit kan van 10.30 uur tot 11.30 uur. 

 

KOEWACHT 
 

intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote 

Germaine van der Sijpt-van Goethem en 

overleden familie; Clementine Segers 
echtgenote van George de Vliegher 

 

overleden:  
Op 24 juni j.l. is op 67-jarige leeftijd 
overleden Clementine Petrus Maria 
Segers, echtgenote van George de 
Vliegher. De uitvaart vond plaats op 
woensdag 1 juli waarna begrafenis. 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

intenties: Theo Beughels en echtgenote 
Rosa van Dorsselaer; Alfred Weemaes 
en echtgenote; Ed Borm en echtgenote 
en overleden ouders; Silvia Plasschaert; 
René Bauwens en echtgenote; Johan de 

Burger en echtgenote Angela Weemaes 
en overleden familie; pastor Claessens 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

intenties: pastor Claessens; Seraphine 
Pieters en echtgenote Angela Verbist; René 

Bauwens en echtgenote; Theo Beughels 

en echtgenote Rosa van Dorsselaer 
 

CLINGE H. HENRICUS 
 

intenties: 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 familie 
Johannes Truijman-Vonk en overleden 
kinderen; overleden ouders Theo en 
Lena van Vlieberghe-van Goethem 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk-van de Lavoir; Pieter van Kampen-
Willems en overleden kinderen 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

intenties: Wij bidden om moed en kracht 
voor alle mensen, die het in deze tijd extra 

moeilijk hebben. Wij bidden voor onze 
zieken en voor onze overleden bewoners: 
Elisabeth Verras-Blommaart (wzc Antonius); 
Lisette Beck-Brijssinck (De Blaauwe Hoeve). 

 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 12 juli: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 12 JULI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda 

Weemaes; Franciscus Blommaert en 
echtgenote Maria Wittock en overleden 
ouders; familie Baert-van Gijsel; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; Leon de Bleijser 

echtgenoot van Ivonne van Puyvelde en 
broer Mon van Puyvelde; Josephus 
Ludovica van Kouteren; Juliën Baart en 
echtgenote Johanna Fassaert en lieve 
kleine Rosa; Alphonsus Josephus Maria 
Kerckhaert; Paulus Camillus Johanna 
van Haperen; Brigitta Francisca Maria 
de Nijs; jaargetijde Ann Watté 
 

overige intenties: overleden weldoeners 
van de basiliek; Johannes de Waal; familie 

Baert-van Gijsel; Maria Pierssens en 
echtgenoot Nicolaas Verhullen; Angelina 

Schimmelpennink; Leander Blemel en 
overleden familie; Cornelis Sandijck en 
echtgenote; overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Verdurmen 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 12 JULI 2020 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Clementine Segers echtgenote 
van George de Vliegher 

 

lector: Gonny Rozijn 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 11 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: José Weemaes en echtgenoot 
Gerardus Smet; Rosa Van der Kelen en 
echtgenoot Jo de Wit; Amelia de Moor en 

echtgenoot Willy de Block; jaargetijde 
Frans van den Branden echtgenoot van 
Agnes van den Brande en overleden 
familie; Dorthy Piessens en echtgenoot 
Door Merckx; Willy de Wert echtgenoot 
van Lilian van Overmeir; Alice Staal-van 
den Branden en echtgenoot Marcel Staal 
en overleden familie; Corry van Loon en 
echtgenoot Piet Bek; Luc Leegwater 
echtgenoot van Jacqueline Bleijenbergh; 
Mariëtte Van Landeghem echtgenote 
van Franҫois Reunis; Luciënne Smet en 
echtgenoot Richard de Loos en overleden 

familie; Eduard Bonte echtgenoot van Hilda 

Bonte-Leuridan en overleden familie; ook 
is een intentie gevraagd uit dankbaarheid 

 

overleden: Corry van Loon weduwe van 

Piet Bek, overleden in Terneuzen op 21 
juni in de leeftijd van 91 jaar. De afscheids-
dienst heeft plaatsgevonden op 27 juni 
in uitvaartcentrum De Ridder gevolgd 
door de crematie in Terneuzen. 
Mariëtte Van Landeghem echtgenote 
van Franҫois Reunis, overleden in 
Clinge op dinsdag 23 juni in de leeftijd 
van 71 jaar. De uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op 29 juni in de kerk 
van Clinge gevolgd door de begrafenis 
op het kerkhof aldaar. 
 

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: info@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  

 

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; 
 

Pastoraal werker F. van Geyt 
tel. 0117-453374 

 

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  

 

Pastoraal werkster K. Van de Wiele 
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 

 

Diaken K. van Geloof tel.: 0114-
31360,4 e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 

 
 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 11 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; overleden familie 
Johannes Truijman-Vonk en overleden 
kinderen; overleden ouders Theo en Lena 

van Vlieberghe-van Goethem; Gerarda 
Lauret-de Schepper; jaargetijde Tilly van 

der Veeken-Lambert en overleden familie 
 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 12 JULI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Emery 
de Nijs, kleinzoon Erik en overleden 
familie de Nijs-Kerckhaert; jaargetijde 
Jo Maas, overleden ouders, zussen 
Rie en Roos en familie  

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Met ingang van 1 juli j.l. zijn we ook in 

onze huizen een nieuwe fase ingegaan. 
Tijdens de voorafgaande persconferen-
tie kon-digde minister de Jonge aan dat 
bezoek in de verpleeghuizen weer 

‘volop’ moge-lijk zou moeten zijn. 
Uiteraard was dat voor de bewoners en 

hun familie en naasten goed  nieuws! 

Maar binnen de instellingen is er wel de 

nodige zorg en voorzichtigheid. Het is 

niet zo dat iedereen weer zomaar 
‘binnen en buiten’ kan lopen, dat 
begrijpt iedereen. De bewoners, hun 
naaste familie en de naaste 
betrokkenen worden door ZorgSaam 
natuurlijk goed geïnformeerd over de 
nieuwe bezoekregeling. 
 

Wij bidden om wijsheid bij onze bestuurders 

om de juiste keuzes te kunnen maken, 
recht te doen aan het welzijn van onze 
bewoners, maar ook aan hun veiligheid. 
Wij bidden om begrip bij alle mensen die 

zo graag op bezoek willen komen. Wij 
bidden om geduld bij onze verzorgenden 

die zoveel vragen en opmerkingen krijgen. 
Wij bidden om kracht voor onze bewoners 

en om eeuwige rust voor hen die overleden 

zijn: Ivonne Suy-Gijsel; Maria Pieters; Wies 

van Dorsselaer; Pieter Vermaat; Marcel 
Vael; Juliëtte van Remortel-Pieters 
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