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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

79e Jaargang nr. 14 Zondag 31 januari 2016

THEMA: 
TEGEN ALLE 
WEERSTAND 

IN

LEZINGEN 31 JANUARI

4E ZONDAG DOOR 
HET JAAR
JAAR - C

Jeremia 1, 4-5.17-19
1 Korintiërs, 12, 31; 13,1-13

Lucas 4, 21-30

Hulst
zo 31 jan 11.00 uur  eucharistie
wo 3 feb 19.00 uur  eucharistie
vr 5 feb 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
zo 31 jan 9.30 uur  eucharistie

Heikant
do 28 jan 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 2 feb 10.30 uur eucharistie

Clinge
za 30 jan 19.00 uur  w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 2 feb 9.30 uur  w&c viering
 aansluitend aanbidding

Nieuw-Namen
vr 5 feb 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 30 jan 19.00 uur  eucharistie

Kloosterzande
zo 31 jan 9.30 uur  w&c viering

wzc Antonius
do 28 jan 10.30 uur  w&c viering
do 28 jan 19.00 uur herdenkingsdienst

De Blaauwe Hoeve
zo 31 jan 10.30 uur  w&c viering
wo 3 feb 11.00 uur  weekviering

Korenmarkt/Bellingstraat
do 4 feb 14.00 uur viering

wzc De Lange Akkers
di 2 feb 10.30 uur  w&c viering

Cluster Noord
Kloosterzande zondag 9.30 uur
Lamswaarde 3de maandag 
 v.d. maand 19.00 uur
Terhole 2de maandag 
 v.d. maand 10.00 uur

Cluster Oost
Clinge zaterdag 19.00 uur
Graauw 3de donderdag 
 v.d. maand 10.00 uur
Nieuw-Namen 1ste, 3de en 4de 
 vrij v.d. maand 19.00 uur

Cluster Zuid
Koewacht zondag 9.30 uur
Heikant 4de donderdag 
 v.d. maand 10.30 uur
St. Jansteen 2de donderdag 
 v.d. maand 10.30 uur

Cluster West
Boschkapelle zaterdag 19.00 uur
Hengstdijk 2de en 4de 
 ma v.d. maand 19.00 uur

Hulst zondag 11.00 uur
 iedere wo 19.00 uur
 1ste en 3de 
 vrij v.d. maand 19.00 uur

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 30-31 januari 2016

NIEUWE VASTE TIJDEN VAN 
VIERINGEN IN DE PAROCHIE

De jaarlijkse actie Kerkbalans vindt dit jaar 
plaats van 17 tot en met 31 januari 2016. 
Het thema is dit jaar “Mijn kerk inspireert”. 
Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie 
van het land is? Overal vragen plaatselijke 
kerken en parochies aan hun leden om 
een fi nanciële bijdrage over te maken. 
Ook bij u is de brief voor Kerkbalans al 
op de mat gevallen of zal deze een dezer 
dagen bij u binnen komen. Doet u weer 
mee?
Behalve door te doneren, kunt u de actie 
ook ondersteunen door er in uw omgeving 
aandacht voor te vragen. Zo laat u weten 
dat u het werk van uw parochie van 
belang vindt en dat uw kerk een fi nanciële 
bijdrage meer dan waard is.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de 
fi nanciële steun van haar leden. Doe 
mee aan Actie Kerkbalans en vul het 
toezeggingformulier ruimhartig in. 

Via deze weg willen we u alvast hartelijk 
bedanken voor uw bijdrage!

Ronnie Roctus, Penningmeester
Parochie H. Maria Sterre der Zee.

In het kader van het Jaar van Barmhartigheid 
heeft de werkgroep een vijftal lezingen 
kunnen organiseren. Vijf prominente 
sprekers geven hun eigen kijk op het thema 
barmhartigheid. Deze lezingen vinden plaats 
op 15 februari, 16 maart, 7 april, 18 mei 
en 8 juni, steeds in de H. Catharinakerk, 
Hengstdijkse Kerkstraat 6, Hengstdijk, 
aanvang om 19.30 uur. U komt toch ook ?

Maandag 15 februari 
spreekt Leo Fijen over: 
“Barmhartigheid 
als kans om dichter 
bij jezelf, bij de 
ander en bij God te 
komen”.

Televisiejournalist Leo 
Fijen zal concrete voor-
beelden geven uit het 
parochieleven en uit 
zijn persoonlijke leven 
om duidelijk te ma-

ken dat barmhartigheid een vruchtbare weg 
is om je geloof te ervaren. Barmhartigheid 
staat haaks op de geest van onze tijd die 
spreekt over autonomie, maakbaarheid en 
individualisme. Barmhartigheid is precies het 
tegenovergestelde en doet een mens, maar 
ook een geloofsgemeenschap, groeien op de 
weg naar God. De lezing wordt geen theore-
tisch verhaal, maar een reeks van inspireren-
de voorbeelden die iedereen kan meemaken 
en die elke kerk kan ondernemen. Zo wordt 
de avond een nieuw begin van deelnemers 
en kerken. En zo heeft paus Franciscus het 
ook bedoeld.

Woensdag 16 maart 
spreekt vicaris Paul 
Verbeek over:
“Franciscus van 
Assisi ontmoet de 
melaatse”.

Vicaris Paul Verbeek 
is een kenner van de 
Italiaanse heilige Fran-
ciscus van Assisi. In 
zijn lezing zal Verbeek 
ingaan op de ontmoeting die Franciscus had 
met de melaatse. Deze ontmoeting heeft 
Franciscus totaal veranderd. De blik van de 
melaatse liet hem niet los. Franciscus ging 
zich voor hen inzetten en liet zijn hart raken. 
De concrete ander roept op tot barmhartig-
heid en hierin zien we het appèl van de An-
dere God.

Donderdag 7 april 
spreekt Bisschop Lie-
sen over: 
“Wat leert de bijbel 
ons over barmhartig-
heid?”

Bisschop Liesen zal 
vanuit zijn exegetische 
expertise ons inspire-
rende inzichten geven 
over de lessen die de 
bijbel ons kan leren 

als het over barmhartigheid gaat. Barmhar-
tigheid is een eigenschap die door de Bijbel 
uitsluitend wordt toegeschreven aan God. 
Het evangelie gebruikt dit woord alleen voor 
Jezus. Christen-zijn is deelnemen aan het 
leven van Jezus en barmhartigheid gestalte 
geven.

Woensdag 18 mei 
spreekt frater Broer 
Huitema over: 
“Spiritualiteit van 
barmhartigheid en 
broederschap”. 

Frater Broer Huitema is 
lid van de Congregatie 
van Onze Lieve Vrouw, 
Moeder van Barmhartig-

heid, beter bekend als de Fraters van Tilburg. 
Vanuit de binnen de congregatie beleefde 
spiritualiteit van barmhartigheid en broeder-
schap gaat hij nader in op de relatie tussen 
beide. In het bijzonder bespreekt Huitema 
de plek die Jezus daarin heeft als de Barm-
hartige Broeder en hoe de congregatie die 
spiritualiteit de afgelopen decennia heeft ge-
deeld met leken.

Woensdag 8 juni 
spreekt diaken Vincent 
de Haas over: 
“De Psalmen van 
(on)barmhartigheid”.

Het Psalmboek vormt 
het hart van de bijbel. 
We kunnen het psalm-
boek op verschillende 
manieren lezen: histo-
risch, literair of gees-
telijk. We concentreren ons in het bijzonder 
op psalmen die de barmhartigheid van God 
bezingen, maar ook op andere die over de 
onbarmhartigheid van mensen klagen. De 
Haas zal ook andere vragen meenemen, zo-
als: Hoe luister je zo naar de psalm dat God 
zich daarin laat horen? Hoe kan een psalm 
je inspireren als christen? Hoe geef je een 
psalm van barmhartigheid een plek in je da-
gelijks leven?

De lezingen zijn onderdeel van een cyclus, 
maar ze kunnen ook los gevolgd worden. 
Inschrijven vooraf is gewenst, maar niet 
noodzakelijk. U kunt zich inschrijven per 
e-mail via pastoriehulst@zeelandnet.nl o.v.v. 
de lezing(en) die u wilt volgen, of door te 
bellen naar 06-53858077.
De toegang is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage voor de onkosten is van harte 
welkom. 

We hopen u te zien bij een van deze avonden!

Namens de werkgroep heilig Jaar van 
Barmhartigheid,
Cecile van Tiggelen

Houd voor het laatste nieuws over het Jaar 
van Barmhartigheid ook de website in de 
gaten: www.heiligjaarzeeland.nl

Vijftal lezingen op het thema barmhartigheid

Start Actie Kerkbalans 
2016: 

Mijn kerk inspireert 

volg ons op Facebook

Huis-aan-huis bladen • Drukwerk • Posters • Digitaal printen

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen
T. 0115-649800 • redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl

Het adres voor 
elke printopdracht

doet meer!

Tussen twee buien door even uitwaaien 
op het strand van Cadzand. Overal wordt 
volop gewerkt. De bescherming tegen de 

zee wordt verhoogd en versterkt. 
Aan de ontworpen route voor het 

asfaltpad en de betonnen verstevigingen 
voorzien van banken bovenop kun je 

opmaken: er is nog geld genoeg. 
Je moet het willen uitgeven.

Rutte Huispaaskaars
Wij willen u de mogelijkheid bieden om een huispaaskaars te bestellen. Wij willen graag 
vóór 15 februari uw bestelling binnen hebben. Dit kan alleen per briefje in de brievenbus 
van de pastorie, Steenstraat 22 of per mail pastoriehulst@zeelandnet.nl 

Graag willen wij dan de volgende gegevens van u weten: Uw naam 
en adres, telefoonnummer of mailadres alsook de uitvoering 
van de kaars die u wenst. Indien u dezelfde kaars wenst als de 
parochiekern Hulst dan is dat C, Samen.

A = Gaudi
B = Sarcofaag
C = Samen
D = Vis en Broden

Leo Fijen. Foto: RKK 
Communicatie & Marketing

vicaris Paul Verbeek 
Foto: bisdom van Breda

bisschop Liesen
Foto: bisdom van Breda

frater Broer Huitema
Foto: KNR

diaken Vincent de Haas
Foto: bisdom van Breda

De kaarsen A, B en C zijn 25 cm hoog en 
kosten €19,95. Kaars D is 18 cm hoog en 
kost €13,95.
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INFORMATIE EN INTENTIES SINT JANSTEEN

DINSDAG 2 FEBRUARI 10.30 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken feest 
van Maria Lichtmis: eucharistieviering met 
als voorganger pater J. Reurs m.m.v. het 
Gregorius koor

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 28 JANUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
familie

DONDERDAG 28 JANUARI 19.00 UUR: 
herdenkingsdienst voor overleden bewoners 
in 2015 m.m.v. Bressiakwartet

overleden: 
Aloïs van Goethem, 90 jaar
Remy Verras, 86 jaar

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST

ZONDAG 31 JANUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor H. de Koning
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot 
van Margriet Bryssinck; jaargetijde Willy 
Vermeulen, echtgenoot van Paula Vermeulen-
de Keijzer; Guust Burm, echtgenoot van Els 
Neve en dochter Patricia; jaargetijde Eddy en 
Mark Gijsel; Bep Bakker-van Mechelen; Emil 
Piessens

WOENSDAG 3 FEBRUARI 11.00 UUR:
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoeve-koor

DONDERDAG 4 FEBRUARI 14.00 UUR:
viering in de serre van Bellingstraat/
Korenmarkt

overleden: 
mw. Marja Ots-van Kouteren, 83 jaar.
mw. Gerarda van Goethem-Vioen, 93 jaar.

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 2 FEBRUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet

COLLECTE 30-31 JANUARI 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst, is er een 
extra collecte voor het onderhoud van 
het orgel. 

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 31 JANUARI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het Dameskoor
intenties: Corry van der Wielen-Aarts 
en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; Gerard de 
Witte; Paula de Bruyn en Ries van Kampen 
en familie; Gustaaf de Deckere en familie; 
Elvira Clyncke-van den Navoy; Harriëtte 
Schigt-Meeusen

WOENSDAG 3 FEBRUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
W. Brand
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Marie-Louise Malcontent echtgenote van 
Eddy Vermandel en ouders Malcontent-
van Laere; Jan Piket en vader; Roger van 
Dorsselaer echtgenoot van Tiny van de Walle

VRIJDAG 5 FEBRUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
W. Brand
intenties: Wim Bruggeman en familie; René 
Verstraaten en echtgenote Gerardina Kindt; 
Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde 
de Vos en ouders; ouders Brand-Wauters en 
familie; Achiel van Gassen en echtgenote 
Gerardina Buysrogge en familie

mededeling: Zaterdag 30 januari 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.

Laten afl ezen van misintenties in Hulst
We hebben de vraag gekregen of het 
mogelijk is om misintenties te laten 
afl ezen in de basiliek in Hulst. Daarop 
kunnen we bevestigend antwoorden.

Hoe kunt u uw intentie aanmelden:
• Persoonlijk: door langs te komen tijdens 

de openingsuren van ons secretariaat: 
van maandag tot en met donderdag van 
9.30 tot 11.30 uur.

• Telefonisch: tijdens de openingsuren van 
het secretariaat. Het telefoonnummer is 
(0114) 31 21 30.

• Per envelop: Door een envelop in de 
brievenbus te doen in Steenstraat 22 
met de vermelding: Misintentie. In de 
envelop kunt u dan de gewenste tekst 
voor de intentie vermelden.

• Per e-mail: Ook kunt u uw intentie 
per e-mail verzenden. Het mailadres is 
pastoriehulst@zeelandnet.nl 

U geeft de tekst van de misintentie op met 
uw naam en telefoonnummer. Wanneer 
er door omstandigheden een viering niet 
door kan gaan, kunnen wij u hiervan tijdig 
op de hoogte stellen. De kosten voor 1 
misintentie bedraagt €10,50.
Medewerkers secretariaat parochiekern Hulst

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 31 JANUARI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het koor

lector: Trees Rietjens.

mededeling: Tot en met 31 januari wordt 
weer de actie Kerkbalans gehouden. Onze 
vrijwilligers zullen u een brief bezorgen om 
te vragen hier aan mee te doen. Nu onze 
kerk open blijft als één van de vijf kerken 
binnen onze parochie hebben wij uw steun 
meer dan ooit nodig.
Naast de pastorale onkosten is er veel geld 
nodig om het gebouw te verwarmen, te 
verlichten en te onderhouden.
In de brief staat hoe u uw gift volledig 
aftrekbaar kunt maken voor de Nederlandse 
Inkomstenbelasting.
Alvast hartelijk dank voor uw steun.

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

DONDERDAG 28 JANUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Mathilde Pieters; Martha van Houte 
en familie;

gedoopt: Beau de Schepper, zoon van Serge 
de Schepper en Djessica Goossens

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 30 JANUARI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. V.d. Wiele m.m.v. het 
parochieel gemengd koor o.l.v. Marlene 
Bauwens

intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Seraphina de Wit en 
echtgenoot Jozef Pauwels

acolieten: Piet en Edy

DINSDAG 2 FEBRUARI 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
woord- en communieviering met aansluitend 
aanbidding van het Allerheiligste tijdens de 
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron met 
als voorganger pastor pastor R. Grossert

overleden: Bertrand Bonte, weduwnaar 
van Denise Thielman en partner van Marie-
Louise Ivens, overleden in Terneuzen op 
zondag 17 januari in de leeftijd van 79 jaar. 
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 
donderdag 21 januari in de kerk van Clinge 
gevold door de crematie in Terneuzen.

NIEUW-NAMEN
H. JOSEPH

VRIJDAG 5 FEBRUARI 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: gezusters Coenen, ouders en 
familie; Aloys van Duijse echtgenoot van 
Maria d’Haens; jaargetijde Marlies Baecke 
echtgenote van Bernard de Gendt; jaargetijde 
Elza van der Heijden echtgenote van Emerie 
Burm en familie

lector: R. Ferket-de Clerck

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 30 JANUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; jaargetijde Rob van 
Bunderen en echtgenote Frida van Bunderen-
Gelderland en familie; Gerarda Schelfhout, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus Cappaert

overleden op zondag 17 januari: Marie 
de Poorter-van der Veeken, weduwe van 
Piet de Poorter in de leeftijd van 92 jaar. 
De Uitvaartdienst en begrafenis hebben 
plaatsgehad op vrijdag 22 januari te 
Boschkapelle.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 31 JANUARI 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. V.d. Wiele m.m.v. het. 
parochiekoor 
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en 
tante Maria Burm; Theo en Ireen Tieleman-
Elias en familie

lector: Jojanneke Taelman
com. assistent: Gino Sloot 
acolieten: Evelien en Nathalie

overleden: Rosalie de Kort, op de leeftijd van 
95 jaar

gedoopt: Ivy, dochtertje van Martijn en Esther 
de Nijs-Neve

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

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


