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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. 15 Zondag 7 februari 2016

THEMA: 
HIER BEN IK, 
ZEND MIJ?!

LEZINGEN 7 FEBRUARI

5E ZONDAG DOOR 
HET JAAR
JAAR - C

Jesaja 6, 1-2a.3-8

1 Korintiërs, 15, 1-11

Lucas 5, 1-11

Hulst
vr 5 feb 19.00 uur  eucharistie
za 6 feb 19.00 uur w&c viering
zo 7 feb 11.00 uur  eucharistie
wo 10 feb 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
za 6 feb 19.00 uur Poolse viering
zo 7 feb 9.30 uur  w&c viering

Sint Jansteen
do 11 feb 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
za 6 feb 14.30 uur  rozenkransgebed
do 11 feb 14.00 uur rozenkransgebed

Clinge
za 6 feb 19.00 uur  w&c viering
wo 10 feb 19.00  uur eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 9 feb 9.30 uur  gebedsgroep/
 w&c viering

Nieuw-Namen
vr 12 feb 19.00 uur  geen viering

Boschkapelle
za 6 feb 19.00 uur  eucharistie

Hengstdijk
ma 8 feb 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
za 6 feb 19.30 uur/ w&c viering
zo 7 feb 9.30 uur  w&c viering

Terhole pastorie
ma 10.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 4 feb 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 7 feb 10.30 uur  w&c viering
wo 10 feb 11.00 uur  w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 9 feb 10.30 uur  w&c viering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 6-7 februari 2016

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!

Lourdesbedevaart
Afgelopen maanden hebben we in 
Oostburg, Axel en Heikant de fi lm van 
Bernadette vertoond als voorbereiding op 
de Lourdesbedevaart van 26 september 
tot 2 oktober 2016.
Een ware happening. In Oostburg waren 
we met ongeveer 15 mensen, die hebben 
genoten van de fi lm en heel enthousiast 
reageerden. In Axel waren er wel enkele 
mensen maar in wezen te weinig om 
de fi lm te vertonen. Zij zijn dan ook 
naar Heikant gekomen, waar we toch 
met ongeveer twintig personen de fi lm 
hebben bekeken. 
Eveneens waren de reacties enthousiast 
en een aantal mensen gingen ook over 
tot inschrijving.
Het begin is gemaakt, het einde nog niet 
in zicht.  Gaat u ook mee naar Lourdes, 
schrijf u in. Immers, een inschrijving is 
het begin van een mooie reis, ook een 
unieke reis, want in het heilig Jaar van 
Barmhartigheid komen er veel mensen 
speciaal naar Lourdes. De reis naar 
Lourdes wordt speciaal georganiseerd 
voor Zeeland, wat betekent dat u 
waarschijnlijk uw buurman en/of 
buurvrouw zult kennen, een vertrouwd 
gevoel.  Samen uit, samen thuis is ons 
motto.
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website van het heilig Jaar: van 
Barmhartigheid, www.heiligjaarzeeland.
nl. Doen hoor!!
Namens de werkgroep, 
Cecile van Tiggelen

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

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

Hoi iedereen,
Hè leuk, nog een weekje en dan… carnaval, wat vind ik dat een 
leuk feest. Lekker gek doen samen met een paar vriendinnen. Een 
feest met heel veel kleuren en confetti en serpentines en… We 
zijn nog steeds op zoek hoe we ons gaan verkleden. Ja, nog steeds 
op zoek naar een cool idee. Ik was gisteren bij oma. Ze vertelde 
me dat carnaval te maken heeft met de kerk. Ik geloof haar niet. 
Zo’n vetcool feest en dan iets met de kerk? Het was iets van nog 
eens goed feesten en dan 40 dagen vasten en daarna Pasen. Ik 
moet haar echt nog eens vragen hoe het nou echt zit. Ik snap er 
helemaal niets van. 
 Doeoeg!   Sterre

2 februari: Maria-Lichtmis
Al sedert heel lang is 2 februari een feestdag. Al in de vijfde eeuw 
voor Christus werd die dag in Rome gevierd met een fakkel- en 
kaarsenoptocht. En al meer dan duizend jaren viert de katholieke 
kerk op die dag ‘de opdracht in de tempel’. Eerder al vond op deze 
veertigste dag na Kerstmis een lichtprocessie plaats, ter vervanging 
van een oud Romeins-heidens gebruik. Het feest Maria-Lichtmis 
kreeg zijn naam van de kaarsenwijding op deze dag. Het was een 
katholiek gebruik dan alle kaarsen te wijden die in de loop van 
het jaar thuis of in de kerk gebruikt zouden worden. Op sommige 
plekken (bijvoorbeeld ook in de parochiekern van Terneuzen) 
worden op Maria Lichtmis pannekoeken gebakken: al is een 
vrouwke nog zo arm, met Lichtmis maakt ze haar panneke warm.
pastoor Wiel Wiertz

Blasius van Sebaste
Op 3 februari viert de Kerk de heilige Blasius, die leefde in de 
vierde eeuw. Hij werd gevangen genomen op het vermoeden dat 
hij christen was. Bij de ondervraging gaf hij zijn geloof toe. 
Eenmaal in de gevangenis genas hij een aantal medegevangenen, 
onder wie een kind dat dreigde te stikken in een visgraat. Op de 
feestdag van de heilige Blasius is er om die reden speciale aandacht 
voor hen die lijden aan keelziekten. Twee brandende kaarsen 
worden samengebonden tot een kruis en onder de kin gehouden 
van iemand die vervolgens gezegend wordt. 
De verering van de heilige Blasius groeide vanaf de achtste eeuw. 
Ook in deze tijd zijn er nog heel wat plekken waar men voor de 
Blasiuszegen terecht kan.

Er was eens...een land waar de mensen dol 
waren op carnaval. Er was één probleem: ze 
dronken altijd veel te veel bier. En daarom 
gebeurden er veel ongelukken in het verkeer 
als de mensen naar huis gingen. 
De koning van het land dacht: “daar moet 
ik wat aan doen. Al die dronken mensen 
met hun rode neuzen. Ik weet het al: rode 
neuzen zijn voortaan verboden!” Maar de 
mensen verzonnen er iets op: ze maakten 
hun gezicht wit met schmink, zodat 
niemand kon zien dat ze een rode neus 
hadden. En dus verbood de koning ook 
witte gezichten. Toen verborgen mensen 
hun gezicht en hun rode neuzen met 
maskers en feestmutsen. En dus werden 
ook feestmaskers, hoeden en feestmutsen 
verboden. Mensen gingen zich verkleden, 
zodat de politie ze niet zou herkennen. 
Daarom werden ook verkleedkleren 
verboden. En zo kwamen er steeds meer 
regels. Je mocht zelfs niet meer lachen en 
zingen! 

Jaren later, op een winteravond, liep de 
koning over straat. Het was ijskoud. Hij liep 
langs een huis toen hij plotseling binnen 
muziek hoorde. Nieuwsgierig keek hij door 
het raam. Daar waren mensen stiekem de 
verjaardag aan het vieren van een ziek kind. 
Ze hadden rode neuzen opgezet om haar 
vrolijk te maken, er waren clowns met witte 
gezichten en verkleedkleren, ze lachten en 
zongen een lied. De koning herinnerde zich 
hoe zijn vader en moeder vroeger dat liedje 
zongen bij zijn verjaardag. Het hart van de 
koning smolt. En hij begon zachtjes mee 
te zingen met het liedje. Plotseling werd 

hij door twee soldaten ruw vastgepakt. De 
koning schrok zich een ongeluk! “U wordt 
gearresteerd! U heeft een rode neus, en 
dat is verboden!” “J-Ja maar... zei de koning, 
dat komt door de kou!” “U heeft een wit 
gezicht, en dat is verboden!” “D-dat komt 
door de schrik!” “U heeft een feestmuts op, 
en dat is verboden!” “D-dat is mijn kroon!” 
“U hebt zich verkleed als de koning, en dat 
is verboden!” “M..maar ik BEN de koning!” 
stamelde de koning. “Ja, ja!” zeiden de 
soldaten. “En wij zijn zeker Bassie en 
Adriaan? De echte koning zou hier nooit 
staan zingen, want zingen is verboden!” 

De koning werd door de soldaten naar de 
gevangenis gebracht. De volgende dag, 
toen het licht was geworden, schrokken 
de soldaten zich een hoedje, want ineens 
zagen ze dat het WEL de koning was!! “W..
we hebben alles precies volgens de regels 
gedaan” zeiden ze. “Rode neuzen, witte 
gezichten, feestkleren, lachen en zingen zijn 
toch verboden?” En angstig keken ze naar 
de koning. Maar deze begon hartelijk te 
lachen. Hij schaterde het uit. “Jullie hebben 
mij gisteren een mooie les geleerd!” zei hij 
tegen de soldaten. “Nu begrijp ik wat een 
domme koning ik ben geweest! De regels 
zijn er voor de mens, niet de mens voor de 
regels! Vanaf vandaag mag iedereen weer 
feestvieren. Maar ik maak één nieuwe regel: 
iedereen die een rode neus heeft wordt 
gratis thuisgebracht door mijn soldaten! 

En zo liep het toch nog goed af met het 
carnaval in dat land. En de mensen daar 
leefden nog lang en gelukkig!

Verboden Carnaval te vieren!

Actie Kerkbalans
Ik herinner mij hoe mijn vader, inmiddels 
alweer vele jaren geleden, naar onze pastoor 
stapte met de vraag of hij ‘een werkgroep 
kerkbalans’ mocht starten. Kerkbalans, in onze 
parochie heette dat toen ‘gezinsbijdrage’, 
was in die tijd al geen vanzelfsprekendheid 
meer. Mijn vader was van mening dat zijn 
inzet en die van de werkgroep erin zou 
bestaan iedereen persoonlijk te bezoeken 
om te spreken over het belang van een 
gezond fi nancieel fundament, om vervolgens 
aan te dringen op ‘meedoen’ of ‘verhogen’.
Ik herinner mij heel goed hoe blij mijn vader 
was toen duidelijk werd dat de inzet van 
de werkgroep heel wat extra kerkbijdrage 
mocht betekenen.
Extra inzet levert op. Ik zou wensen dat ook 
nu, hier bij ons, overal mensen opstaan 
om extra fi nanciële inzet te leveren. En 
dat zij door hun (verhoogde) bijdrage het 
fundament onder onze parochie gezonder 
maken. Van harte hoop ik dat in al onze 
parochiekernen de inkomsten niet alleen op 
peil blijven maar mogen stijgen. Dat is nodig! 
Zo bouwen we samen aan die gezonde 
parochie die zich gereed maakt voor de 
toekomst! 
pastoor Wiel Wiertz
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INFORMATIE EN INTENTIES NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 12 FEBRUARI 19.00 UUR:
Op deze vrijdag is er geen viering in onze 
kerk.

TERHOLE
PASTORIE

MAADAG 8 FEBRUARI 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Marie Brooijmans

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 4 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Henny de Koning
intenties: voor overleden bewoners en 
overledenen in eigen familiekring

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  
HULST

ZONDAG 7 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van Geloof
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Angela Maria Hypolitha 
Borm; Gustaf en Maria van Daalen-van 
Geertruij; Leon de Boeij, echtgenoot van 
Annie de Schepper en familie; Elza Rottier, 
echtgenote van Frans van Daele en families; 
Jo van de Velde en familie; Andrea Vonck, 
weduwe van Jo Gijsel en zoon Eddy

WOENSDAG 10 FEBRUARI 11.00 UUR:
Aswoensdag .woord- en communieviering 
m.m.v. het Blaauwe Hoeve-koor 
Met het uitreiken van de askruisjes maken 
we een begin met de veertigdagentijd.

overleden: 
dhr. Raimund Mayr, 66 jaar.
dhr. Johannes Pilmeyer, 81 jaar.
dhr. Cirillus Weemaes, 90 jaar.

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 9 FEBRUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet

COLLECTE  6-7 FEBRUARI
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Clinge  Hulst en 
Koewacht is er een extra caritascollecte 
bestemd voor Memisa. 

HULST
H. WILLIBRORDUS

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 

ZATERDAG 6 FEBRUARI 19.00 UUR:
Carnavalsviering. woord- en communieviering 
met als voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
m.m.v. de Harmonie 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie 
Bernardus Temmerman en echtgenote 
Johanna de Smit, zoon en dochters 

ZONDAG 7 FEBRUARI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs met samenzang
intenties: familie Baert-van Gijsel; Josephus 
Burm en echtgenote Paula van Heese; 
Elza van der Ha en echtgenoot Petrus van 
Mullem; Arthur Schirris echtgenoot van 
Marga Schirris-de Kock; jaargetijde voor René 
d’Hooghe, echtgenoot van Agnes Beaurain 
ouders en familie

WOENSDAG 10 FEBRUARI 19.00 UUR:
Aswoensdag. eucharistieviering met als 
voorganger pater J. Reurs
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
ouders, broer en zus van familie J. Kerckhaert-
de Bont

overleden: Maria Theresia van Haelst, 
echtgenote van Eduard de Nijs, 87 jaar

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 6 FEBRUARI 19.00 UUR:
Poolse eucharistieviering. De eucharistie-
viering met als voorganger pastoor Slawomir 
Klim is in de Poolse taal.

ZONDAG 7 FEBRUARI 9.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep m.m.v. het koor
intenties: Jacobus Praet; Joseph Martens en 
Maria Heijkans

lector: Els de Caluwé-de Schepper

overleden: Op maandag 25 januari is op 
90 jarige leeftijd overleden Maria van de 
Bergen-de Gronckel. De uitvaartdienst vond 
plaats op vrijdag 29 januari om 10.30 uur in 
onze kerk, waarna begrafenis op het kerkhof 
te Koewacht.

SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS 

‘DE WARANDE’
DONDERDAG 11 FEBRUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van de Wiele
intenties: Ed Borm en echtgenote en ouders; 
Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; 
Theo Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsseaer; familie IJsebaert; René Seghers 
en echtgenote Madelein van Dorsselaer; Stif 
Inghels en echtgenoot Cyrillus Vael; Maria en 
Agnes Bauwens ouders en Nelly Bauwens 

ZATERDAG 6 FEBRUARI 14.30 UUR:
Rozenkransgebed te Kapellebrug
Op zaterdag 6 februari a. s. is er in de kapel 
van Onze Lieve Vrouw ter Eecken een 
Rozenkransgebed voor de Vrede! Het gebed 
begint om 14.30 uur en iedereen is van harte 
welkom en uitgenodigd om dit gebed voor 
de Vrede te komen versterken.

DONDERDAG 11 FBRUARI 14.00 UUR
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken
Gebed voor het Gezin

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 6 FBRUARI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van de Wiele m.m.v. het 
koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette 
Luijcks-Hemelsoet
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Marie-Louise Pharazijn 
echtgenote van Benny Segers; jaargetijde 
Richard de Loos en echtgenote Luciënne 
Smet; jaargetijde Hilda de Blijzer-Hiel en 
echtgenoot Fiel de Blijzer; jaargetijde Herna 
Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, 
ouders en familie.

acolieten: Lilian en Jan

DINSDAG 9 FBRUARI 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron. Iedereen 
is van harte welkom.

agenda: Vrijdag 5 februari wordt de H. 
Communie aan huis gebracht bij zieken, 
ouderen en gehandicapten die hiervoor zijn 
aangemeld.

WOENSDAG 10 FBRUARI 19.00 uur:
Aswoensdag. eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 6 FEBRUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; familie Johannes Truyman-
Vonk en kinderen; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert

overleden: op zaterdag 23 januari: Jozef de 
Klerk, echtgenoot van Riet Remorie in de 
leeftijd van 71 jaar. De crematieplechtigheid 
heeft plaats gehad op donderdag 28 januari.

ASWOENSDAG 10 FEBRUARI 19.00 uur:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele
Clusterviering samen met Stoppeldijk en 
Hengstdijk.

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

MAANDAG 8 FEBRUARI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: intenties:Albert van Leemput 
ter gedachtenis aan familie van Leemput- 
Naessens; Piet Kerckhaert ter gedachtenis 
aan ouders; Carolus Kerckhaert en 
echtgenote; Ward en Wies Collet-de Maagt

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZATERDAG 6 FEBRUARI 19.30 UUR:
Carnavalsdienst. woord- en communieviering 
met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
de dweilband ‘Ut mag hin noam èn’

ZONDAG 7 FEBRUARI 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
parochiekoor 
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en 
tante Maria Burm; ouders Piet en Cecil de 
Nijs-Voet en familie; jaargetijde Rosa Maas, 
Anna Maria Maas-Picavet, echtgenoot, 
zoon Jo, dochter Rie en familie; echtpaar 
Kees en Madeleine Rijk van de Lavoir; Irma 
Cornelissens en ouders; jaargetijde Anna van 
Puyvelde en echtgenoot Floran d’Hont en 
familie

lector: Anita van Puijvelde
com. assistent: Jeannie van Waterschoot
acolieten: Darren en Rob 

overleden: Emery de Nijs, echtgenoot van 
Annie Kerckhaert op de leeftijd van 87 jaar 

Mededeling: Helaas moeten we stoppen 
met de kindernevendienst. Omdat we 
wel graag iets willen aanbieden voor de 
kinderen is er vanaf februari in plaats van 
de kindernevendienst “Voorlezen tijdens 
de preek.” Tijdens de preek wordt er dan 
een verhaal uit een kinder- of jeugdbijbel 
voorgelezen dat aansluit bij wat in de kerk 
wordt verteld.
Het voorlezen is op de data dat het normaal 
kindernevendienst zou zijn geweest, namelijk 
op 7 februari, 13 maart, 27 maart (Pasen), 10 
april en 12 juni. Natuurlijk zijn alle kinderen 
van harte welkom!

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


