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Beste mensen,

Het was vlak voor de zomervakantie dat het ge-
bouwenplan, zoals dat door de bisschop werd 
bekrachtigd, aan u allen werd gepresenteerd. 
Hoewel ik veel begrip voor de intentie van het 
plan heb ontmoet en velen mij verzekerden 
voor een goede toekomst voor onze parochie 
en al zijn gelovigen te zullen bidden, was er, en 
daar ga ik niet licht aan voorbij, ook veel ver-
driet en boosheid. Ondanks dat men inzag: er 
moet iets gebeuren, we kunnen niet doorgaan 
zoals we bezig zijn. Verdriet omdat het toch 
pijn doet wanneer de kerk, die midden in jouw 
gemeenschap staat, de kerk waarin op allerlei 
momenten niet alleen jouw leven in Gods Licht 
werd geplaatst, maar ook dat van ouders, voor-
ouders, leeftijdgenoten en kinderen, -verdriet 
wanneer juist die kerk zal gaan sluiten. 
 
Maar liefst in vier kernen van onze parochie is 
die boodschap bij velen hard aangekomen. De 
gelovigen van die vier kernen gaan op zondag 
een ander ‘thuis’ vinden. Een aantal kerken 
gaat een andere ‘status’ krijgen. De status van 

kapel. We gaan er wel door de week 
vieren, maar niet meer ‘de zondag’. 

Ook die gelovigen daar 
gaan op zoek naar een 
ander ‘thuis’ voor de 
viering van de zon-
dag. Dat is voor velen 
vreemd. Hoezo? De 
kerk blijft, maar we 
vieren er niet meer 
op zondag? Inzet bij 
alles wat we doen 
i s de opbouw 

van de 
ene paro-

chie waar-
voor minder 

kerken no-
dig zijn. 
Voordeel 
van de 
‘kapel’ is 
dat we 

meer kerken in kernen open houden dan voor 
de viering van de zondag noodzakelijk is. In 
de kernen waar geen weekendvieringen meer 
gehouden worden reikt de parochie de hand 
door andere vormen van samen vierend gelo-
ven aan te bieden.
De kerken waar we binnen de parochie de 
zondag gaan vieren, zijn de kerken die voor de 
parochieopbouw nodig zijn. Iedereen in de ker-
nen waar de kerk blijft voor het vieren van de 
zondag mag en moet ervan doordrongen zijn: 
de toekomst van de parochie ligt niet enkel in 
de eigen kern, die wel vitaal moet zijn, maar de 
toekomst ligt altijd in de ene H. Maria Sterre der 
Zee parochie, waarvan de kernen onderdeel 
zijn. Dat betekent dat kernen en kerken vooral 
ook een warm welkom moeten uitstralen naar 
hen die op zoek zijn naar dat nieuwe kerkelijke 
‘thuis’. Een verantwoordelijkheid voor velen!
Op allerlei momenten vanaf het moment van 
presenteren van het gebouwenplan is er ge-
sproken over ‘cluster west’. Geen van de kerken 
daar zou voor het vieren van de zondag be-
schikbaar blijven. Het geluid van onbegrip dat 
door velen naar voren werd gebracht is goed 
gehoord en vervolgens door het parochiebe-
stuur en het pastoraal team in een verzoek 
tot aanpassing van het plan aan de bisschop 
voorgelegd. Vandaag kunnen wij u melden dat 
de bisschop het verzoek tot wijziging van een 
onderdeel van het gebouwenplan overneemt. 
Ook in de kerk van Boschkapelle zal de paro-
chie vanaf 1 januari 2016 de zondag gaan vie-
ren. We zullen dat gaan doen op de zaterdag-
avond om 19.00 uur.
Er is veel in beweging. Veel dat pijn doet komt 
op ons af. Er zijn ook tekenen van hoop. Onze 
nieuwe kerkelijke toekomst tekent zich af. Van 
harte hoop ik en bid ik -en gelukkig velen met 
mij- dat velen hun talenten aan de parochie 
geven. Dat velen meebouwen aan die nieuwe 
toekomst. Dat onze parochie een gelovig en 
kerkelijk thuis mag zijn en worden voor velen.
Het is een hele uitdaging voor ons allemaal.

Mede namens pastoraal team en parochiebe-
stuur,
pastoor Wiel Wiertz

TINTINNABULUM
VAN DE BASILIEK

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl
wwiertz@live.nl
Pastoor van de parochies 

H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth

Pastoraal werkster 
Chantal van de Walle
Notendijk 45, 4583 SV Terhole
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Pastoraal werker Ralf Grossert
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

Pastoraal werkster 
Katrien Van de Wiele
Beneluxstraat 16, 
4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg 
stichting Curamus:

Truffi noweg 2
4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317

Pastoraal werkster Henny de Koning
e-mail: hlmdekoning@curamus.nl
hlmdekoning@outlook.com

Diaken Kees van Geloof
Leeuwerikstraat 14
4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: kvgeloof@curamus.nl

www.rk-kerk-ozvl.nl

Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, Graauw, 
Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Stoppeldijk en 

Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen.
E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl-Familieberichten kunt u rechtstreeks mailen naar administratie@streekbeeld.nl

78e Jaargang nr. 51 Zondag 18 oktober 2015

THEMA: 
GEROEPEN OM 

TE DIENEN

LEZINGEN 18 OKTOBER

29e ZONDAG 
DOOR HET JAAR

WERELDMISSIEDAG
JAAR - B

Jesaja 53, 10-11
Hebreeën 4,14-16
Marcus 10, 35-45

Beste mensen,

Eerder al hebt u kunnen lezen dat 
bisschop Liesen en zijn secretaris generaal 
Ben Hartmann, samen met de leiding 
van het vicariaat, vicaris Paul Verbeek 
en stafmedewerker Egbert Bornhijm, 
onze H. Maria Sterre der Zee parochie 
komen bezoeken op dinsdag 20 oktober 
aanstaande. Het is een bezoek in de rij 
van de voortdurende bezoeken die de 
bisschop nu en in de toekomst brengt 
aan de parochies van het bisdom. Het 
bezoek dat begint om 10.45 uur kent 
een programma waarvoor in hoofdzaak 
personen en groepen zijn uitgenodigd 
vanwege de onderwerpen van gesprek. Om 
12.30 uur vindt het middaggebed plaats 
in de koorkerk van de basiliek, waarbij 
u van harte welkom bent. Om 19.00 uur 
gaat de bisschop voor in de viering van 
de eucharistie in de H. Gerulphuskerk te 
Stoppeldijk. Ook daar bent u allen hartelijk 
welkom. Eveneens bent u hartelijk welkom 
tijdens de informele ontmoeting zonder 
agenda, die aansluitend plaats vindt in 
‘t Gelaag, Rapenburg 30, Vogelwaarde, 
waar eenieder die dat zou willen in de 
gelegenheid is ook met bisschop Liesen 
te spreken. Van harte hopen wij dat het 
bezoek van de bisschop niet onopgemerkt 
aan u voorbij gaat. Het is een dag waar 
hopelijk een samenbindende werking van 
uit gaat, vruchtbaar voor de toekomst van 
ons aller geloof en de opbouw van onze 
parochie. 

Mede namens parochiebestuur en 
pastoraal team,
Wiel Wiertz, pastoor

volg ons op Facebook
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doet meer!

Gebouwenplan bijgesteld: cluster west krijgt 
viering van de zondag!

Kinderen bidden voor 
oorlogskinderen

Niemand kan het ontgaan zijn dat velen 
veiligheid zoeken in Europa, op de vlucht voor 
oorlog, geweld en vervolging. Ook parochies 
en parochiekernen krijgen te maken met de 
komst van vluchtelingen en asielzoekers in 
hun midden en zoeken naar mogelijkheden 
om iets voor hen te betekenen. De 
bisschoppen roepen de gelovigen op hun 
hart open te stellen voor vluchtelingen 
en waar mogelijk door gastvrijheid of als 
vrijwilliger vluchtelingen op te vangen steeds 
in overleg met professionele instanties. 
Gelovigen zijn ook genodigd te bidden voor 
vluchtelingen. Oktober is de maand die 
gewijd is aan de rozenkrans. De stichting 
Kinderen bidden voor Kinderen en Kerk in 
Nood nodigen parochies en gezinnen uit 
om in oktober met kinderen een tientje van 
de rozenkrans te bidden voor die kinderen 
die onder oorlogsgeweld lijden.  Deze 
organisaties vragen kinderen om op zondag 
18 oktober thuis of in de kerk aan te sluiten 
bij het wereldwijd kindergebed ‘Een miljoen 
kinderen bidden de rozenkrans’. De kinderen 
geven hiermee gehoor aan de oproep van 
Maria bij haar verschijningen in Fatima. Maria 
spoorde in 1917 de herderskinderen Lucia, 
Jacinta en Francesco herhaaldelijk aan de 
rozenkrans te bidden voor de wereldvrede 
en de bekering van de zondaars. 

Brechje Loenen, de projectmedewerkster 
voor het gezinspastoraat in het bisdom 

Breda, onderstreept het belang van deze 
actie: “Voor het gezinspastoraat is het van 
belang om het geloof in Christus voor te 
stellen. Leren bidden is daarvoor wezenlijk. 
Tegelijkertijd is bidden voor veel gezinnen 
een grote stap. Dit initiatief helpt juist de 
kinderen daarbij. Heel eenvoudig, met 
behulp van gratis rozenkransjes. Parochies 
en gezinnen kunnen deze kosteloos 
aanvragen bij de Stichting Kinderen bidden 
voor Kinderen. Bovendien geeft het een kind 
de mogelijkheid om echt iets te doen voor 
een ander, binnen de eigen mogelijkheden.”

Meer informatie is te vinden op de websites: 
www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en 
www.kerkinnood.nl. 
Voor verdere vragen: oorlogskinderen@
kinderenbiddenvoorkinderen.nl

vieren, maar niet meer ‘de zondag’. 
Ook die gelovigen daar 
gaan op zoek naar een 
ander ‘thuis’ voor de 
viering van de zon-
dag. Dat is voor velen 
vreemd. Hoezo? De 
kerk blijft, maar we 
vieren er niet meer 
op zondag? Inzet bij 
alles wat we doen 
i s de opbouw 

voor minder 

Hulst
vrijdag 19.00 uur stilteviering
zaterdag geen viering
zondag 10.30 uur eucharistie
woensdag 19.00 uur eucharistie

Heikant
zondag 9.00 uur w&c viering

Koewacht
zondag 10.30 uur w&c viering

Sint Jansteen
zaterdag 19.00 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
donderdag 14.00 uur Uur van gebed
kermismaandag 9.30 uur Mariaviering

Clinge
zaterdag 19.00 uur w&c viering
zondag 13.30-16.00 uur Feest in de kerk

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
dinsdag  9.30 uur gebedsgroep

Graauw
zondag 9.00 uur w&c viering

Nieuw-Namen
zondag  10.30 uur w&c viering

Boschkapelle
zondag 10.30 uur w&c viering

Hengstdijk
zaterdag 19.00 uur w&c viering

Stoppeldijk
zaterdag 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zondag 10.30 uur w&c viering

Lamswaarde
zondag geen viering

Terhole
zondag 9.00 uur eucharistie

wzc Antonius
donderdag 10.30 uur eucharistie

De Blaauwe Hoeve
zondag 10.30 uur w&c viering
woensdag 11.00 uur w&c viering

wzc De Lange Akkers
dinsdag 10.30 uur w&c viering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 17-18 oktober 2015
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INFORMATIE EN INTENTIES

GEGEVENS

COLLECTE  17-18 OKTOBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Clinge, WZC 
Antonius en de kapel van de Blaauwe 
Hoeve is er een extra collecte voor 
Wereldmissiedag. Met uw bijdrage willen 
we christenen in Pakistan helpen met 
projecten op het gebied van onderwijs en 
gezondheidszorg. In Hulst is er een extra 
collecte voor onderhoud van het orgel.

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 16 OKTOBER 19.00 UUR:
stilteviering 

ZATERDAG 17 OKTOBER 19.00 UUR:
Op deze avond is er geen viering in de 
basiliek.

ZONDAG 18 OKTOBER 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
m.m.v. de Cantorij
intenties: echtpaar Josephus Franciscus van 
Denderen en Agnes van Denderen – Stallaert 
en overleden familie; Corry van der Wielen – 
Aarts en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert – van Gijsel; Josephus Burm en 
echtgenote Paula van Heese; Wim en Tilly van 
Olffen – Lockefeer; Elsa de Koning; Gerard 
Baecke en families Baecke – Cornelissens; 
Leo fermont en familie Fermont – Sinack; 
Denise van de Voorde – Neve echtgenote 
van Gerard van de Voorde; Robert van der 
Wielen, Liza Mangnus en familie; familie en 
ouders familie Smet – van Wesemael

WOENSDAG 21 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
W. Brand
intenties: ouders Stallaert – Elias en kinderen; 
familie Baert – van Gijsel; familie Verdurmen; 
Martha, Alice, Melda en Jo van den Brande 
en ouders; Guust Schillemans en familie

mededeling:
Het Dameskoor van de Basiliek te Hulst viert 
het 45- jarig jubileum met:
• een meditatieve zangavond op vrijdag, 23 

oktober, om 19.00 uur
• een feestelijke eucharistieviering op 

zondag, 25 oktober om 10.30 uur
Het dameskoor is al 45 jaar lang een 
parochiekoor. Het koor repeteert op 
woensdagavond van 19.30 uur tot 21.00 
uur. De repetities zijn in de basiliek. In de 
wintermaanden verhuizen we naar de Lieve. 
Het koor verzorgt ongeveer één à twee keer 
per maand de zang in de weekend vieringen.  
Daarnaast wordt het koor ook gevraagd bij 
rouw- en trouwdiensten. Het koor kan altijd 
nieuwe leden gebruiken!

Op vrijdag 23 oktober wordt in de basiliek 
te Hulst een speciale meditatieve zangavond 
gehouden. Het thema van deze avond is: 
‘Zolang wij ademhalen…’ Er is ruimte voor 
mooie teksten, samenzang, afgewisseld 
met koorzang door het Dameskoor van de 
Basiliek, onder leiding van Marina Stockman.
De orgelbegeleiding wordt verzorgd door 
Marcel Mangnus. Voor samenzang heb 
je mensen nodig en daarom nodigen wij 
iedereen van harte uit om deze avond met 
ons te vieren, het begint om 19.00 uur.
De toegang is gratis!

Op zondag, 25 oktober is er een feestelijke 
jubileumviering, met als thema: ‘Er zijn voor 
elkaar’. Aanvang 10.30 uur. Natuurlijk wordt 
gezongen door het jubilerend dameskoor, 
onder leiding van Marina Stockman.  Marcel 
Mangnus verzorgt de orgelbegeleiding.  
Voorganger in deze viering is pater Reurs. 
Bovendien vieren we ook het feit dat onze 
kerk 80 jaar basiliek is. Van harte welkom!

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 18 OKTOBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: Elisabeth Smulders-Durinck en 
familie; Marie Cornelissens, echtgenoot 
Piet d’Haens, zoons,  schoonzoons en 
kleindochter Monique Mannaert-Kant; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Maria Verbist en ouders; Cyriel Pauwels 
echtgenoot van Lucie Kindt en familie; 
Jacomina Rijk met gedachtenis van haar 
echtgenoot Pieter de Baar
lector: Ch. Altenburg-Maerman

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 18 OKTOBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle
intentie: Evarist van Hooye echtgenoot van 
Gena Clarijsse

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 18 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele
m.m.v. het koor.
intenties: Silvia en Emma van Damme; Mia 
van Nieulande-Belaert en echtgenoot Gerard 
van Nieulande en ouders Belaert-Sturms en 
familie van Nieulande
lector: Nadine van Nieulande

SINT JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

ZATERDAG 17 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle samen met 
het Gregorius koor 
intenties: Helene de Kerf en echtgenoot 
Willem Bartz; Jacobus Paardekam en 
echtgenote Joanna de Koning; Annie Pieters 
en echtgenoot Cesar Buijsrogge; Marie, 
Eugenie en Louis Borm en familie; Theo 
Beugels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
René Bauwen en echtgenote
overleden: op 90 jarige leeftijd Maria de 
Rechter, weduwe van Martinus Vermue

DONDERDAG 15 OKTOBER 14.00 UUR
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken 
Een uur van gebed
Op de derde donderdag van de maand wordt 
er gebeden tot Maria voor de Noden van 
de Kerk en voor de Noden van de Wereld. 
“De Vrouwe van Alle Volkeren” zal onze 
Voorspreekster zijn! U bent allen van harte 
welkom.

KERMISMAANDAG 
19 OKTOBER 9.30 UUR
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken
Mariaviering, laatste viering voor dit seizoen
intenties: pastor Claessens; Franciscus 
en Hubertina Herrewegh – Boussen en 
schoonzoon Achiel Schalkens; Franciscus 
Herrewegh en echtgenote Florentina 
Herrewegh – van Goethem; Anna en 
Alfons de Backer en zoon Jan de Backer en 
schoonzoon Wies Koemans; Albert Mortier 
en echtgenote Irene Hesters en familie 
Mortier

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 17 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet.
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Jo van Hoije echtgenoot 
van Elly Boone; Piet Inghels echtgenoot van 
Madeleine Bruggeman en familie; Joseph 
Mangnus en echtgenote Maria Vanden 
Bossche
acolieten: Jolien en Annemie

DINSDAG 1 SEPTEMBER 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron
Iedereen is van harte welkom.
opbrengst collecte: De collecte van 
zaterdag 3 oktober die bestemd was voor 
Wereldmissiedag van de kinderen heeft 
€32,00 opgebracht. Met dank hiervoor.
agenda:
Zondag 18 oktober in onze kerk: FEEST IN 
DE KERK!
Feestmiddag voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd met hun ouders, opa’s en 
oma’s. Iedereen is van harte welkom tussen 
13.30 uur en 16.00 uur.

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

ZONDAG 18 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Gezusters Coenen en ouders en 
familie; Mariette van Denderen-Colman en 
familie; Irma de Smit en echtgenoot Jozef 
Vermeirssen
lector: M. van Driessche-Crombeen

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZONDAG 18 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; jaargetijde Bert van der 
Meijden; Gerarda Erpelinck-van Leuven; 
jaargetijde Johan Stallaart en echtgenote 
Mieke Stallaart-de Schepper en familie; 
Aloysius van Damme en familie; Hugo Claeijs 
en Euphrasia van den Eekhout.
opbrengst collecte: De collecte voor 
Wereldmissiedag van de kinderen van 
zondag 4 oktober heeft €78,- opgebracht. 
Hartelijk dank !!

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZATERDAG 17 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Rosalia kerckhaert-Warrens en 
echtgenoot Josephus Kerckhaert;  René 
Boeijkens, ouders en familie

STOPPELDIJK
H. GERULPHUS 

ZATERDAG 17 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: gebroeders de Weduwe; Josephus 
de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer 
- Platjouw; Joseph Hamelink, echtgenote, 
dochter Annie en zoon Leo; Gerarda Schelfout 
- Verdurmen, echtgenoot en familie; echtpaar 
Mel - Mattens; Judith Cappaert - Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert
lector: Dorthy Muller en Josephine 
Hamelinck

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 18 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; ouders Aloïs 
en Rozalia de Maat-van Kampen; Aloïs 
Verdurmen en famili; Ro van Waterschoot, 
ouders en familie; Roza Colpaart-van Troost 
en familie; Piet en Emmy de Kever-Groosman
lector: Peter Saeij
com. assistent: Jeannie van Waterschoot
acolieten: Evelien en Nathalie

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

ZONDAG 18 OKTOBER 9.00 UUR:
Op deze zondag is er geen viering in onze 
kerk.

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

ZONDAG 18 OKTOBER 9.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
Feest van de H. Gerardus Majella
intenties: Marie Brooijmans
lector: Ingrid Maerman

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  
KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 2 OKTOBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: Frans Valckx en familie Valckx – 
Verbist; August Freyser, dochter Agnes en 
familie Frans Kints
collecte: t.b.v. Wereldmissiedag

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST

ZONDAG 18 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; 
Achiel Hermans, echtgenoot van Margriet 
Bryssinck; Theo Vereecken en familie; José 
van Daele, echtgenote van Guust Mangnus; 
ouders en grootouders Bert en Rosa Kroes-
van Bastelaar en ouders en grootouders 
Lodewijk en Jeanne Colsen-de Maat; Roza 
Otjes-Heijens, echtgenoot en familie; Joseph 
de Schepper, echtgenoot van Maria de Pau; 
Leo de Vos

WOENSDAG 15 OKTOBER 11.00 UUR:
woord- en communieviering 
overleden:
mw. Cornelia Mieras 78 jr.
dhr. Petrus Kouijzer 90 jr.

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 7 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet

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
maandag t/m donderdag 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 70

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
STICHTING CURAMUS
postadres Truffi noweg 2, 4561 NT Hulst
tel. 0114-381317


