
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2 augustus 2020 
 TINTINNABULUM 

 

LEZINGEN 2 AUGUSTUS 

  

18de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Jesaja 55, 1-3 
Romeinen 8, 35.37-39 

Matteüs 14, 13-21 
 

 

 

THEMA: DEEL WAT JE HEBT 
 

Pinkstervuur tussen 28 en 30 juli in Hulst! 
 

 
 

overhandiging van het vuur en de 
geloofsbrief, vertrekt de groep met het 
pinkstervuur rond 10.00 uur vanaf de 
basiliek naar Terneuzen. Het lijkt ons 
leuk en zinvol dat er ook een groep 
vanuit de parochie H. Maria Sterre der 
Zee vanuit Hulst met hen meefietst naar 
Terneuzen om de vlam mee te 
begeleiden. Start rond 10.00 uur aan de 
basiliek. In Terneuzen zal er een kort 
gebedsmoment onder de leiding van 
kapelaan Van Velthoven en koffie en 
thee om daarna de terugreis te kunnen 
aanvatten. U hoeft zich hier niet voor 
aan te melden, maar weet u meer dan 
welkom om mee te fietsen! 

Het pinkstervuur is nog steeds op weg en 

komt stapje voor stapje onze kant uit…..  
gaan-de-weg of fietsen-der-wijs…… 
https://www.bisdomvanbreda.nl/weblog-
pinksterestafette/ 
Dinsdag 28 juli om 10.30 uur komt een 

delegatie uit de parochie De Bron het 
pinkstervuur brengen naar de basiliek. 
Er zal koffie en thee zijn en we zullen 
kort even samen zijn rond de geloofsbrief 
die de parochianen van parochie De 
Bron geschreven hebben. U komt toch 
ook? Bij mooi weer verzamelen we rond 
het beeld van de Barmhartige 
Samaritaan in de basiliektuin. Mocht het 
regenen, dan schuilen we in de basiliek. 
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 
Woensdag 29 juli komt vicaris-generaal 
Marc Lindeijer voor het geloofsgesprek. 
Wilt u graag deelnemen aan het 
geloofsgesprek? Meldt u dan aan 
kvdwiele@zeelandnet.nl. Het maximaal 
aantal deelnemers is 12. We starten om 
10.30 uur. 
Donderdag 30 juli vertrekt het pinkster-
vuur naar de Elisabeth-parochie. Een 
groepje fietsers vertrekt vanuit Terneuzen 

(Emmaüskerk, 8.30 uur) richting Hulst 
waar ze rond 9.30 uur aankomen. Komt 
u hen ook verwelkomen? Na het genot 
van een kopje koffie of thee en de  
 

 

 

 

Onderscheiden voor 
60-jaar vrijwilligerswerk 

 

Dit voorjaar vierde Josephine 
Hamelinck uit Vogelwaarde haar 80ste 
verjaardag. Reden genoeg om samen 
met haar terug te kijken en vast te 
stellen, dat zij een veelzijdige 
´duizendpoot` is, die zich in haar 
werkzame leven als onderwijzeres en 
als kerkelijk vrijwilliger op vele 
manieren voor de medemens heeft 
ingezet. Tijd ook om langzamerhand 
wat af te bouwen en over te dragen, 
omdat de jaren gaan tellen. En dat 
blijken er méér dan 60 te zijn: een 
mensenleven lang! 
Josephine is in de eigen parochiekern 
lid geweest van de werkgroep kerk en 
samenleving en de caritas, schrijft in 
het kerkblad, regelt Sam’s kleding-
inzameling en is daarnaast lector, 
voorganger in lekendiensten, lid van 
twee kerkkoren en speelt orgel tijdens 
diensten. Sinds het samengaan van 
de parochies in Oost Zeeuws-
Vlaanderen is ze regionaal actief 
binnen de redactie en als distributeur 
van ons parochieblad. 
Voor deze jarenlange en tomeloze inzet 

voor geloof en Kerk is Josephine op 
zaterdagavond 18 juli onderscheiden 
tijdens een feestelijke eucharistie-
viering in Boschkapelle en ontving zij 
uit handen van pastoor Wiel Wiertz, 
handen van pastoor Wiel Wiertz de 
diocesane onderscheiding van het 
bisdom Breda, waarna Veronique 
Verdurmen, vanuit de redactie-
werkgroep, het ereteken opspeldde. 
 

 
 

foto Ronnie Haerens 
 

In de toespraak van de pastoor 
roemde hij haar tomeloze inzet voor 
de parochie en regio en memoreerde 
hij de uitzonderlijk sociale wijze 
waarop zij met haar talenten aan de 
slag ging. 
Josephine, bedankt voor alle inzet 
voor en betrokkenheid bij het 
redactiewerk binnen de parochie en 
we hopen nog vaak van je te horen. 

 

redactiecommissie parochie HMSdZ 
H. Maria Sterre der Zee 
 

De vakantieperiode is aangebroken. We 
zien het in Zeeland. Het weer is goed 
om aan het strand te zijn, maar ook om 
te wandelen, te fietsen en de stadjes in 
Zeeland te bevolken. Ook u bent zich 
mogelijk aan het voorbereiden, in eigen 
land of verder weg, naar andere landen. 
Het is dit jaar anders. U zult zeker graag 
op vakantie gaan, maar de invulling ervan 

is toch wat ingewikkelder. Gaan we weg, 
 
 

 

gaan we ver weg, gaan we kamperen, 
gaan we in een huisje of gaan we naar 
een hotel? Hoe zullen andere mensen hun 

vakantie gaan vieren? Allemaal vragen 
die ons meer dan anders bezig hebben 
gehouden, want wat nu als iedereen 
naar dezelfde plaats of regio gaat. Is er 
dan wel voldoende plaats, zijn we er 
veilig? Het vraagt heel wat afwegingen, 
maar er is voldoende informatie om voor 

Zaterdag 11 juli was het zover; ‘we 
mochten weer’. Een hele voorbereiding 
was hieraan vooraf gegaan: bekijken 
hoeveel mensen er konden worden 
geplaatst rekening houdend met de 
voorgeschreven afstand van 1,5 m., het 
aanbrengen van een looproute, alles 
desinfecteren … Heel spannend want 
gezien de grootte van onze kerk, kwamen 

wij maar aan 45 plaatsen en ‘vol is vol’. 
Geloof me, deze regel heeft me een 
paar slapeloze nachten bezorgd, want 
hoe kan je nu tegen iemand zeggen dat 
er geen plaats meer is en hem of haar 
dus niet laten meevieren? 
Rond half zeven meldden zich de eerste 
kerkgangers. Hun naam en telefoon-
nummer werd netjes genoteerd en na 
even gevraagd te hebben naar hun 
huidige gezondheidstoestand en even 
handen ontsmet te hebben, werd 
iedereen netjes naar een plaats begeleid. 
Voor sommigen werd dit even aanpassen, 
omdat niet altijd de ‘vertrouwde’ plek kon 
worden ingenomen. En het zo gevreesde 
 
 

 

 

 

Josephine Hamelinck 
 

Pastores en bestuur van de parochie 
heilige Maria Sterre der Zee feliciteren 
Josephine Hamelinck met haar 
diocesane onderscheiding. Deze 
onderscheiding is bedoeld voor 
mensen die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt in en voor het bisdom. 
Zaterdag 18 juli werd haar deze 
onderscheiding uitgereikt door pastoor 
Wiertz en opgespeld door Veronique 
Verdurmen in de eucharistieviering in 
Boschkapelle. In een beperkte groep 
heeft zij dit heuglijk feit kunnen vieren. 
 

 

tafereel werd werkelijkheid; nr. 46, 47, 
48… meldden zich aan. Enkele mensen 
waren tevreden met een plaats achter 
het hek en gingen daar toch, op 
verantwoorde wijze, zitten. Maar er zijn 
er ook ‘terug naar huis’ gestuurd.  
Toen om 19.00 uur de bel ging en pastoor 

Wiertz uit de sacristie kwam, leek alles 
weer als vanouds. Na een hartverwarmend 

welkomstwoord, ontstak hij een kaars voor 

alle getroffenen van Covid-19; iedereen had 

wel iemand om dit vlammetje aan op te 

dragen. Het werd een prachtige viering; 
er werd samen gebeden, geluisterd naar 
orgelmuziek maar vooral genoten van 
een ‘live’ eucharistieviering met een 
extra feestelijk tintje door het 40-jarig 
huwelijksjubileum van Danny en 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet. En al 
verliep niet alles geheel vlekkeloos bij het 
ter communie gaan en het verlaten van de 

kerk, iedereen had genoten om eindelijk 
weer ‘samen’ eucharistie te mogen vieren. 
 
Annemie de Loos-Brijs 

 

Heropstart vieringen in Clinge 
 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 1-2 augustus 

 
Hulst 
 zo 2 aug 11.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 2 aug 9.30 uur  eucharistie 

 

Clinge 
 za 1 aug 19.00 uur  eucharistie 
 

Vogelwaarde 
 za 1 aug 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 

 zo 2 aug 9.30 uur  w&c viering 
 

uzelf een keuze te maken. 
Feit blijft dat corona zich niet aan lands-
grenzen houdt en ook geen vakantie viert. 
Wij wensen u allen een heel prettige en 
veilige vakantie. Mocht u in Hulst blijven, 
het parochiecentrum is regelmatig open. 
Kom eens een kijkje nemen. Er zijn heel 
veel religiosa te bekijken en te kopen. 
De mensen in de winkel zullen u met 
open armen ontvangen. 
 

Vakantie 

 
 

17de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

1 Koningen 3, 5.7-12 
Romeinen 8, 28-30 
Matteüs 13, 44-52 

 

 
 

THEMA: 
EEN OPMERKZAME GEEST 

 
 

 

LEZINGEN 26 JULI 
 

 

 

 

 Liturgie van de 17de zondag door het jaar A 
 

Verlangen naar God 
Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand 
hem vond, verborg hij hem weer en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken 
wat hij bezat en kocht die akker. Matteüs 13, 44 

Lees meer op de website van de parochie. 

https://www.bisdomvanbreda.nl/weblog-pinksterestafette/
https://www.bisdomvanbreda.nl/weblog-pinksterestafette/
mailto:kvdwiele@zeelandnet.nl
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
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/vieringen/liturgie-op-zondag


 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

Intenties, in de week van 26 juli: 
 

HULST H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 26 JULI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Josephus Ludovica van Kouteren; Corry 
v. d. Wielen-Aarts en echtgenoot George 

v. d. Wielen; Alphonsus Josephus Maria 
Kerckhaert; Brigitta Francisca Maria de Nijs; 
Paulus Camillus Johanna van Haperen; 
Leon de Bleijser en Mon van Puyvelde; 
Jo de Deckere echtgenoot van Maria 
d’Haens en overleden ouders en familie 

 

overige intenties: familie Baert-van Gijsel; 
overleden ouders Stallaert-Elias en 

overleden kinderen; familie Verdurmen 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 26 JULI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor N. Polet  
intenties: Jacobus Baert en Melanie Tack; 
Clementine Segers echtgenote van George 

de Vliegher; Andrea Sturtewagen-de Vos 
 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

overleden:  
Op 4 juli jl. is op 89-jarige leeftijd Andrea 
Cesarina Sturtewagen-de Vos overleden. 
De uitvaart vond plaats op 10 juli jl. waarna 

begrafenis op het kerkhof van Koewacht. 
 

CLINGE H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 25 JULI 19.00 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep.  
intenties: José Weemaes en echtgenoot 
Gerardus Smet; Amelia de Moor en 
echtgenoot Willy de Block; Door Merckx 
en echtgenote Dorthy Piessens; Willy de 

Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir; 
Corry van Loon en echtgenoot Piet Bek; 
Mariëtte Van Landeghem echtgenote 
van Franҫois Reunis; Maria Verbist, met 
gedachtenis aan haar ouders; Rosalia de 

Bilde, echtgenote van Honoré Verbist als 

jaargetijde; Jozef van de Vijvere en 
echtgenote Alma Mahu en wederzijdse 
ouders; Marie Verdurmen en echtgenoot 
Piet Totté en wederzijdse ouders; Jules 
van den Eeckhout en echtgenote Malphina 

Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes 

 

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH 
 

Intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; George Martens en 
echtgenote Jet Maerman en overleden  

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 25 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan van Velthoven 
intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Gerarda Lauret-
de Schepper; overleden ouders Liet en 
Emma Erpelinck-Wullems met gedachtenis 

van overleden dochter Ria en familie 
 

overleden:  
Op dinsdag 7 juli is op de leeftijd van 63 
jaar Johan van Sikkelerus overleden. te 

Hulst  De uitvaartdienst heeft plaatsgehad 

op 15 juli in Boschkapelle, waarna de 
begrafenis is gevolgd te Stoppeldijk. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 26 JULI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan van Velthoven 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 

Corrie en tante Maria Burm; Theo van 
Kruijssen en Els van Kruijssen-Franssens 
 

lector: Anita van Puijvelde 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Een kaarsje branden in de kapel  
Met ingang van 1 juli j.l. is ook de 
toegang tot onze kapel in ‘De Blaauwe 
Hoeve’ weer open. Mensen kunnen de 
kapel weer bezoeken om even tot rust 
te komen of om een kaarsje aan te 
steken bij Maria. We vragen wel om ook 
in de kapel de nodige afstand te 
respecteren. Als er meerdere mensen 
zijn: heb even geduld, wacht tot die 
ander ruimte maakt, houdt afstand. Bij 
voorbaat dank voor ieders 
medewerking! 

 

intenties: Wij bidden voor alle mensen, 
die in deze tijd vakantie hebben, dat 
deze tijd hen rust en ontspanning mag 
geven. Wij bidden voor hen die verder 
weg gaan, dat zij een goede, veilige reis 
mogen hebben. Wij bidden voor onze 
bewoners en voor alle mensen die 
vanwege leeftijd of gezondheid gewoon 
thuis zullen blijven. Wij bidden om 
eeuwige rust voor hen die overleden 
zijn: Michiel Dierings; Tiele Nijskens-
d’Haens; Hilda Nijs-Crabbe; Andréa 
Sturtewagen-De Vos. 

 

Intenties in de week van 2 
augustus: 

 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 2 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; 
Augustinus Johannes van Damme en 
echtgenote Joanna Maria Bogaert; 
Honoré Verschueren en echtgenote Riet 
Verschueren-Hamelinck; Elza de 
Koning en overleden echtgenoten: 
Joseph van Gimst en Albert Boogaert; 
Leon de Bleijser en Mon van Puyvelde 

 

overige intenties: overleden weldoeners 
van de basiliek; Petrus Gellinck en 
overleden familie; Begga Laman; Petrus 
van de Voorde en overleden familie; 
familie van der Perre; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; 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 

 

ZONDAG 2 AUGUSTUS 9.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

intenties: pastor Claessens; Marie, 
Eugenie en Louis Borm en overleden 
familie; Seraphine Pieters en 
echtgenote Angela Verbist 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 2 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; Rie Maas, overleden 
ouders, broer Jo, zus Roos en familie; 
overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; 
Jan Tieleman en overleden echtgenote 
Yvonne Marin en wederzijdse familie 

 

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 

 

 
.  
 

 

GEGEVENS 
 

 

 
 

  

 

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 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

CLINGE 

H. HENRICUS 

 
ZATERDAG 1 AUGUSTUS 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pater J. Reurs 
intenties: Yvonne Smet en echtgenoot 

Alphons van Esbroeck, Herna Buytaert 

echtgenote van Roger Bogaert, Jeanne 
van den Keybus en echtgenoot Jozef 
Smet en eerdere echtgenoot Alphons 

Smet en overleden familie; overleden 
ouders en familie; José Weemaes en 
echtgenoot Gerardus Smet; Amelia de 

Moor en echtgenoot Willy de Block; 
Door Merckx en echtgenote Dorthy 
Piessens; Willy de Wert echtgenoot van 

Lilian van Overmeir; Corry van Loon en 
echtgenoot Piet Bek; Mariëtte Van 
Landeghem echtgenote van Franҫois 

Reunis; Maria de Wit en echtgenoot 
Eduard Hiel 

 
overleden: Maria Augustina de Wit 

weduwe van Eduardus Hiel, overleden 
in Koewacht op 17 juli in de leeftijd van 

92 jaar. De uitvaartdienst heeft 

plaatsgevonden op vrijdag 24 juli in de 
kerk van Clinge gevolgd door de 
begrafenis op het kerkhof aldaar. 

 
VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 

 
ZATERDAG 1 AUGUSTUS 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele  
intenties: Gerarda Lauret-de Schepper; 

Johan van Sikkelerus; overleden 

echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-

Janssen en overleden familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; overleden ouders Theo en Lena 
van Vlieberghe-van Goethem; 

jaargetijde Celina Buijsse-Gielliet met 
gedachtenis van overleden echtgenoot 
Marcel Buijsse 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

We zitten in de periode van de zomer-
vakantie. Heel wat mensen hebben er 
naar uitgekeken en zeggen al enige tijd 
‘dat ze er echt aan toe zijn’. Corona 
maakt dat we misschien niet zo ver weg 

kunnen als we eigenlijk zouden willen. 
Mensen kiezen voor vakantie ‘thuis’ of 
‘dicht bij huis’. Voor onze bewoners is de 
vakantieperiode vaak niet zo aangenaam. 
Ze kunnen zelf niet weg… en dat roept 
herinneringen op aan de tijd waarin zij 
niet zo afhankelijk waren van de zorg van 
anderen. Verzorgenden zijn met vakantie 
en worden vervangen door invalkrachten 
en dat vraagt van twee kanten ook een 
stukje gewenning. En familie en naasten 
gaan mogelijk ook op vakantie en onze 
bewoners missen dan hun bezoekjes. 
Zeker nu, na een periode waarin er toch 
al lange tijd geen bezoek mogelijk was. 
Ja, de zomervakantie is voor iedereen 
anders, zeker dit jaar!  

 

Wij bidden om wat zonnestraaltjes in het 
leven van iedere mens, om wat warmte 
voor ons allemaal. 
Wij bidden dat we voor elkaar een beetje 
als zonnestraaltjes mogen zijn en elkaar 
wat warmte kunnen geven. 
Wij denken in ons gebed aan hen die 
ziek zijn en we noemen onze overleden 
bewoners: Maria Hiel-de Wit (De Lange 
Akkers) en Wilhelmus Panen, Theo De 
Block, Johannes de Leux (De Blaauwe 
Hoeve) 
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