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een belangrijk onderdeel van het ‘Gebouwenplan’ zoals dat door de bisschop is bekrachtigd, 
is het zogenaamde fl ankerend pastoraal beleid. Wat betekent dat? We hebben als parochie 
zorgvuldigheid te betrachten naar allen toe die nu op enigerlei wijze betrokken zijn bij onze 
kerken, of nu deze kerk de status van (parochie)kerk behoudt, de status van kapel krijgt of 
gesloten wordt. Daarom is er vanuit het pastorale team een uitnodiging verstuurd om samen 
te komen en te spreken over mogelijkheden met het oog op onze gezamenlijke toekomst. 
Die uitnodiging is allereerst gegaan naar de leden van de Parochiekern Commissies, die 
op 14 oktober in gesprek gaan met Geerten Kok, gedelegeerde voor de kerkopbouw in 
ons bisdom. Voor 19 oktober zijn de parochianen die voorgaan in vieringen en de lektoren 
uitgenodigd. Op 22 oktober komen de kosters samen en op 5 november tenslotte de 
dirigenten, organisten en koorleden. 

Alle bijeenkomsten vinden vanaf 20.00 uur plaats in de kerk van Hengstdijk. We vinden het 
belangrijk om dit met u allen te delen, om u zo mee te nemen in het zorgvuldige traject dat 
we in onze parochie met en vanuit de parochiekernen afl eggen. Hopelijk bouwen we met 
velen aan een nieuwe toekomst voor onze parochie in Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Mede namens het pastorale team,
Wiel Wiertz, pastoor

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
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THEMA: 
LUISTEREN NAAR 
DE NOODKREET 
VAN MENSEN

LEZINGEN 25 OKTOBER

30e ZONDAG 
DOOR HET JAAR

WERELDMISSIEDAG
JAAR - B

Jeremia 31, 7-9
Hebreeën 5,1-6

Marcus 10, 46-52

LUISTEREN NAAR 

Beste mensen

Hulst
zaterdag geen viering
zondag 10.30 uur eucharistie
 jubileumviering
woensdag 19.00 uur eucharistie

Heikant
zondag geen viering
maandag 9.30 uur w&c viering

Koewacht
zondag 10.30 uur w&c viering
 gospelviering

Sint Jansteen
zaterdag 19.00 uur w&c viering

Clinge
zaterdag 19.00 uur w&c viering

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 geen viering

Hengstdijk
zaterdag geen viering

Stoppeldijk
zaterdag 19.00 uur eucharistie 

Kloosterzande
zondag 10.30 uur w&c viering

Lamswaarde
zondag 9.00 uur eucharistie

Terhole
zondag geen viering

wzc Antonius
donderdag 10.30 uur w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zondag 10.30 uur w&c viering
dinsdag 19.00 uur 
 herdenkingsdienst
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 24-25 oktober 2015

Zingen is 
tweemaal bidden

Geslaagd!
Zaterdag om 9.00 
uur stroomde de 
pastorie vol met 
15 misdienaars en 
acolieten, uit Clinge, 
Hulst, Koewacht 
en Terhole. De 
slaapplaatsen werden 
ingericht, er werd 
geoefend voor de 
viering op zondag. In 
de namiddag naar het 
park… nooit geweten 
dat misdienaars zo 
hard konden rennen, 
dat zie je natuurlijk 
nooit! ’s Avonds 
een spannende 
vossentocht, o die 
arme broeder André! Politie? Sherlock Holmes misschien? Of toch de brugwachter? ‘Ik 
zie…… ik zie…… ik zie niets!’ Pas op voor oma Kol! De viering op zondag werd iets heel 
speciaals… Ziet u de stralende gezichten op de foto? O ja; we hebben ook nog gegeten 
natuurlijk… Dank aan iedereen die deze dagen mogelijk heeft gemaakt.

Luister
Als ik je vraag naar me te luisteren
en je geeft me goede raad
doe je niet wat ik je vraag.
Als ik je vraag naar me te luisteren
en je zegt dat ik me niet moet voelen 
zoals ik me voel
neem je mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar me te luisteren
en je denkt van alles te moeten doen om 
mijn probleem op te lossen
help je me niet
hoe vreemd dat ook lijkt.
Luister.
Alles wat ik wil is dat je naar me luistert.
Niets zeggen, niets doen, alleen luisteren.
Goede raad is niet duur,
en ik kan zelf handelen.
Ik ben niet zonder bron.
Soms moedeloos en in de war,
maar niet zonder bron.
Als jij iets voor me doet
wat ik zelf zou hebben kunnen of moeten 
doen,
draag je bij aan mijn angst en mijn 
zwakte.

Wanneer je accepteert dat ik me voel zoals 
ik me voel
hoe vreemd die gevoelens ook lijken
kan ik ophouden met mijn pogingen je te 
overtuigen
en kan ik eindelijk proberen te begrijpen
wat de achtergrond van mijn gevoelens 
zijn.
En als dat duidelijk is
komen ook de antwoorden,
en heb ik geen raad nodig.
Zelfs vreemde gevoelens hebben zin
als je begrijpt wat erachter zit.
Misschien helpt bidden daarom
omdat God niet praat
geen goede raad geeft
en niet probeert de dingen voor je te 
regelen.
Hij luistert
en laat je zelf je problemen oplossen.
Daarom vraag ik je:
Luister naar me
en als je wilt praten
wacht dan even op je beurt.
Dan zal ik naar jou luisteren.

Rouwzorg
Lut Celie, de spreekster bij de lezing van Rouwzorg regio 0114, sloot haar inleiding 
af met een gedicht van Leo Buscaglia. Het gedicht maakte indruk en past naar mijn 
aanvoelen bij de uitdagingen, waar wij op dit moment voor staan. De uitdagingen voor 
onze samenleving naar aanleiding van de stroom vluchtelingen die op gang gekomen 
is vanuit de oorlogssituaties in Syrië en haar buurlanden, maar ook in andere delen van 
Azië en Afrika. De uitdagingen voor de leiders van onze Kerk. Hoe moet dat nu met al 
die vragen over samenleven? En ondermijnt het waarderen van andersoortige relaties 
nu echt het huwelijk? De uitdagingen ook voor onze eigen parochiekernen: Hoe houden 
we geloven leefbaar en levendig? Uitdagingen waar geen pasklaar antwoord voor is, en 
waar sommigen wel heel erg snel klaar staan met hun eigen verhaal, zonder even stil te 
staan en te luisteren. Luisteren biedt kansen tot ontmoeting en het vinden van elkaar.

Katrien Van de Wiele

Dat werd vroeger heel vaak gezegd. Ook in 
onze parochie wordt heel wat gezongen. Er 
zijn zanggroepjes en koren, er zijn cantors. 
Soms is het echt een familiegebeuren, dan 
weer een hechte vriendenclub. Er wordt 
eenstemmig of meerstemmig gezongen, in 
het Nederlands of op Gregoriaanse wijs of 
anderstalig. We hebben jonge zangertjes, 
maar ook iets minder jonge…. Ieder groep 
met een heel eigen geluid, gelukkig maar! 
Maar één ding geldt voor iedere zingende 
groep in onze parochie: Het enthousiasme 
en de inzet is groot! Geweldig is dit en dat 
verdient meer dan een hartelijke dank-je-
wel! We willen vanaf nu de muziek in onze 
parochie iets meer in het zonnetje zetten. 
Dus hebt u iets te vieren in uw groep, laat 
het dan alsjeblief weten! Heel de 
parochie mag het weten! 
Het Dameskoor van de Basiliek 
is deze keer aan de beurt zij 
hebben dit jaar hun jubileum, 
45 jaar. En dat wordt ook 
passend gevierd. Er is een 
feestelijke zangavond op vrijdag 
23 oktober om 19.00 uur in de basiliek met 
als thema ‘Zolang wij ademhalen’. Maria, 
uitvaart, Taizé en het leven vieren, het komt 
allemaal zingend aan bod. Op zondag 25 
oktober is er om 10.30 uur de feestelijke 
jubileumviering met als voorganger pater 
Joop Reurs en orgelbegeleiding van Marcel 
Mangnus.
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INFORMATIE EN INTENTIES

GEGEVENS

COLLECTE 24-25 OKTOBER
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er een extra 
collecte voor onderhoud van de basiliek en 
in Stoppeldijk is er een extra collecte voor de 
voedselbank Zeeuws-Vlaanderen.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZATERDAG 24 OKTOBER 19.00 UUR:
Op deze avond is er geen viering in de basiliek.

ZONDAG 25 OKTOBER 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het dameskoor
intenties: echtpaar Josephus Franciscus 
van Denderen en Agnes van Denderen – 
Stallaert en 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; Franciscus Blommaert 
en echtgenote Maria Wittock en ouders; 
Bernardus Temmerman; voor de oprichter van 
het dameskoor, pastor Jo van der Heyden; Willy 
Bauwens; Annie Schuren – Verbist

WOENSDAG 28 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: ouders Stallaert – Elias en kinderen; 
familie Baert – van Gijsel; familie Verdurmen; 
Martha, Alice, Melda en Jo van den Brande en 
ouders; voor Joop Govaarts
overleden:
Josephus Alphonsus Eugène Fassaert, 
weduwnaar van Angela Hemelaer, 94 jaar
Mededelingen:
Zaterdag 31 oktober 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. 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. Bovendien vieren we ook 
het feit dat onze kerk 80 jaar Basiliek is.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 25 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
m.m.v. gospelkoor Karibundi.
intenties: Margaretha Martinet en echtgenoot 
Theophile de Rechter en familie; Joseph 
Martens en Maria Heijkans.
lector: Gonny Rozijn
collecte: 
opbrengst caritascollecte voor de voedselbank 
Zeeuws-Vlaanderen: £ 115,65 waarvoor onze 
hartelijke dank.
mededeling:
Op zondag 25 oktober is het in onze 
kerk swingend geloven. Kom ook naar de 
Gospeldienst in onze kerk met als thema 
“Grenzeloos” De Gospeldienst wordt muzikaal 
opgeluisterd door Gospelkoor KARIBUNI 
uit Haacht-Station (B). KARIBUNI is een 
meerstemmig Afrikaans Gospelkoor dat, met 
geheel eigen aanpak en op gevoel al zingend 
grenzen verlegt.
Iedereen is van harte welkom.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZATERDAG 24 OKTOBER 19.00 UUR:
Op deze avond is er geen viering in onze kerk. 
We willen u verwijzen naar de zaterdagavond 
viering om 19.00 uur te Stoppeldijk.

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 25 OKTOBER 9.00 UUR:
Op deze zondag is er geen viering in onze kerk

MAANDAG 26 OKTOBER 9.30:
kermis maandag
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: Pastoor Herman van Leemput; Theo 
Hoek en echtgenote Nelly Verheem; Theo en 
Els Weemaes- Moorthamer; Annelies en Tamara.
Charel van Houte en echtgenoot; Susan Ferket en 
zoon Robbie; Evarist van Hooye echtgenoot van 
Gena Clarijsse; Camiel Clarijsse en echtgenote 
Augusta v.d.Keelen; Joseph van Hooye en 
echtgenote Maria de Rechter; Albert van de Vijver 
en echtgenote Celestina de Smet en familie; 
Marnix Strooband en familie; Alowies Antheunis 
en echtgenote Irma Smet; Katholieke bond voor 
ouderen afd. Heikant; Etwien van Doorselaer 
en echtgenote Corrie Adriaensen; Augustinus 
Beaurain en echtgenote Maria Nachtegael 
schoonzoon Renee en familie; Camilus Herrewegh 
en echtgenote Magdalena Frankevijle; Theo van 
den Bosch echtgenoot van Ria van den Branden 
ouders en familie; Leon van Waes en echtgenote 
Leontine van Overloop; uit dankbaarheid 
Johannes de Betuwe echtgenoot van Liliane 
Beddegenoodts; Gustaaf de Betuwe en echtgenote 
Elza de Block en familie; Petrus Johannes Seghers 
en echtgenote Maria Louisa de Rijcke; Joos de 
Rechter en echtgenote Margaretha Blijenberg; 
Petrus Leonardus van Hooije en echtgenote Maria 
Leonie de Caluwe en dochter Irene; Rudolf van 
Acker en echtgenote Anna de Caluwe; Lucien 
Herwegh echtgenoot van Jose de Block; Wilfried 
Seghers; Frans Erpelinck en echtgenote Ria Boon; 
August Jacobs en echtgenote Leonie Eggermond; 
Albertus Franciscus Beeckman en echtgenote 
Louisa Michielssens; Robert Doffemont en 
Augusta en Wies Walgrave; Lucien van Rattingen 
echtgenoot van Gerda Briqet en familie

SINT JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

ZATERDAG 24 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele
intenties: Els Schuren echtgenote van Wies de 
Windt; Ed Borm en echtgenote en ouders; Theo 
Beugels en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
René Bauwens en echtgenote; familie 
IJsebaert; Silvia Plasschaert;  Alfred Weemaes 
en echtgenote; René Seghers en echtgenote 
Madelein van Dorsselaer.
Mededeling:
Volgende week zaterdag 31 oktober is er in 
verband met een uitvoering van de fanfare “Sint 
Jan “ in onze kerk geen dienst.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 24 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep m.m.v. het Dameskoor o.l.v. Marlene 
Bauwens
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Edmondus van Broeck en 
echtgenote Julie-Marie van Broeck-Blommaert; 
Gabriël de Deckere echtgenoot van Maria van 
Hauten en schoondochter.
acolieten: Daphne en Jan.
collecte:
De caritascollecte van zaterdag 10 oktober 
die bestemd was voor voedselbank Zeeuws 
Vlaanderen heeft 28 euro opgebracht. Met 
dank hiervoor.
agenda:
Woensdag 21 oktober wordt vóór de middag 
ons kerkgebouw door enkele vrijwilligsters 
schoongemaakt.
Gedoopt op zondag 11 oktober:
Sanne Walter Francis, dochtertje van Geert 
Lagaert en Jolanda van den Hende ’s 
Gravenstraat 14, Clinge.

DINSDAG 27 OKTOBER 9.30 UUR
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

ZONDAG 25 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Mariette van Denderen-Colman en 
familie
lector: A.de Maeyer- de Deckere

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 25 OKTOBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor L.van Esbroeck
intenties: Cecile Vermue-Modde echtgenote 
van Lou Vermue en familie; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Maria Verbist 
en ouders; jaargetijde voor Jan van den Dries 
echtgenoot van Mien van der Noort en familie
lector: R. Buys-de Caluwe

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZONDAG 25 OKTOBER 10.30 UUR:
Op deze zondag is er geen viering in onze kerk. 
Wij verwijzen u naar de zaterdagavondviering 
om 19.00 uur te Stoppeldijk.
collecte:
De caritascollecte van zondag 11 oktober voor 
de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen, heeft £ 
70,-- opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

STOPPELDIJK
H. GERULPHUS 

ZATERDAG 24 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: Alphons en Martha Sponselee - 
Engels, Jan, John en Michel; Gerarda Schelfout 
- Verdurmen, echtgenoot en familie; echtpaar 
Mel – Mattens; Judith Cappaert - Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert.
lector: Annie Everaard
overleden:
Ria Kouijzer - Dobbelaer weduwe van Eduard 
Kouijzer in de leeftijd van 75 jaar.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 25 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en tante 
Maria Burm; ouders Frans en Mien de Meijer-
Hiel en ouders; Toon en Marie van de Bosch-
Pouwels en familie; familie A. Priem-Martens; 
Leonie Colpaart-Reijns; jaargetijde Louisa de 
Kort, echtgenoot Petrus Franssens, Dees van 
Damme en familie van Damme-Franssens; 
Ludo Asselman; jaargetijde Paulina Pauwels-
Vink en familie
lector: Roos Hiel 
com. assistent: Lea Kouijzer
acolieten: Darren en Rob
overleden:
Madelein Wesepoel weduwe van Johannes Rijk 
op de leeftijd van 93 jaar.
Petrus van Kruijssen echtgenoot van Els 
Franssens op de leeftijd van 90 jaar.
Maria Wentzler echtgenote van Jan van Jole op 
de leeftijd van 79 jaar.

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

ZONDAG 25 OKTOBER 9.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: jaargetijde voor Joos van Waterschoot 
echtgenoot van  Louisa Platjouw en jaargetijde 
voor dochter Lucien; Petrus de Klippelaar
lector: Angelique van Dorsselaar
com. assistent: Arnold van Leemput
misdienaar: Joost en Anne
koster: Lia van Kessel

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

ZONDAG 25 OKTOBER 9.00 UUR:
Op deze zondag is er geen viering in onze kerk.
overleden:
Josephus Jansen, echtgenoot van Rosalia van 
Waterschoot: 93 jaar

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 22 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
familie; Joseph Mariman; Tilly Tieleman – de 
Bruijn

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  
HULST

ZONDAG 25 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Guust Burm, echtgenoot van 
Els Neve en dochter Patricia; Herman en José 
van Hecke-Roegiers en zoon Ronnie; echtpaar 
Augustinus en Petronella Ferket-Poulussen 
en kleinzoon Auk de Maat; Jannie Tieleman-
Waterman; Willy Vermeulen, echtgenoot van 
Paula Vermeulen-de Keijzer; Jo Verstraeten en 
schoonzoon Nico; jaargetijde Maria van Gassen 
en echtgenoot Constantinus Serrarens en 
Jack; jaargetijde Desiré Steijaert en echtgenote 
Elza Schillemans en familie; Aloys Steijaert, 
echtgenoot van Ingrid Cortebeek en familie; 
Alfons de Blok, Eugenie de Blok-Verbruggen 
en kleindochter Jolanda; Aloisius Peersman, 
Albertina Peersman-Maas en familie

DINSDAG 27 OKTOBER 19.00 UUR:
Herdenkingsdienst.
We herdenken op deze avond de mensen die in 
ons midden overleden zijn
in het afgelopen halfjaar (1 april 2015 t/m 30 
september 2015).

WOENSDAG 28 OKTOBER 11.00 UUR:
woord- en communieviering 
overleden: 
de heer Joos Fassaert  94 j. 
de heer Johnny der Weduwe  69 j.
mevrouw Maria van Daalen-van Geertruij  98 j.

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 27 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet
overleden: mevrouw Maria Weemaes-D’hanis 
95 j.

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


