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Kerkdiensten 
Zondag 26 januari 2020, 11.00 HULST BASILIEK 
Oecumenische dienst i.s.m. R.K. parochie 
Voorganger: Ds. Overduin / dhr. Grossert 
Dienst in het kader van de Gebedsweek 
 
Zondag 2 februari 2020, 10.00, Kloosterzande  
Gemeenteberaad en koffie drinken na de dienst 
Voorganger: Ds. Dees  
1e collecte: Werelddiaconaat 2e collecte: Restauratiefonds 
 
Zondag 9 februari 2020, 10.00, Hulst 
Kinderen in de kerk, speciale dienst. Koffie drinken na de dienst 
Voorganger: --- 
1e collecte: St. Edukans  2e collecte: kerk 
 
Zondag 16 februari 2020, 10.00, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. Hovinga (em. Terneuzen) 
1e collecte: CZWO  2e collecte: kerk 
 
Zondag 23 februari 2020, 10.00, Hulst 
Voorganger: Ds. Smeets (Terneuzen) 
1e collecte: Diaconaat  2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 1 maart 2020, 10.00, Kloosterzande 
Koffie drinken na de dienst 
Voorganger: Ds. Dees 
1e collecte: Zending  2e collecte: kerk 
 
Zondag 8 maart 2020, 10.00, Hulst 
Voorganger: Ds. v.d. Weerd  
1e collecte: Missionair werk 2e collecte: kerk 
 
Zondag 15 maart 2020, 10.00, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. v.d. Kaaij (Aardenburg) 
1e collecte: KIA Zuid Soedan 2e collecte: kerk 
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Zondag 22 maart 2020, 10.00, Hulst 
Koffie drinken na de dienst 
Voorganger: Ds. den Hollander 
1e collecte: Roosevelthuis-Cl. Delta 2e collecte: kerk 
 
Kindernevendiensten seizoen 2020  
 

 
 
Kinderen zijn iedere zondag welkom in de dienst. De predikant schenkt zo 
mogelijk aandacht aan de aanwezige kinderen en zij krijgen een kleurplaat 
aangeboden als activiteit tijdens de preek.  
Lieke zal ook komend schooljaar de kindernevendienst op zich nemen. Samen  
met haar wordt gekeken naar de data en de opzet voor komend schooljaar. 
Het is voor Lieke fijn om te weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn. Daarom 
zult u twee weken voor de kindernevendienst een mail ontvangen van de 
kindernevendienst, met de mogelijkheid tot opgave. We willen u vragen om per 
mail te laten weten of u met uw kinderen aanwezig bent. 
Opgave: Graag via de mail: kindernevendienst@pgoosthoek.nl  
We hopen op mooie diensten voor en met de kinderen. 
 

mailto:kindernevendienst@pgoosthoek.nl
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Op de volgende zondagen is er kindernevendienst 
9-2  (dienst in samenwerking met basisschool De Wereldboom) 
8-3  (3e zondag in de 40-dagentijd) 
12-4  Pasen 
10-5 
14-6  
Het is voor Lieke fijn om te weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn.  Daarom 
zult u twee weken voor de kindernevendienst een mail ontvangen van de 
kindernevendienst, met de mogelijkheid tot opgave.   
Opgave: We willen u vragen om dan per mail te laten weten of u met uw 
kinderen aanwezig bent.  
We hopen op mooie diensten voor en met de kinderen!  
Groeten Lieke, Sophie en Sarina. kindernevendienst@pgoosthoek.nl 
 
Kinderoppas  
Alleen op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), doorgang afhankelijk van 
beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook 
voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten.  
Contactpersonen: Sophie Leenknecht (672886) en Rina van Vooren (690335,  
E-mail: pvanvoren@zeelandnet.nl)  
 

Kerkdienst gemist 
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de site van de kerk kunt u deze website benaderen. 
 
Meditatie:  
De stal is leeg…… 
De maanden december en januari zijn weer achter de rug. De sint is naar 
Spanje, de kerstboom en kerstversiering liggen weer op zolder. De feestelijke 
lichtjes zijn ingepakt. Een nieuw jaar ligt voor ons. 
Velen genieten na van het Kerstfeest en de jaarwisseling. Maar er zijn er ook die 
blij zijn dat het allemaal weer achter de rug is, doordat er een lege plaats is, 
waardoor het nooit meer is zoals het was. Het “Stille Nacht” werd weer over 
heel de wereld gezongen in vele talen: “Davids Zoon, lang verwacht”. Is dat zo? 

mailto:kindernevendienst@pgoosthoek.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/


5 
 
 
 
 

Werd Hij echt verwacht? Was Hij welkom in deze donkere wereld? “Voor Hem 
was geen plaats meer in herberg of huis” Er was gelukkig nog een klein plekje in 
een voerbak, in een stal tussen de beesten. 
De wijzen uit het oosten hebben nog maar net hun hielen gelicht, of het Kind is 
verdwenen. 
De kribbe is leeg, het Kind is weg, Jozef en Maria en het Kindje zijn gevlucht 
naar Egypte voor de vreselijke kindermoord van Herodes. Je kunt je het niet 
voorstellen hoe verschrikkelijk dat moet zijn geweest. Van vrede is dan nog 
maar weinig terug te vinden, er heerst dood en verderf. De tijd van blijde 
verwachting en het “Vrede op aarde” is voorbij. 
De zondeval heeft de dood, ziekte en ellende in de wereld gebracht.  
Toch wel raar eigenlijk, wij als mensen leven in Gods schepping en de wereld 
roept: “Weg met Hem”, er is geen plaats voor Hem in de wereld die God trouw 
in Zijn hand houdt. 
We zien dat “Weg met Hem” vandaag de dag ook om ons heen, de kerken 
lopen leeg. Kerken als een lege kribbe. Geloven in God is niet meer van deze 
tijd. God lijkt onzichtbaar. 
Maar dan klinkt: “Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis”. 
Kribbe en kruis, leven en dood maken hier verbinding, geven weer hoop! 
Dan wordt het een bemoedigend verhaal zo aan het begin van het nieuwe jaar. 
Van Kerst naar de lijdenstijd, naar Pasen, de opstanding! Een boodschap van 
hoop! 
Jezus uit de kribbe is ons voorgegaan, dwars door de dood heen. Hij heeft voor 
ons alles overwonnen. 
Van “Bethlehems stal” naar “Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het 
nieuwe leven aan, een leven door Zijn dood bereid, een leven tot in Zijn 
heerlijkheid”. Een leven zonder ziekte, dood en verderf. 
Hebben wij plaats voor Hem in ons leven? Maken wij tijd vrij om meer van Hem 
te leren? Willen wij ons leven, ons verdriet, onze teleurstelling in Zijn vaderlijke 
handen leggen? Dan is God niet onzichtbaar, dan is God niet ver weg. Dan gaan 
we Hem ervaren in ons dagelijks leven.  
Dan maken wij plaats voor Hem. 
Dan wordt het Kerstlied “In Bethlehems stal, lag Christus de Heer”, nadat alle 
kerstspullen zijn opgeborgen en de kribbe leeg is, een lied van hoop, een lied 
voor de toekomst, een vooruitblik naar Pasen, een lied voor het Nieuwe Jaar. 
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In Bethlehems stal, lag Christus de Heer, 
in doeken gehuld, als kindje ter neer. 
Voor Hem was geen plaats meer, in herberg of huis; 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 
 
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 
Die zondaren mint, zo nameloos teer; 
die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij; 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
 
Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart; 
Bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
Geeft Gij mij een harte, dat U steeds bemint, 
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind. 
 
Jan-Frans Mulder 
 

 

 

 
 
Op 26 januari 2020 is er een oecumenische dienst in de Basiliek in Hulst. 
Deze dienst wordt gehouden in het kader van de gebedsweek. 
Voorgangers zullen zijn: Pieter Overduin (em. Hulst) en dhr. Grossert (RK). 
Een speciale dienst die elk jaar gezamenlijk wordt voorbereid en met een 
speciale omlijsting wordt gehouden. We bevelen deze dienst bij u aan. 
De dienst begint om 11.00 uur. 
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Nieuws van de ZWO commissie, collectetoelichting 16-02-2020 

Zeeland voor Pakistan stopt. 
Vanaf 2020 start de steun aan een ander project. 
Een bijzondere samenwerking! Zo mogen we ‘Delta 
voor Indonesië’ wel noemen. Ruim vijftig gemeenten 
uit de ringen Zeeuws-Vlaanderen, De Bevelanden, 
Walcheren, Schouwen-Duiveland/Tholen, Goeree-
Overflakkee/Voorne-Putten/Rozenburg en Hoeksche 
Waard zetten zich samen in voor drie Kerk in Actie-

projecten in Indonesië, vanaf 2020.  
https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie OF 
https://www.gelovenindedelta.nl/zwo/ 
 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie
https://www.gelovenindedelta.nl/zwo/
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De Delta & Indonesië: wat hebben ze met elkaar? 
De meest opvallende overeenkomst die de inwoners van de Delta met 
Indonesiërs hebben, is dat ze beide eilandbewoners zijn! Hoewel Indonesië uit 
heel wat meer eilanden bestaat dan de Delta (maar liefst 17.508!) weten beiden 
wat het is om tussen het water te wonen en soms ook de strijd ermee aan te 
moeten gaan. Beiden bekend met visserij en vruchtbare landbouwgronden. 
Wat Nederland en Indonesië natuurlijk ook met elkaar verbindt is de 
geschiedenis. In 1596 voer het eerste schip vanuit Nederland naar Oost-Indië. 
De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) stichtte en veroverde vervolgens 
allerlei handelsplaatsen aan de kusten van de Indonesische eilanden. Onze 
koloniale geschiedenis is niet iets om trots op te zijn. Toch zult u als 
Nederlander in Indonesië enkel vriendelijkheid ontmoeten. En misschien wel 
een paar oudere mensen die nog vloeiend Nederlands spreken! 
De Delta steunt de volgende projecten in Indonesië: 

• Een beter inkomen voor Javaanse boeren 
• Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta 
• Sterke vrouwen in de kerk op Papoea 

 
Groet, Sarina de Schepper-Dekker,  
Protestantse gemeente Oosthoek tevens ZWO-contactpersoon Zeeuws-
Vlaanderen, namens de Zeeuwse ZWO commissie binnen de Classis Delta 
 
Pastoraal medewerker 
De heer Peter Morée is als pastoraal werker in onze gemeente aangesteld om 
ouderen en zieken te bezoeken, maar ook om  bijvoorbeeld nieuwe 
gemeenteleden te vereren met een kennismakingsgesprek.  
Aanvragen voor bezoek en/of bijstand gaan via mw. van  Drongelen (voorzitter 
kerkenraad) of de scriba (zie voorzijde kerkblad). 
 
Uit de kerkenraad 
Uit de kerkenraad van 28 november 

• Schuldhulpmaatje verdient meer aandacht. Extra aandacht voor onze 
medemens wordt door vrijwilligers geboden. 

• Aftredend zijn:  
o mw. van Drongelen (voorzitter), zij blijft maar waarschijnlijk niet de 

gehele termijn 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/betere-voedselvoorziening-door-duurzame-landbouw
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua
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o dhr. Klanderman (voorzitter. Kerkrentmeester/ ouderling), hij wil 
blijven tot er een nieuwe predikant is 

o dhr. Leenknecht (penningmeester, Kerkrentmeester): wordt 
nagevraagd 

• De Missie en visie wordt goedgekeurd en zal in Kihm worden gepubliceerd 
en op de website gezet. 

• Gesproken wordt over de invulling van de vacante functies binnen de 
diaconie. 

• Evaluatie Remembrance Day: Goede dienst, maar programma was slecht 
leesbaar door te kleine letter. De dienst werd door velen op prijs gesteld, 
lunch liep rommelig. Er waren enige afgevaardigden uit andere gemeenten 
in Zeeuws Vlaanderen. 

• Evaluatie gedachtenisdienst: Geluidsinstallatie werkte niet zo goed, verder 
goede dienst. Alleen familie van kerkelijk meelevenden waren uitgenodigd. 

• Groene Kerk: Voortaan weer kopjes gebruiken bij koffie drinken na de 
dienst. Geen afwasmachine. Isoleren van het dak van de kerk in Hulst. 
Nagedacht wordt over zonnepanelen. 

• Begroting kerkrentmeesters wordt goedgekeurd 

• Infogids: Vermelde personen moeten schriftelijk toestemming verlenen. 
Brieven zijn hierover gestuurd. 

• Welkomstbrief voor nieuwe inwoners die lid zijn van PKN wordt 
vastgesteld. 

• Inzet van pastoraal medewerker wordt besproken. Goede berichten. 

• Evaluatie Avondmaal in de Blaauwe Hoeve: Fijne dienst, wel weinig 
deelnemers. Herhaling zeer gewenst. 

• Beroepingswerk: concept profielschets besproken, wordt nog aangepast. 

• Samenwerking Oost Zeeuw Vlaanderen: Er komt een vergadering met 
zoveel mogelijk voorgangers uit de gemeenten, ook die (nog) niet in 
samenwerking deelnemen. Situatie in PSS (Philippine, Sluiskil, Sas van Gent) 
wordt besproken. 

• Volgende vergadering in Hulst op donderdag 16 januari 2020 (is verzet naar 
23 januari 2020) 

 
A. Fokker, Scriba 
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Data kerkenraadsvergaderingen 2020 
De vergaderingen zijn overwegend op donderdagavond, beginnen om 20.00 uur 
en zijn afwisselend in Hulst (kerkenraadskamer) en Kloosterzande 
(Poortgebouw). 
5 maart  Kloosterzande 
9 april  Hulst 
28 mei  Kloosterzande 
2 juli  Hulst 
20 augustus Kloosterzande 
24 september Hulst 
29 oktober Kloosterzande 
3 december Hulst 
 
Advertenties kerkblad 
Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om een advertentie van uw bedrijf op te 
nemen in ons kerkblad. Dit uiteraard in beperkte mate.  
Het kerkblad verschijnt 8 x per jaar. 
We hebben 2 pagina’s (A5-formaat) ter beschikking, waarvan er één (de 
achterzijde) al is gereserveerd. 
Voor de binnenkant van de omslag zijn er de volgende mogelijkheden: 
• ½ pagina: € 25,- per uitgave, dus € 200,- per jaar; 
• 1 pagina: € 40,- per uitgave, dus € 320,- per jaar. 
De mogelijkheid tot adverteren dient voor een jaar (januari t/m december) 
aangegaan worden, waarvan de kosten op voorhand betaald moeten worden. 
Hiervoor krijgt u dan per mail een factuur toegezonden. 
Bent u geïnteresseerd dan kunt u dit aangeven bij de scriba (zie voorzijde 
kerkblad). 
 
Lectoren gezocht  
We willen als gemeente graag een actieve betrokkenheid van iedereen bij de 
eredienst. Daarom zijn we voor de schriftlezing nog steeds op zoek naar 
gemeenteleden die een lezing willen verzorgen. We hebben nog weinig reacties 
gekregen en doen daarom nogmaals deze oproep.  
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u dit aangeven bij onze scriba dhr. A. Fokker. 
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Gemeenteberaad  
De beroepingscommissie heeft een profiel opgesteld en wil deze graag met u 
delen en hierover in gesprek gaan. Daarnaast willen we u informeren over de 
vorderingen in de samenwerking in de regio met onze collega PKN gemeentes.  
Daarom willen we u uitnodigen voor een gemeenteberaad. Dit zal gehouden 
worden op zondag 2 februari 2020 na de ochtenddienst in Kloosterzande. 
 
Namens de diaconie: 

“Nog wat in de kelderkast” 
Wie heeft er thuis boodschappen over. Houdbare producten, 

schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten… 
Graag schenken we die namens PG Oosthoek aan de Voedselbank. 

We zullen later dit jaar in t kerkblad vermelden, hoe we het inzamelen 
organiseren. 

 
Zal de dag ooit komen? 

Dat ik op een dag wakker word, 
En met lieve woorden aan mijn dag begin. 
Met spelende kinderen op de achtergrond, 

Zonder zorgen, zonder lasten, en iedereen gezond, 
 

In een wereld zonder oorlog, zonder problemen, 
En niemand elkaars landje wil innemen. 

Waar iedereen gelijk is en naast elkaar leeft, 
Dat iedereen elkaar eens iets vergeeft. 

 
Een wereld zonder armoede en iedereen evenveel heeft, 

Iedereen ook wat aan een ander geeft. 
Omdat je niet voor jezelf moet leven, 

Maar ook om een ander moet kunnen geven. 
 

Wanneer dit zal zijn kan ik helaas niet vertellen, 
Maar dat ik eraan begonnen ben kan ik wel stellen. 

En ooit zal deze dag komen, 
De dag die ik keer op keer kan dromen... 
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Van de kerkrentmeestertafel 
Er is weer een nieuw jaar aangebroken en dat betekent dat we de komende 
weken weer van start gaan met de kerkbalans 2020. Het komende jaar hebben 
we wat kleine aanpassingen gedaan in de kerkbalans. Zo is het vanaf dit jaar 
mogelijk om digitaal de kerkbalans over te maken. Op de brief zal een QR code 
vermeld staan die te scannen is met de betaalapp van alle banken in Nederland. 
Verder is het ook mogelijk vanaf dit jaar om via de website een betaling in te 
plannen voor kerkbalans 2020. 
 
Vanaf 1 januari zal Leander Klanderman de verhuur van het poorthuis op zich 
nemen. Via deze weg onze grote dank aan Ger Groenewegen voor de 
jarenlange trouwe dienst met betrekking tot de verhuur van de verschillende 
kerkelijke gebouwen. 
 
Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

08 dec € 49,75 Kerk  € 57,55 St Amecet 

15 dec € 48,25 Kerk  € 60,50 PSC Antwerpen 

22 dec € 49,35 Kerk € 56,56 CZWO * 

24 dec 
 

Geen collecte € 153,10 Warchild ** 

25 dec € 29,15 Kerk € 38,55 Kinderen in de knel ** 

29 dec € 39 Kerk  € 43,50 Diaconie 

05 jan € 69,35 Onderhoudsfonds  € 65,60 Mission to Seafarens 

12 jan € 37,26 Kerk  € 92,60 PSC Antwerpen 

19 jan € 51,70 Kerk  € 119,30 Voedselbank 

* Het project CZWO is in 2019 aangevuld tot € 800,00 
**De collecten van Warchild en Kinderen de Knel zijn aangevuld tot € 1000,00. 
Kerkrentmeesters 
Gift voor de kerk         €10 
Diaconie 
Gift via Ineke Proost € 10,00 Bloemen 
Verder worden de collecten voor de diaconie aangevuld tot een rond bedrag 
door diaconie. 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen Leenknecht, Penningmeester 
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CBL bijeenkomsten PG Oosthoek 
27-2, 17-3, 21-4, 19-5   
(let op: 27 februari is op een donderdag, rest van de data is op dinsdag).  
Aanvang 19.45, inloop 19.30.  
Consistorie Hulst. (Afsluiting om 22.00 uur) 
Info via Ineke Proost en Sarina de Schepper. 
 
Wintermarkt november 2019 

Ook deze wintermarkt is weer een groot succes geworden.  Ondanks de koude 
avond vrijdagavond, kwamen toch veel bezoekers het verlichte pad naar de Hof 
te Zande Kerk op. Binnen in de kerk was het sfeervol en warm, uitnodigend om 
op het gemak rond te kijken. Zaterdagmiddag was een uitstekende middag om 
eens een kijkje te komen nemen. Zowel vrijdag als zaterdag was het gezellig 
druk, enthousiaste hobbyisten lieten hun artikelen zien en gaven 
uitleg.  Keramiek, een proeverij, vilt, diverse handwerk, enz. Heel veel mooie 
artikelen te zien en te koop. De versgebakken wafels smaakten zoals altijd weer 
heerlijk bij de koffie of thee. Veel bezoekers namen een kijkje bij de snuffeltafel, 
waar ze voor een klein prijsje weer iets leuks konden meenemen. Ze waagden 
een kansje bij het boodschappenspel of kochten wat lootjes voor de loterij. 
De  artikelen die op de kerktafel stonden, zoals vogeltaarten, noten, decoraties 
en  kaarten werden ook  heel goed verkocht. Kortom , weer een geslaagde 
wintermarkt. De  netto opbrengst van deze dagen is € 1179,45. Dit bedrag gaat 
helemaal naar het restauratiefonds. Iedereen die meegewerkt heeft om dit tot 
een succes te maken, willen we dan ook heel hartelijk bedanken! De mensen 
van de voorbereiding, de mensen die prijzen en andere dingen beschikbaar 
gesteld hebben, degenen die de kerk sfeervol versierd hebben, de helpers op 
vrijdag en zaterdag, de hobbyisten en de bezoekers.  
En dan op maandag alles opruimen en schoonmaken. De kerk is weer gesopt, 
koper gepoetst, stoelen geboend en vloeren gedweild. Ook voor deze mensen : 
HEEL VEEL DANK!!!!!!!! 
De boodschappen zijn gewonnen door: 
1. Marieke van der Beek 
2. Henk en Nelly de Jonge 
3. May Evers 
4. Nelly van Dommelen. 
 Alle winnaars, van harte gefeliciteerd. 
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GOED  NIEUWS  VAN  ROUWZORG  REGIO  0114 
We zetten 2020 in met goed nieuws want we mochten twee nieuwe 
stuurgroepleden verwelkomen : Lia Brooijmans voor de kern Lamswaarde en 
Debora Sandifort voor Clinge. We zijn dankbaar voor hun inzet en 
enthousiasme. Hun contactgegevens zijn te vinden op www.rk-kerk-
ozvl.nl/overlijden/rouwzorg.   
 
Dit jaar bestaat Rouwzorg Regio 0114  20 jaar en op 6 oktober  
willen wij daar graag bij stilstaan. Iedereen is van harte welkom.  
(het rouwzorgteam). 
 
LEZING ROUWZORG REGIO 0114 DOOR SINDY HELSEN. 
Op uitnodiging van Rouwzorg Regio 0114 komt Sindy Helsen op dinsdag 4 
februari a.s. een lezing verzorgen met als thema : 
“DE DAGEN…ZE KOMEN EN GAAN… IN GOLVEN OVER JE HEEN.” 
Sindy Helsen is klinisch psychologe, contextuele gezins- en relatietherapeute en 
werkzaam voor Fara in Leuven ( België). 
De avond vindt plaats in de Truffinozaal van WZC De Blaauwe Hoeve, 
Truffinoweg 2 in Hulst. Aanvang: 20.00 uur.  
Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis, maar gelieve wel in te 
schrijven bij het rouwzorgteam. 
Hun gegevens vindt u op de folders van Rouwzorg Regio 0114 in onze kapel. 
 

 
 
 
Zondag 2 februari Gemeenteberaad na de ochtenddienst in Kloosterzande 
 
Donderdag 27 februari CBL in de consistorie te Hulst 
   Aanvang 19.45 uur. Inloop 19.30 uur. Sluiting 22.00 uur. 
 
Donderdag 5 maart Kerkenraadsvergadering te Kloosterzande om 20.00 uur 
 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/overlijden/rouwzorg
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/overlijden/rouwzorg
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