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Vrijdagavond 11 december 2015 is de basiliek 
tijdens de kerstmarkt geopend voor jong 
en oud. Nightfever zal voor de eerste maal 
gehouden worden. De aanleiding hiervoor is 

het heilig Jaar van Barmhartigheid. De zeven werken van Barmhartigheid zijn op 
zondag na de viering en vanaf mei op woensdag-, donderdag en zondagnamiddag 
van 14.00 uur tot 17.00 uur te zien in de koorkerk.

De eenvoud van Nightfever verklaart allicht haar succes. De kerk openstellen om 
mensen voor de kerkdeur en in de winkelstraten uit te nodigen om tot rust te 
laten komen door in de kerk een kaarsje aan te steken. Het lijkt op een stille 
aanbidding en dat is het in wezen ook. Door de muziek, de kaarsen, de locaties en 
dergelijke wordt het toegankelijker voor de toevallige voorbijganger, de drempel 
wordt lager om binnen te komen. De nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. In feite 
wordt u allen door de jongeren en de muziek over de drempel geholpen naar een 
plaats waar u tot bezinning en rust komt. Muziek raakt velen op zo’n avond meer 
dan het gesproken woord. 
Pastoraal werker Ralf Grossert zal deze avond aanwezig zijn, het koor van Bernadette 
Willaert uit Clinge brengt, afwisselend met cd’s, muziek ten gehore met liederen 
uit Taizé. Om 21.00 uur komt het 
koor de Stemmige Maatjes uit 
Biervliet waarna om 22.00 uur de 
avond afgesloten wordt met een 
gebed en zegening. 

Als u naar de kerstmarkt gaat loop 
dan ook even de basiliek binnen. 
Wees welkom.

Namens de werkgroep heilig Jaar 
van Barmhartigheid, Cecile van 
Tiggelen.

TINTINNABULUM
VAN DE BASILIEK

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: 
WAT 

MOETEN WIJ 
DOEN?

LEZINGEN 13 DECEMBER

DERDE ZONDAG 
VAN DE ADVENT

JAAR - C

Sefanja 3, 14-18a

Filippenzen 4, 4-7

Lucas 3, 10-18

Hulst
za 12 dec 19.00 uur  geen viering
zo 13 dec 10.30 uur  geen viering
zo 13 dec 15.00 uur  eucharistie
 opening van het heilig Jaar 
wo 16 dec 19.00 uur  eucharistie
vr 18 dec 19.00 uur  stilteviering

Heikant
zo 13 dec 9.00 uur  w&c viering

Koewacht
zo 13 dec 10.30 uur  w&c viering

Sint Jansteen
za 12 dec 19.00 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 10 dec 14.00 uur  rozenkransgebed

Clinge
za 12 dec 19.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 15 dec 9.30 uur  gebedsgroep

Graauw
zo 13 dec 9.00 uur  eucharistie

Nieuw-Namen
zo 13 dec 10.30 uur  eucharistie

Boschkapelle
zo 13 dec 10.30 uur  w&c viering

Hengstdijk
za 12 dec 19.00 uur  eucharistie

Stoppeldijk
za 12 dec w&c viering

Kloosterzande
zo 13 dec 10.30 uur  eucharistie

Lamswaarde
zo 13 dec 9.00 uur  w&c viering

Terhole
zo 13 dec 9.00 uur  geen viering

wzc Antonius
do 5 dec 10.30 uur  eucharistie

De Blaauwe Hoeve
zo 13 dec 10.30 uur  w&c viering
wo 11 dec 11.00 uur  w&c viering
do 12 dec 14.00 uur  w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 10 dec 10.30 uur  w&c viering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 12-13 december 2015

Paus Franciscus opent 8 december 
2015 in Rome de heilige deur, 
waarmee het heilig Jaar van 
Barmhartigheid een aanvang neemt. 
Vanuit de basiliek in Hulst begint 
dit heilig Jaar op 13 december, een 
jaar van vele activiteiten voor heel 
Zeeland.
In de basiliek staat een poort. Als 
je door deze poort gaat waan je je in 
een wereld van verbondenheid. Amnesty 
International, het Leger des Heils, de 
voedselbank, vluchtelingenwerk, rouwzorg 
0114, waterproject, Zonnebloem en 
vastenactie presenteren zich in de koorkerk. 
Zij zijn de huidige vertegenwoordiging van 
de zeven werken van Barmhartigheid. 

SAMEN ondersteunen zij de pelgrimstocht 
die ieder in zijn bestaan afl egt. SAMEN, op 
het eerste gezicht een gewoon woord. Toch, 
SAMEN is juist de kracht van ons mens-zijn, 
een mens-zijn dat ons mensen verenigt. 
SAMEN letten we op lichamelijke en 

geestelijke behoeften van de medemens 
maar ook van onszelf, want we kunnen 
goed doen voor een ander, maar dat 
lukt alleen als we zelf dat geluk ook 
kunnen ervaren. Het is EEN SAMEN 
OP WEG GAAN als enthousiaste 
groep met elkaar die bereikt, bindt 

en boeit. Dat maakt het heilig Jaar van 
Barmhartigheid een heel bijzondere.

Een ieder die respect heeft, probeert in 
woord en daad liefde, hoop en vertrouwen 
in de toekomst door te geven.

Wees welkom in de basiliek. Meld je aan 
als groep en u krijgt een rondleiding. Als 
u op eigen gelegenheid wilt komen kunt 
u vanaf mei in de koorkerk op woensdag-, 
donderdag- en zondagmiddag van 14.00 uur 
tot 17.00 uur terecht. Het programma is te 
vinden op www.heiligjaarzeeland.nl of www.
rk-kerk-ozvl.nl 

Namens de werkgroep heilig Jaar van 
Barmhartigheid, 

Vluchtelingen laten ons niet onberoerd. Heel 
actueel in ons land en in onze stad. Er is een 
aantal goede redenen waarom wij ons voor 
hun komst open mogen stellen, zegt bisschop 
Wiertz, in een interview in het Limburgs 
Dagblad. Op de allereerste plaats vanuit 
humanitair oogpunt. Mensen die op de vlucht 
zijn, die huis en haard verlaten hebben, die op 
zoek zijn naar eten, drinken, een dak boven 
hun hoofd, kunnen we niet in de kou laten 
staan. Het is onze -christelijke- plicht om onze 
naaste te helpen. Of om een oud woord af 
te stoffen: het is onze plicht om barmhartig 
te zijn. Barmhartigheid is een kernwaarde 

voor gelovige christenen. En niet verboden 
voor mensen die niet- of anders gelovig zijn. 
De wereld wordt er beter en mooier van. We 
moeten daden stellen. Ons niet door angst laten 
leiden. We moeten vluchtelingen opnemen 
in onze gemeenschap, in onze verenigingen 
en in onze parochies. Samen voetballen en 
als dat gepast is samen bidden. Alle mensen 
die vragen hebben bij het vluchtelingendebat 
wens ik toe dat zij God leren kennen, die zegt: 
“Mens, ik heb je lief. Wie je ook bent en waar 
je ook vandaan komt.”

pastoor Wiel Wiertz

Beste mensen,

Een poort in de basiliek
Samen onderweg in verbondenheid met de zeven werken 

van Barmhartigheid

Paus Franciscus opent 8 december 

In de basiliek staat een poort. Als 

geestelijke behoeften van de medemens 
maar ook van onszelf, want we kunnen 

en boeit. Dat maakt het heilig Jaar van 
Barmhartigheid een heel bijzondere.

Op zaterdagavond 28 november 2015 werd 
door het St. Gregoriuskoor uit Sint Jansteen 
in een eucharistieviering, de start gegeven van 
de ‘teerdag’, die jaarlijks op het feest van de 
H. Cæcilia wordt gevierd. Na afl oop van de 
viering werden er 3 jubilarissen gehuldigd, 
te weten Rob de Potter en Jo de Potter, die 
beiden 65 jaar koorlid zijn en Louis Smet, 
die 60 jaar koorlid is. Zij kregen een gouden 
insigne opgespeld met een bijbehorende 
oorkonde en een boeket bloemen.

De avond werd daarna voortgezet in het 
Verenigingsgebouw De Warande. Daar was 
pastoor Wiel Wiertz aanwezig. Hij meldde 
de aanwezigen dat het onze paus Franciscus 
heeft behaagd het verzoek van het St. 
Gregoriuskoor te honoreren om de dirigent 
van het koor, Martin Polspoel, de pauselijke 
onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifi ce’ toe 
te kennen. Zijn echtgenote Emmy mocht de 
bij de onderscheiding horende versierselen 
opspelden en de pastoor overhandigde de 
bijbehorende oorkonde. Jaap Klok, secretaris 
van het parochiebestuur, roemde de staat van 
dienst van de decorandus en zijn vele talenten 
en sprak de wens uit dat hij met Emmy nog 
vele jaren een bijdrage mag leveren aan het 
welzijn van de parochie H. Maria Sterre der 
Zee. 

Tot slot nam Paul Prince de toehoorders 
mee op de weg die bewandeld was bij het 
aanvragen van de onderscheiding en sprak de 
hoop uit dat Martin nog vele jaren als dirigent 
van ‘zijn’ koor mag blijven functioneren. Ook 
sprak hij de waardering uit van het koor voor 
zijn grote verdiensten en dankte hem daarvoor. 
Hij feliciteerde Martin met de onderscheiding 
en betrok ook Emmy in de hulde met een fraai 
boeket. Ter afsluiting hief de zaal een driewerf 
HOERA aan. Na de feestelijkheden nam 
iedereen deel aan een koud buffet en werd de 
avond in gepaste sfeer verder doorgebracht. 

Paul Prince, penningmeester St. Gregoriuskoor 
Sint Jansteen

Nightfever

Onderscheidingen 
St. Gregoriuskoor 

Sint Jansteen

volg ons op Facebook
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INFORMATIE EN INTENTIES NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

ZONDAG 13 DECEMBER 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: Irene van der Heijden en 
echtgenoot Cesar Vermeirssen en familie; 
Jacobus Lockefeer en echtgenote Anna 
Kindt; Albertus Burm, ouders en familie

lector: M. van Driessche-Crombeen
misdienaars: Sanne en Manon

mededeling: Fanfare “De Scheldezonen“ 
en zangkoor “Sint-Cecilia” nodigen u 
uit op het jaarlijks KERSTCONCERT o.l.v. 
Pierre van Hecke en George Pauwels en 
orgelbegeleiding door Luc Pluym op zondag 
13 december 2015 om 15.00 uur in de H. 
Josephkerk te Nieuw-Namen. De toegang 
is gratis. Na het concert bent u uitgenodigd 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffi e of thee.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZATERDAG 12 DECEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: René Boeijkens ,ouders en familie

STOPPELDIJK
H. GERULPHUS 

ZATERDAG 12 DECEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Desiderius Verrassel, echtgenote 
Clementina Beck, zoon Jo en schoonzoon 
Leon; Josephus de Meijer en echtgenote 
Cornelia de Meijer - Platjouw; Gerarda 
Schelfout - Verdurmen, echtgenoot en 
familie; echtpaar Mel - Mattens; Judith 
Cappaert - Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert

lector: Josephine Hamelinck en Celine 
Lambert

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 13 DECEMBER 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en 
tante Maria Burm; Ludovicus Stallaert en 
echtgenote Aline de Clerck, kleinkind Andrea 
Huige en familie; ouders Hiel-Truyman; 
jaargetijde Frans de Meijer en echtgenote 
Mien de Meijer-Hiel en familie; Yvonne Elisa 
Tieleman-Marin en wederzijdse familie; 
jaargetijde Ria de Booij, jaargetijde Joos de 
Booij en echtgenote Paulien van Driessche 
en zoon Karel; Cyril Cornelissens en familie; 
Francois Schijvenaars, Patrick en familie 
Schijvenaars-Wentzler; Emiel de Waal, 
ouders, zussen en familie

lector: Irma Collet
com. assistent: Jeannie van Waterschoot
acolieten: Evelien en Nathalie

gedoopt:
Wout, zoontje van Peter van Dijk en Femke 
Menu
Gijs, zoontje van Dimitry van de Pas en 
Jessica van der Klooster 

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

ZONDAG 13 DECEMBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor N. Polet
intenties: Frans van Damme, echtgenote 
Marie van Waterschoot, dochter Ineke en 
schoonzoon Johan; Gerarda de Kock van 
Haelst echtgenote van Piet de Kock; Jo 
Rombout echtgenoot Annie van Damme en 
familie; jaargetijde voor Angela Verstraeten 
en echtgenoot Joos Eijsackers

misdienaars: Jeanette en Angele
lector: Marita van Driessche
communie: Marieke Pardon
koster: Greet van Driessche

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

ZONDAG 13 DECEMBER 9.00 UUR:
Op zondag 13 december is er geen viering in 
onze kerk, dit in verband met de kerstmarkt, 
die op zaterdag in de kerk wordt gehouden.

COLLECTE 12-13 DECEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle, 
Clinge, Hengstdijk, Koewacht en 
Stoppeldijk is er een extra collecte voor 
bisschoppelijke adventsactie. In Hulst is er 
een extra collecte voor het heilig Jaar van 
Barmhartigheid. In Lamswaarde is er een 
extra collecte voor de kerstattenties.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZATERDAG 12 DECEMBER 19.00 UUR:
Op deze avond is er geen viering in de 
basiliek.

ZONDAG 13 DECEMBER 10.30 UUR:
Op deze morgen is er geen viering in de 
basiliek.

ZONDAG 13 DECEMBER 15.00 UUR:
Opening van het heilig Jaar van 
Barmhartigheid. Eucharistieviering met als 
voorganger vicaris P. Verbeek en pastoor 
W. Wiertz m.m.v. Koorstichting Cantorij der 
Basiliek, het Dameskoor en de Wal-Noten
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; Denise 
van de Voorde – Neve echtgenote van Gerard 
van de Voorde; Sjef Thuy en dochter Anja en 
voor Fien Esseling

WOENSDAG 16 DECEMBER 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; Tim de Smaele echtgenoot van 
Ria de Smaele – de Gucht en ouders en 
schoonouders; Ineke de Deckere – Reyns

VRIJDAG 18 DECEMBER 19.00 UUR:
stilteviering

overleden: Julia Maria Kramers, weduwe van 
Richard Heijens, 91 jaar

mededeling:
Vrijdagavond 11 december is de kerstmarkt 
vanaf 17.00 uur. De basiliek is ook open. U 
kunt binnen komen lopen en een kaarsje 
opsteken voor..., NIGHTFEVER, zoals al op 
meerdere plaatsen in de wereld bekend. 
Vanaf 17.00 uur zal er muziek, zang en 
rust zijn. Pastoraal werker Ralf Grossert 
zal aanwezig zijn, evenals het koor van 
Bernadette Willaert met muziek uit Taizé 
en De Stemmige Maatjes uit Biervliet die 
ook acte de présence geven. Om 22.00 uur 
sluiten we af met een gebed en de zending.
Kijkt u ook eens op de website www.rk-kerk-
ozvl.nl of www.heiligjaarzeeland.nl 

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 13 DECEMBER 10.30 UUR:
woord-en communieviering verzorgd door 
de werkgroep m.m.v. het koor 
intenties: Alice Dierick en familie; jaargetijde 
voor Willy de Maaijer echtgenoot van Elvira 
van de Berghe; Frank van Mossevelde 
echtgenoot van Marleen van Mossevelde-
Dobbelaer, zoon Marnic en ouders.; Laura 
Hamerlinck en René Baert

lector: Willy Verschraegen

overleden: 
Op dinsdag 24 november is op 81-jarige 
leeftijd overleden Gerard Rotthier, echtgenoot 
van José de Schepper. De dienst van woord 
en gebed heeft plaatsgevonden op zaterdag 
28 november in de aula van het crematorium 
te Terneuzen, gevolgd door de crematie.
Op maandag 30 november is op 80-jarige 
leeftijd overleden Hugo Kesbeke, echtgenoot 
van Marieke Peeters. De uitvaart heeft 
plaatsgevonden op zaterdag 5 december in 
onze kerk te Koewacht, waarna crematie te 
Terneuzen.

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 13 DECEMBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Leon van Waes en echtgenote 
Leontine van Overloop

SINT JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

ZATERDAG 12 DECEMBER 19.00 UUR:
woord-en communieviering verzorgd door 
de werkgroep 
intenties: Els Schuren echtgenote van Wies 
de Windt; Yvon Maes; echtgenote van Alfons 
Saman; Harry Gijsel en echtgenote Olga 
van de Velde; jaargetijde René Vermorken 
families Vermorken – Franssen; Ed Borm 
en echtgenote en ouders; Theo beugels 
en echtgenote; Rosa van Dorsselaer; René 
Bauwens en echtgenote

DONDERDAG 10 DECEMBER 14.00 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken: 
rozenkransgebed voor het gezin

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 12 DECEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 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; Jaargetijde Piet Inghels 
echtgenoot van Madeleine Bruggeman 
en familie; Maria Vanden Bossche en 
echtgenoot Joseph Mangnus; jaargetijde 
Amede Schalkens, dochter Margo en familie; 
Albert Scholter echtgenoot van Marieke Mol 
en familie

acolieten: Theo en Edy

DINSDAG 15 DECEMBER 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk: 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron. Iedereen 
is van harte welkom.

agenda: Maandag 14 december om 19.00 
uur: lectoren-bijeenkomst in de vergaderzaal.
Woensdag 16 december wordt vóór de 
middag ons kerkgebouw door enkele 
vrijwilligsters schoongemaakt.

mededeling: Mogen wij u verzoeken om 
de verwelkte bloemen op de graven van 
ons kerkhof te verwijderen. Zij kunnen 
op de afvalhoop, achteraan het kerkhof 
naast het hek, gelegd worden. Gelieve de 
plastiek potten in de speciale container te 
steken. Met dank namens de werkgroep 
‘kerkhofonderhoud’.

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 13 DECEMBER 9.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: Marie Verdurmen en echtgenoot 
Piet Totte en wederzijdse ouders; Josef 
van de Vijvere en echtgenote alma Mahu 
en wederzijdse ouders; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Maria Verbist 
en ouders; Trees Buys echtgenote van Willy 
Hofman, ouders en familie; Joseph Kips 
echtgenoot van Maria de Rechter ouders en 
familie; Frans de Waal echtgenoot van Cecile 
Temmerman, ouders en familie

lector: A Heijens-Bral

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZONDAG 13 DECEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Benny Cappendijk en 
familie; Joseph Schuren en echtgenote 
Elisabeth Schuren-Coolsen en familie; 
jaargetijde Marlies Schuren-de Schepper en 
echtgenoot Theo Schuren; uit dankbaarheid; 
Wies van den Bergen, dochter Anneke, zoon 
Philip en familie; jaargetijde Piet van der 
Meijden en familie

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 10 DECEMBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs 
intenties: Joseph Mariman; Tilly Tieleman-de 
Bruijn; Corrie van den Broeke-de Nijs

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 13 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor H. de Koning
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; jaargetijde Theodorus 
de Bruijn en echtgenote Maria de Meyer, 
dochter Marie-Louise en zoon Henk; 
ouders en grootouders Bert en Rosa Kroes-
van Bastelaar en ouders en grootouders 
Lodewijk en Jeanne Colsen-de Maat; Joseph 
de Schepper, echtgenoot van Maria de Pau; 
jaargetijde Geert Mol, echtgenoot van Lydie 
Rammeloo

WOENSDAG 16 DECEMBER 11.00 UUR:
woord- en communieviering 

overleden: 
mevrouw Bep Bakker-van Mechelen, 81 jaar.
mevrouw Julia Heijens-Kramers, 91 jaar.
mevrouw Anje Fernhout, 68 jaar.
de heer Charles de Keijzer, 87 jaar.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 15 DECEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet

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


