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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: 
LEVEN ALS 
KOSTBARE 

GAVE

LEZINGEN 14 FEBRUARI

1E ZONDAG VAN DE 
VEERTIGDAGENTIJD

JAAR - C

Deuteronomium 26, 4-10
Romeinen 10, 8-13

Lucas 4, 1-13

Hulst
zo 14 feb 11.00 uur  eucharistie
wo 17 feb 19.00 uur  eucharistie
vr 19 feb 19.00 uur  stilteviering

Koewacht
wo 10 feb 19.00 uur eucharistie
zo 14 feb 9.140 uur  eucharistie

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

Clinge
wo 10 feb eucharistie
za 13 feb 19.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 16 feb 9.30 gebedsgroep

Graauw gemeenschapshuis
do 18 feb 10.00 uur  w&c viering

Nieuw-Namen
vr 12 feb 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
wo 10 feb 19.00 uur aswoensdagviering
za 13 feb 19.00 uur  w&c viering

Hengstdijk
ma 15 feb 19.30 uur lezing

Kloosterzande
wo 10 feb 19.00 uur aswoensdagviering
zo14 feb 9.30 uur  w&c viering

Lamswaarde
ma 15 feb 19.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 11 feb 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 14 feb 10.30 uur  eucharistie
wo 17 feb 11.00 uur  w&c viering

wzc De Lange Akker
di 16 feb 10.30 uur  eucharistie

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 13-14 februari

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!

Ze spraken met me over hoe ze de 
dingen regelden. We hebben goede 
afspraken gemaakt. We hebben van te 
voren opgeschreven dat we elkaar de 
ruimte geven. ‘Ik vier carnaval van de 
eerste tot de laatste snik’. ‘En ik doe er 
echt helemaal niets aan’. We gunnen 
elkaar de eigenstandigheid. We willen 
daarover niet steeds weer bekvechten. 
Of elkaar teleurstellen. Daarom schreven 
we het op. Die ruimte gunnen we 
welkaar. Zo doen we het. Zo lukt het ons 
prima. En hebben we allebei een prima 
tijd. Ik hoorde het en dacht meteen: een 
goede oplossing

Rutte

Veertig-lied
Veertig dagen nog tot Pasen,
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan
Veertig dagen, weken, jaren,
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd en moeite samenging.

Veertig weken duurt het groeien
van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder
tot het klaar is om te komen,
volheid is en nieuw begin.
Veertig dagen, weken, jaren......

Veertig jaren van een leven
zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen
wat met moeite werd verkregen,
daardoor worden mensen vrij.
Veertig dagen, weken, jaren......

Veertig dagen nog tot Pasen,
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
Veertig dagen, weken, jaren......

Uit de Graankorrel van Marijke de Bruijne

 Fotoboek ‘gesloten 
maar niet vergeten’

De tweede druk van het fotoboek is 
uitgekomen! Alle mensen, die het boek 
gereserveerd hebben, kunnen het fotoboek 
verkrijgen via de eigen parochiekern. Men 
neemt contact met u op of u neemt zelf 
contact op met de mensen in de kern en 
tegen betaling van slechts €8,50 krijgt u het 
prachtige boek uitgereikt.

Er was eens in een verre 
streek een zware bosbrand. 
Maandenlang heeft 
het vuur om zich heen 
gegrepen. Grote gebieden 
zijn in vlammen opgegaan. 
Kilometers lang: kale 
velden. Overal as en wat 
verkoolde overblijfselen 
van bomen. Het vuur 
heeft niets gespaard. De 
bevolking is totaal overstuur, al maanden 
lang. De gesprekken gaan over niets anders 
dan over de brand, over het ‘niets’ dat hen nog 
rest: de as. Een heel verdachtmakingsysteem 
komt op gang. De brand moet wel zijn 
aangestoken… Er zit zeker een organisatie 
achter… De één weet het nog zekerder dan 
de ander. Sommigen wijzen al een schuldige 
aan. De bevolking zoekt een zondebok. 
Iedereen zoekt het bij een ander, iedereen 
zoekt het elders. Men bespiedt elkaar, de 
sfeer is verpest, het verterende vuur heeft 
ook tussen hen in gewoed. De as is ook in 
hun hart neergedaald.
Een jaar later in de door brand verwoeste 
streek. Regenbuien zijn over het land 

getrokken. De streek biedt 
niet meer zo’n sinistere 
indruk. Hier en daar 
zie je weer wat groen 
verschijnen. Toch nog, 
ondanks de verzengende 
hitte van de brand een jaar 
geleden. Als je goed kijkt 
zijn er weer bloemen. 
Weer een jaar later. Als 
het voorjaar aanbreekt, is 

er op de velden een grote bloemenpacht. 
Maar er is iets wonderlijks gebeurd. Het zijn 
andere bloemen dan voorheen. Er is een 
heel andere groen- en bloemenpatroon 
gekomen. Uitbundiger, nieuwer, verjongd. 
De mensen uit die streek kijken hun ogen 
uit. Ook bij de dieren is een verandering te 
zien. Ze zijn sterk, sterker dan voorheen: 
krachtiger, frisser, levendiger.

Uit de as verrijst nieuw leven. Door de as 
heen: omkeer van verdachtmaking naar 
vergeving, van hopeloze berusting naar 
hoopvol perspectief, van oud naar nieuw, 
van versleten en uitgeput naar verjongde 
creativiteit. 

As

Sta nu en dan eens stil 
Misschien hebt u het zelf ook al wel ooit 
ervaren. Een ontmoeting die je leven totaal 
ondersteboven gooit en dat heel je doen 
en laten vanaf dat moment gekleurd wordt 
door die éne blik. Wat tot dan toe onmogelijk 
leek, krijgt opeens kansen. Je gaat anders 
leven, omdat je ontdekt hebt, dat er veel 
fundamentelere dingen zijn dan die waarin je 
tot nu toe hebt geloofd. De veertigdagentijd, 
de voorbereidingstijd voor Pasen, daagt ons 
uit even stil staan en ‘STOP!’ te roepen tegen 
de drukte in onze samenleving én in onszelf. 
Aandacht voor de maalstroom waarin 
miljarden mensen proberen te overleven. 
Maar ook voor de onderstroom, de bedding 
van het bestaan, waarin je uitgedaagd 
wordt om een tegenstroom van solidariteit 
en rechtvaardigheid te vormen. Alleen het 
intense contact met en de aandacht voor 
mensen waar ook ter wereld, kan onze 
wereld toekomst geven. En hopelijk kan de 
veertigdagentijd dit jaar daarvan het begin 
zijn. 

Katrien Van de Wiele

Hello, vyema kukutana na 
wewe! Oftewel: Hallo, leuk 
om met u kennis te maken! 
Maar dan in het Swahili. 
Oeganda, beroemd 
vanwege de geheimzinnige 
oorsprong van de Nijl, 
de oerwouden en de 
imposante berggorilla’s, 
berucht vanwege Idi Amin 
en het Leger van de Heer. 
Vastenactie zet zich dit jaar 
in voor de mensen in het 
noordoosten, het district 
Katakwi in de Teso-regio. 
Het is een gebied met een 
bewogen geschiedenis. 
De mensen (en hun dieren!) hebben in 
het recente verleden zwaar te lijden gehad 
onder de terreur van het Leger van de Heer 
en van de rooftochten van een inheemse 
nomadenstam, de Karomojong. De lokale 
bevolking heeft zelfs jarenlang in kampen 
geleefd, zodat de overheid de rebellen 
gemakkelijker kon bestrijden. Deze zwarte 
bladzijde in de geschiedenisboeken heeft 
een wrange erfenis achtergelaten.

Armoede 
De mensen in Katakwi zijn afhankelijk van 
de landbouw, maar de opbrengsten van het 
land zijn laag, te laag vaak. Dat heeft een 
aantal oorzaken. De boeren hebben ossen 
en ploegen nodig om de grond te kunnen 
bewerken. Daar is echter een groot gebrek 
aan: veel vee en landbouwmaterialen zijn in 
het verleden geroofd; het gebied was in een 
isolement geraakt door de gewelddadige 
confl icten en de lokale bevolking had niet de 

mogelijkheden en middelen om weer een 
nieuwe veestapel op te bouwen. Verder is 
de bevolkingsopbouw scheef: 70% van de 
Oegandezen is 24 jaar of jonger; bijna 50% is 
jonger dan 14. De oudere, ervaren generatie 
is dus relatief klein. Dit heeft verschillende 
oorzaken. De mensen op het platteland 
willen veel kinderen, zodat ze verzekerd zijn 
van zorg op hun oude dag, maar ook aids eist 
zijn tol: naar schatting is ruim zeven procent 
van de Oegandese bevolking geïnfecteerd en 
zijn er een miljoen aidswezen. 

Zo verwerd Teso vanaf de jaren ’80 tot de 
straatarme regio die het nu is. Inmiddels 
wordt de bevolking ook geconfronteerd met 
een steeds extremer klimaat: de oogsten 
mislukken vaak vanwege langdurige hitte 
en droogte of vanwege een overvloedige 
regenval die de landerijen in een moeras 
verandert. Dit betekent dat mensen soms 
maar één maaltijd per dag hebben, of zelfs 

dat niet eens. Dan eten ze de 
blaadjes van de bomen.

Tijdens de 40dagentijd zijn er her en 
der in onze parochie allerlei acties 
in het kader van de Vastenactie. 
De komende weken zal u hierover 
lezen op deze bladzijde en op de 
website van de parochie. U draagt 
toch ook uw steentje bij?

Naast deelnemen aan één van de 
acties, kan u ook geld overmaken op 
rekening NL80RABO0172460638 
van caritas H. Maria Sterre der Zee 
onder vermelding van Vastenactie.

CAMPAGNE 2016: OEGANDA
WATER, BRON VAN ALLE LEVEN
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INFORMATIE EN INTENTIES LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

MAADAG 15 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger Ch. van de Walle

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 11 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communidienst
intenties: Elza Verbist en familie Valkx – 
Verbist; Mieke Wijne - Remorie; Eddy Totté

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST

ZONDAG 14 FEBRUARI 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Josef Jansen, echtgenoot 
van Roza van Waterschoot; jaargetijde Jan 
van Waterschoot; Bep Bakker-van Mechelen; 
jaargetijde Caesarina Polfl iet-Smits, 
echtgenoot Albert en zoon Leon; jaargetijde 
Eddy Herrewegh, jaargetijde Cerillus 
Herrewegh en echtgenote Maria de Brouwer; 
Mieke Allefs-de Deijn; Emiel en Jeanne van 
Osselaer-Geerts; jaargetijde Charel d’Haens, 
ouders en familie;

WOENSDAG 17 FEBRUARI 11.00 UUR: 
weekviering

overleden: 
mw. Ria Reijns-Verstraeten  76 j.
dhr. Louis Oomens  99 j.
dhr. de Bleijser   87 j.
dhr. Joseph van Wonterghem 88 j.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 16 FEBRUARI 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet;

overleden: 
mw.. Maria van den Bergen-de Gronckel 
90 j.

COLLECTE 13-14 FEBRUARI
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap.In Hulst is er een 
extra collecte voor het onderhoud van 
de verwarming.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 14 FEBRUARI  2016 11.00 UUR 
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz m.m.v. het Basiliekkoor
intenties: Corry van der Wielen-Aarts 
en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; Josephus Burm en 
echtgenote Paula van Heese; Franciscus 
Blommaert en echtgenote Maria Wittock 
en ouders; jaargetijde Johanna Baert; Aloys 
Buysrogge en echtgenote Maenhout en zoon 
Rob Buysrogge; Leo Hamelink echtgenoot 
van Emmy Schelfhout; Elza Verbist,ouders en 
familie; jaargetijde Frank Vael en familie

WOENSDAG 17 FEBRUARI 2016 19.00 
UUR 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert van Gijsel; familie Verdurmen

VRIJDAG 19 FEBRUARI 2016 19.00 UUR 
Stilteviering

MEDEDELINGEN: 
GASTVROUWEN 
EN GASTHEREN GEZOCHT!
Met ingang van het jaar 2016 is gestart met 
het gezamenlijk koffi e drinken na afl oop 
van de wekelijkse zondagsviering in de 
basiliek. Het gezamenlijk koffi edrinken is 
bedoeld om het ideaal van een gastvrije 
kerk in verbondenheid met elkaar waar 
te maken; samen vieren, koffi e drinken en 
elkaar ontmoeten. Iedereen is van harte 
welkom! Voor de praktische uitvoering 
van dit gebeuren zijn we nog dringend op 
zoek naar vrijwilligers die zich hiervoor op 
toerbeurt in willen zetten. Per koffi eronde 
zijn 3 mensen nodig voor de verzorging. 
De werkzaamheden omvatten enkele UUR 
tjes op zondagvoormiddag en bestaan 
in grote lijnen uit: voorafgaand aan de 
dienst koffi e zetten, na de viering koffi e 
schenken en aansluitend opruimen. Bij 
voldoende vrijwilligers wordt u 1x per 
maand ingeroosterd. Is het iets voor u om in 
een gezellige sfeer mee te werken aan deze 
parochieactiviteit? U bent welkom! Meld u 
aan bij het Parochiekernsecretariaat (Mevr. 
Van de Boomen) van de H. Willibrordus, 
Steenstraat 22 Hulst. Tel. 0114-312130 of 
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl.

VACATURE DOOPKOSTER
enthousiaste man/vrouw of echtpaar 
gezocht die bereid is als koster de pastor te 
assisteren bij doopvieringen in de basiliek. 
Doopvieringen vinden merendeels op 
zondagmiddag plaats. Lijkt het u iets om 
als koster te assisteren bij deze feestelijke 
vieringen? Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Parochiekernsecretariaat 
(Mevr. M. v.d. Boomen) van de H.Willibrordus, 
Steenstraat 22 Hulst. Tel. 0114-312130 of: 
e-mail pastoriehulst@zeelandnet.nl

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

WOENSDAG 10 FEBRUARI 19.00 UUR 
Aswoensdagviering in clusterverband met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle
m.m.v. het koor

ZONDAG 14 FEBRUARI 9.30 UUR 
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz m.m.v.het koor.
intenties: jaargetijde voor Roger Verhoosel 
echtgenoot van Paula van der Vloet, 
kleinzoon Joachim en familie; Alice Dierick 
en familie; Remi van Gaever en echtgenote 
Alice van Gaever-van Remoortere en familie; 
Gerard en Mathilde Poppe-Baert,zoon Roger 
en dochter Annie

lector: Willy Verschraegen.

DONDERDAG 11 FEBRUARI 14.00 UUR: 
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken 
rozenkransgebed voor het gezin. Iedereen is 
van harte welkom

CLINGE
H. HENRICUS

WOENSDAG 10 FEBRUARI 19.00
eucharistieviering met uitreiking van het 
askruisje met als voorganger pastoor W. 
Wiertz m.m.v. het parochieel gemengd koor 
o.l.v. Marlene Bauwens.

acolieten: Piet en Edy.

ZATERDAG13 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz m.m.v. het parochieel gemengd 
koor o.l.v. Marlene Bauwens.
Intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie.

acolieten: Theo en Annemie.

DINSDAG 16 FEBRUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk,bijeenkomst van gebedsgroep 
De Bron.Iedereen is van harte welkom.

agenda: 
donderdag 11 februari 2016 om 20.00 uur: 
doopcatechese in de vergaderzaal.

GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS

DONDERDAG 18 FEBRUARI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Grossert
intenties: Trees Buys, echtgenote van Willy 
Hofman, ouders en familie; Elisabeth 
Smulders - Durinck en familie; Petrus 
Boënne - van Meegroot en kinderen; 
Maria Verbist en ouders; Marie Verdurmen 
en echtgenoot Piet Totté en wederzijdse 
ouders; Jozef van de Vijvere en echtgenote 
Alma Mahu en wederzijdse ouders; Albert 
Gordijn ouders en familie; Jules van den 
Eeckhout en echtgenote Malphina Daalman; 
Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
jaargetie Honoré Verbist, met gedachtenis 
van echtgenote Rosalia de Bilde

lector: J. de Baar

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 12 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: gezusters Coenen, ouders en 
familie

lector: A.de Maeyer- de Deckere

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

WOENSDAG 10 FEBRUARI om 19.00 UUR 
clusterviering met als voorganger pastor K. 
Van de Wiele

ZATERDAG 13 FEBRUARI ,19.00 UUR
woord en communiedienst met als 
voorganger Pastor R. Grossert
Intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Theresia Engels; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; jaargetijde 
Maria de Waal en echtgenoot Josephus van 
der Veeken en kinderen; Joseph Hamelink, 
echtgenote, dochter Annie en zoon Leo; 
Hugo Claeijs en Euphrasia van den Eekhout

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

MAANDAG 15 FEBRUARI 19.30 UUR: 
lezing door Leo Fijen

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

WOENSDAG 10 FEBRUARI om 19.00 UUR 
clusterviering met als voorganger pastor R. 
Grossert

ZONDAG 14 FEBRUARI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering  met als 
voorganger R. Grossert 
m.m.v. parochiekoor
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en 
tante Maria Burm; Josephus van de Velpen 
en Rozalia Morcus,; ouders Frans en Irene 
Luijcks-Vermast

lector: Ynske Taelman
communieassistent: Lidwien Jansen 
acolieten: allen

overleden: 
Jo Duerincks weduwnaar van Irma de 
Meester op de leeftijd van 82 jaar

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


