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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: 
ELKAAR TOT 
ZEGEN EN 

VREUGDE ZIJN

LEZINGEN 20 DECEMBER

VIERDE ZONDAG 
VAN DE ADVENT

JAAR - C

Micha 5, 1-4a

Hebreeën 10, 5-10

Lucas 1, 39-45

Hulst
vr 18 dec 19.00 uur stilteviering
za 19 dec 19.00 uur w&c viering
zo 20 dec 10.30 uur  eucharistie
wo 23 dec 19.00 uur eucharistie

Heikant
zo 20 dec 9.00 uur eucharistie

Koewacht
zo 20 dec 10.30 uur  w&c viering
zo 20 dec 14.30 uur kerstsamenzang
do 24 dec 16.00 uur kindjewiegen

Sint Jansteen
za 19 dec 19.00 uur  eucharistie

Kapel van O.L. Vrouw ter Eecken
do 17 dec 14.00 uur uur van gebed

Clinge
za 19 dec 19.00 uur  w&c viering
zo.20 dec 11.00 uur peuter- en
  kleuterkerk

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 22 dec 9.30 uur  gebedsgroep

Graauw
zo 20 dec 9.00 uur  w&c viering

Nieuw-Namen
zo 20 dec 10.30 uur  w&c viering

Boschkapelle
zo 20 dec 10.30 uur w&c viering

Hengstdijk
za 19 dec 19.00 uur w&c viering
do.24 dec 19.00 uur w&c viering

Stoppeldijk
za 19 dec 19.00 uur  w&c viering
do 24 dec 19.00 uur eucharistie
 kerstavond
za 26 dec 11.00 uur kindjewiegen

Kloosterzande
zo 20 dec 10.30 uur  w&c viering

Lamswaarde
zo 20 dec 9.00 uur  geen viering

Terhole
zo 20 dec 9.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 17 dec 10.30 uur  w&c viering
ma 21 dec 10.30 uur kerstviering
do 24 dec 10.30 uur geen viering

De Blaauwe Hoeve
zo 20 dec 10.30 uur  w&c viering
wo 23 dec 11.00 uur  geen viering

wzc De Lange Akkers
di 22 dec 10.30 uur  kerstviering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 19-20 december 2015

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is er op 
Hengstdijk weer de jaarlijkse kerststallen 
tentoonstelling. Wij zijn er weer in geslaagd 
om een zeer groot aantal kerststallen groot 
en klein, kerstaferelen en afbeeldingen bij 
elkaar te krijgen. En wederom is er een 
groot aantal bij die nog nooit in onze kerk 
te zien zijn geweest. 
Graag nodigen we u uit, in onze sfeervolle 
en warme kerk, voor een bezoek aan deze 
mooie tentoonstelling. U ontmoet in een 

gezellige kerstsfeer vele mensen en u kunt 
eventueel gezellig voor de grote kerststal 
een kopje koffi e, thee of gluhwein drinken. 

Helaas zijn wij vanaf dit jaar genoodzaakt 
om €2,- ( kinderen tot 16 jaar gratis) 
toegang te vragen om onze onkosten te 
dekken.

De openingstijden zijn 27 t/m 30 
december telkens van 13.00 tot 18.00 uur

Tijdens de informatieavond sprak iemand 
heel rustig de memorabele woorden uit: 
“De komst van de vluchtelingen naar Hulst 
geeft ons de gelegenheid om 72 uur lang te 
laten zien wat we waard zijn”. Ik schreef daar 
eerder al over. Nu kan ik zeggen: “Gelukkig, 
we hebben het laten zien en het mag gezien 
worden”. Rondom de Dullaert bleef het rustig 
en binnen waren veel vrijwilligers aan de slag, 
aangestuurd door de groep die het verblijf 
van de groep vluchtelingen in Hulst leidde 
en coördineerde. De aankomst van de groep, 
van verschillende kanten komend, soms 
na uren reizen, verdeeld over vijf bussen, 
was indrukwekkend. Ik voelde kippenvel 
opkomen bij het zien en begroeten van al de 
vele mannen, vrouwen en kinderen. Iedere 

keer een mens met een heel verhaal. Ik had 
het voorrecht in totaal heel wat uren bij 
hen te mogen zijn. Met heel wat mensen te 
mogen praten. Vaak moeizaam, want de taal 
is een probleem. Dat kan ook niet anders. 
Iets te mogen horen van omstandigheden en 
achtergronden. En te mogen ontdekken: het 
zijn gewone mensen (wie zou iets anders 
verwachten?). Intens was het moment 
toen een klein meisje, door een kleurboek 
bladerend opeens een plaatje van een boot 
tegenkwam. Met haar vinger wees ze er op: 
dit, dit, dit. En ze hield het boek omhoog 
om het mij te laten zien. Op vrijdag trokken 
ze weer verder, hun toekomst tegemoet. 
‘Welkom in Nederland’, ik heb dat meer dan 
eens gezegd. En ik meende wat ik zei.

Beste mensen,

Kerststal tentoonstelling Hengstdijk 

volg ons op Facebook
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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

Nu we alweer ‘opschieten’ in de advent 
(wat gaat die tijd toch snel!), en het kerst-
feest heel dichtbij is gekomen, even een 
paar wetenswaardigheden, die u mis-
schien allang weet. Beschouw dit stuk-
je informatie dan als een ‘opfrisser’ en 
‘opwarmer’. 
In de allermeeste huizen zal in de da-
gen van Kerstmis de kerststal een 
plaats krijgen. Voor het eerst 
gebeurde het neerzetten van 
een kersttafereel in 1223 door 
de heilige Franciscus, in een 
kerk in het Italiaanse Greccio. 
Zoals eens de herders in Beth-
lehem, waren de gelo-
vigen ‘pelgrims’ naar de 
kribbe. Al gauw stonden 
er kribben in vele kerken 
en kloosters, later ook in 
klaslokalen en woon-
kamers.
Naast de kerststal 
zetten we de kerst-
boom overal neer. 
We tuigen hem op 
en steeds vaker 
is de versiering 
aan mode on-
derhevig (goed 
voor de 
e c o n o -
mie . . . . ) . 
Het ge-
b r u i k 
om een 
kerstboom 
te plaatsen 
ontstond in de 

Elzas en in het Zwarte Woud omstreeks 
1500. De kerstboom werd door Luther en 
de Reformatie tot kerstsymbool van de 
protestanten verklaard. In de oorlog tegen 

Napoleon werd de dennenboom het 
vrijheidssymbool van alle Duitsers. Te-

gen het einde van de 19e eeuw deed 
de boom zijn intrede in de katholieke 

kerken en huizen.
De kerstboom staat voor de boom 

van het paradijs waaraan de 
‘vruchten des levens’ hangen, 
uitgebeeld door appels, no-
ten, gebak, en door gouden 
en zilveren kerstballen en 

versiering.
Aan het einde van de kerst-
tijd wordt de boom ‘geplun-
derd’. Van de boom des 
levens worden de vruchten 

des levens geplukt.
Ik wens u allen, jong en 
oud, een genoeglijke 
tijd met het opzet-
ten van de kerststal 
en de kerstboom en 
met het aankleden in 

kerstsfeer van huis en 
werkomgeving. Moge 

alles wat we doen 
ons helpen 
onze ogen te 

richten op 
de Zoon 
van God 
wiens ge-

boorte wij 
opnieuw gaan 

vieren. 

Tijdens gesprekken rondom het uitzenden 
van vieringen vanuit kerken in Zeeuws-
Vlaanderen kwam het aanbod ter sprake dat 
Omroep Hulst de nachtmis vanuit de basiliek 
in Hulst gaat uitzenden. De viering wordt op 
kerstavond om 22.00 uur opgenomen en 
vanaf middernacht steeds herhaald tot 12.00 

uur op Kerstmis. We hopen dat de uitzending 
van deze nachtmis voor velen, die niet goed 
meer in de gelegenheid zijn om een kerk te 
bezoeken, de heilige kerstnacht dichterbij 
brengt en hen met vreugde vervult. Alvast 
toegewenst: veel betrokken devotie en een 
zalig kerstfeest!

Uit aller naam: Wiel Wiertz, pastoor
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INFORMATIE EN INTENTIES HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZATERDAG 19 DECEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: René Boeijkens ,ouders en familie; Ro-
salia Kerckhaert-Warrens en echtgenoot Josephus 
Kerckhaert

DONDERDAG 24 DECEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. van Geloof
intenties: Albert van Leemput en familie van 
Leemput-Naessens; Eugenius Maas, ouders en 
familie; ouders Wies en Maria Roctus-de Bakker, 
zoon Guust en familie; Josephus van Bellen en 
echtgenote Louisa Mannaert en Piet Mannaert; 
René Boeijkens, ouders en familie; familie Leen-
knegt-de Booij

STOPPELDIJK
H. GERULPHUS 

ZATERDAG 19 DECEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Desiderius Verrassel, echtgenote Cle-
mentina Beck, zoon Jo en schoonzoon Leon; 
Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de 
Meijer-Platjouw; Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; echtpaar Mel-Mattens; Ju-
dith Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert.

lector: Celine Lambert en Josephine Hamelinck

DONDERDAG 24 DECEMBER 19.00 UUR:
Kerstavond eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs
intenties: ouders Borm-van Eerdenburgh; Leon en 
Lies de Waal, zonen Jo en Henk; zuster Clementi-
na Vink; familie Geus-Verrassel; Joseph Hamelink, 
echtgenote , dochter Annie en zoon Leo; Judocus 
Gelderland en echtgenote Rosalia Gelderland-
Roctus en familie; Leon Lambert; Jo Bilterijst en 
familie Bilterijst-Everaard; George, Luciën, Raoul 
Pieters en familie; Josephus de Meijer en echtge-
note Cornelia de Meijer-Platjouw; Gerarda Schel-
fout-Verdurmen, echtgenoot en familie; echtpaar 
Mel-Mattens; Judith Cappaert-Spuesens en echt-
genoot Albertus Cappaert.

lector: Marlies Everaard

ZATERDAG 26 DECEMBER 11.00 UUR:
In onze kerk Kindjewiegen

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

ZONDAG 20 DECEMBER 9.00 UUR:
Op deze zondag is er geen viering in onze kerk.

COLLECTE 19-20 DECEMBER
In alle kernen is de gewone collecte voor bis-
dom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap. 
In Hulst is er een extra collecte voor onder-
houd van het orgel. In Sint Jansteen Terhole 
en Stoppeldijk is er een extra collecte voor de 
bisschoppelijke adventsactie.

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 18 DECEMBER 19.00 UUR:
Stilteviering

ZATERDAG 19 DECEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert m.m.v. het Basiliekkoor
intenties: echtpaar Josephus Franciscus van Den-
deren en Agnes van Denderen-Stallaert en fa-
milie; Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; jaargetijde Albert Beck 
echtgenoot van Paula Casteels en familie; Paul 
van der Sneppen echtgenoot van Julia Bogaert

ZONDAG 20 DECEMBER 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. 
Wiertz met samenzang
intenties: familie Baert-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; Wim en Tilly van 
Olffen-Lockefeer; Jo Schelfhout en echtgenote 
Madeleine Schelfhout-de Koning, broer Aloïs en 
zuster Lisa de Koning

WOENSDAG 23 DECEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater W. 
Brand
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; fami-
lie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; Martha, 
Alice, Melda en Jo van den Brande en ouders

Mededeling:
• Op zondag 3 en 10 januari zullen er in Hulst 

geen vieringen zijn i.v.m. de sluitingsvieringen 
in Graauw en Terhole om 9.30 uur. De sluitings-
vieringen van Sint Jansteen en Stoppeldijk zijn 
op resp. op 2 en 9 januari om 19.00 uur.

• Met ingang van 2016 zullen de zaterdagavond-
vieringen komen te vervallen op een enkele uit-
zondering na en op zondag zullen de vieringen 
om 11.00 uur aanvangen. Op 1 januari zal de 
viering dus om 11.00 uur beginnen.

• In het heilig Jaar van Barmhartigheid is er een 
tentoonstelling in de koorkerk. Hier hebben 
een aantal organisaties die werken aan de wer-
ken van barmhartigheid zichzelf gepresenteerd. 
De voedselbank is hier ook bij. Het hele jaar 
kunt u voedsel doneren bij de stand van de 
voedselbank. Dit kunt u voor of na een viering 
hier neerleggen en tevens wanneer de koorkerk 
open is.

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 20 DECEMBER 9.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. 
Wiertz

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 20 DECEMBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: Elisabeth Smulders-Durinck en familie; 
Jules van de Eeckhout  en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Wee-
maes; Richard Broekaart echtgenoot van Maria 
Matheyssen ouders en familie

lector: Ch. Altenburg-Maerman

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 20 DECEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert m.m.v. het koor
intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote Ger-
maine van der Sijpt-van Goethem en familie

lector: Willy Verschraegen

overleden: Op donderdag 3 december is op 71 
jarige leeftijd overleden André Goossens.
De dienst van woord en gebed werd gehouden 
op woensdag 9 december in het crematorium te 
Terneuzen, waarna crematie.

mededelingen: Op zondag 20 december 14.30 
uur is het in onze kerk weer de jaarlijkse kerstsa-
menzang. In gezellige kring genieten van de kerst-
sfeer, de verhalen en samen kerstliederen zingen 
met m.m.v. het Ceciliakoor en het Seniorenkoor. 
Na afl oop nagenieten met koffi e, thee of een lek-
ker glaasje gluhwein. U bent allen van harte wel-
kom.

DONDERDAG 24 DECEMBER 16.00 uur:
Kerstfeest is voor iedereen, ook voor de allerklein-
sten. Alle kinderen zijn van harte welkom, maar 
natuurlijk ook mama’s papa’s oma’s opa’s broer-
tjes en zusjes bij het Kindjewiegen in de kerk van 
Koewacht. 14 kinderen zingen en vertellen het 
kerstverhaal. Natuurlijk is er ook een echte baby. 
Het geheel duurt een half uurtje en na afl oop is er 
voor iedereen wat lekkers.

SINT JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

ZATERDAG 19 DECEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor W. 
Wiertz 
intenties: Yvon Maes echtgenote van Alphons Sa-
man; René Bauwens en echtgenote; Theo Beu-
gels en echtgenote Rosa van Dorsselaer

DONDERDAG 17 DECEMBER 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 Voorspreek-
ster zijn! U bent allen van harte uitgenodigd.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 19 DECEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. het koor ‘Laudate Do-
minum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie Brabers 
en familie; jaargetijde Oscar Polfl iet en echtge-
note Emma van Denderen; Eduard Bonte echtge-
noot van Hilda Leuridan

acolieten: Daphne en Jan

collecte: De caritascollecte van zaterdag 5 decem-
ber heeft € 8,- opgebracht. Met dank hiervoor.

ZONDAG 20 DECEMBER 11.00 UUR:
Peuter- en Kleuterkerk met als thema: ‘Uitzien 
naar Kerst’

DINSDAG 22 DECEMBER 9.30 UUR
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk: bij-
eenkomst gebedsgroep de Bron. Iedereen is van 
harte welkom.

oproep: De lectorengroep uit Clinge is dringend 
op zoek naar mensen die hun groep willen komen 
versterken. Ook het parochieel gemengd koor St. 
Cecilia zoekt nog nieuwe leden. Zowel mannen 
als vrouwen zijn in beide groepen van harte wel-
kom. Bent u geïnteresseerd of wil u wat meer in-
formatie, dan kunt u zich wenden tot mevr. Ria de 
Koster (tel. 0114-315095). Alvast bedankt.

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

ZONDAG 20 DECEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: jaargetijde Henri en Maria Verbist-van 
de Berghe en familie; jaargetijde Helena de Ridder 
en echtgenoot Robert van Vlierberghe; jaargetijde 
Marie de Block en echtgenoot Jozef Buijsrogge

lector: L. van Driessche-Steyaert

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZONDAG 20 DECEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Jans-
sen en familie; ouders Eduardus en Bertha Lam-
bert-van den Bergen en kinderen; Margo, Willy 
en schoondochter Julma; ouders Willy en Wieske 
Gelderland-de Rooij; Gerarda Erpelinck-van Leu-
ven; Hugo Claeijs en Euphrasia van den Eekhout.

collecte: De caritascollecte voor Simavi van zon-
dag 6 december heeft €94,- opgebracht. Hartelijk 
dank daarvoor !

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 20 DECEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor N. Polet m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en tante 
Maria Burm; Ro van Waterschoot, ouders en fa-
milie; echtpaar Cor en Annie Schelfhout-Claessen; 
jaargetijde Eugénie de Waal-van Waterschoot, 
echtgenoot en verdere familie; Tina en Willy van 
Troost-Jonkheijm; jaargetijde Theo de Kort met 
gedachtenis aan dochter Betsie en familie

lector: Roos Hiel
com. assistent: Lidwien Jansen
acolieten: Darren en Rob

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

ZONDAG 20 DECEMBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: Marie Brooijmans; Kees en Adri Rijk-
Brooijmans en familie de Theije-Brooijmans; 
Ploon Boeding en Guust van der Poele en familie 
de Schrijver-Dophemont; Franciscus de Silva en 
Paula de Theije; Jos Hemelaar en Marie Lauret en 
zoon Gerard en familie

lector: Ingrid Maerman.

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 17 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: Joos Valckx en familie Valckx-Verbist; 
Corrie Smulders; Trees de Dalie-Baart; Eddy Totté

MAANDAG 21 DECEMBER 10.30 UUR: 
Kerstviering in Martinuskerk m.m.v. parochiekoor
intenties: René de Cock en familie; Mieke Wijne 
Remerie

DONDERDAG 24 DECEMBER 10.30 uur:
Op deze dag is er geen viering in onze kerk.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST
ZONDAG 20 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; Achiel 
Hermans, echtgenoot van Margriet Bryssinck; jaar-
getijde Elza Rottier, echtgenote van Frans van Da-
ele en familie; ouders Boeijkens-Smits en familie; 
Ria en Willy Schelfaut-van Heese; Willy Vermeu-
len, echtgenoot van Paula Vermeulen-de Keijzer; 
René en Agnes Martinet-Goossens en kleinzoon 
Wouter; jaargetijde Robert van Waterschoot;

In deze week zijn er dagelijks kerstvieringen in de 
kapel en/of op andere locatie binnen Curamus 
voor de verschillende afdelingen en woningen. 
De gewone weekviering op woensdag komt te 
vervallen.

overleden: 
de heer Adriaan Buijze, 80 jaar.
de heer Gerard Sponselee, 87 jaar.
mevrouw Sophia Serie-Piessens, 81 jaar.
mevrouw Johanna Seghers-van Denderen, 89 jaar.
de heer  Petrus de Kock, 93 jaar.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 22 DECEMBER 10.30 UUR:
Kerstviering m.m.v. het koor van de parochie
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet

GEGEVENS
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


