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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: 
KRACHT TOT 

VERANDERING

LEZINGEN 21 FEBRUARI

2e ZONDAG VAN DE 
VEERTIGDAGENTIJD

JAAR - C

Genesis 15, 5-12.17-18

Filippenzen 3, 17-4, 1

Lucas 9, 28b-36

Hulst
vr 19 feb 19.00 uur  stilteviering
zo 21 feb 11.00 uur  eucharistie
wo 24 feb 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
zo 21 feb 9.30 uur  eucharistie

Heikant
do 25 feb 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 18 feb 14.00 uur rozenkransgebed 

Clinge
za 20 feb 19.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 23 feb 9.30 uur  gebedsgroep

Graauw gemeenschapshuis
do 18 feb 10.00 uur  w&c viering

Nieuw-Namen
vr 19 feb 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 20 feb 19.00 uur  eucharistie

Hengstdijk
ma 22 feb 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zo 21 feb 9.30 uur  eucharistie

Lamswaarde
ma 15 feb19.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 18 feb 10.30 uur  eucharistie

De Blaauwe Hoeve
zo 21 feb 10.30 uur  w&c viering
wo 24 feb 11.00 uur  weekviering

wzc De Lange Akkers
di 23 feb 10.30 uur  w&c viering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 20-21 februari

volg ons op Facebook
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Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen
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Het adres voor 
elke printopdracht

doet meer!

In het kader van het heilig 
Jaar van Barmhartigheid 
hebben we drie spelen 
gemaakt voor jong en oud. 
We zouden nog enkele 
gezelschapsspelen kunnen 

gebruiken. Denk hierbij aan mens-erger-
je-niet, halma, vier-op-een-rij. Mocht u 
deze spelen nog ergens in een kast of op 
zolder staan en ze niet meer gebruiken, 
mogen deze spelen dan verhuizen naar 
de kerk?
Overigens u kunt ook aan deze spelen 
meedoen. Bent u met een groepje of 
komt u vanuit een organisatie en zoekt u 
nog een middag- of ochtendactiviteit en 
vindt u het leuk om de zeven werken van 
Barmhartigheid op een speelse te leren 
kennen geef u op op de pastorie en we 
overleggen met u op welke datum dit 
spel gespeeld kan worden. U zult er echt 
van genieten,
Op de pastorie kunt u de spelen elke 
werkdag tussen 9.30 en 11.30 uur, 
behalve vrijdag afgeven of na een viering. 
Voor het spel kunt u bellen 0114 312130 
of mailt u naar pastoriehulst@zeelandnet.
nl.
Namens de werkgroep heilig Jaar veel 
dank, Cecile van Tiggelen

“Ik kan nu voor mijn gezin zorgen”, dat 
vertelde boer Gabriel afgelopen zomer. 
Helaas zijn er ook nog veel boeren in het 
noordoosten van Oeganda die te weinig 
produceren waardoor hun vrouwen en 
kinderen honger lijden. 
In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar 
het district Teso in het noordoosten. Het is een 
arm, achtergebleven gebied, waar de mensen 
afhankelijk zijn van de landbouw. Door de 
steeds extremere weersomstandigheden zijn 
de opbrengsten van het land echter veel te 
laag. Mensen lijden honger.

De caritasorganisatie van het bisdom Soroti, 
helpt de gemeenschappen om te gaan 
met extreme droogte én extreme regenval, 
zodat de oogsten verbeteren en de mensen 
voldoende te eten hebben. Denk aan 
irrigatietechnieken, het telen van bepaalde 
gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er 

eenmaal wat productie is, worden de boeren 
geholpen met de verkoop van hun producten. 
Ook de oprichting van kleine coöperaties 
wordt ondersteund. Veel mensen die al 
zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun 
onderhoud voorzien. Boer Gabriel leert zelfs 
andere boeren betere landbouwtechnieken 
aan. Het is zijn droom dat “er in het hele 
dorp geen armoede meer is.”
Het campagneproject richt zich op een aantal 
gemeenschappen in Katakwi, een gebied in 
het district Teso, waar de hulp nog op gang 
moet komen.

Wat kunnen wij bijdragen?
• voor €15,00 kan een school 15 fruitbomen 

planten. Voor hetzelfde bedrag kan een 
gezin een energiezuinig kookstel kopen.

• voor €30,00 ontvangt een gezin een zak 
met zaden.

• voor €50,00 kan een gezin vijf lokaal 

gebouwde bijenkorven kopen.
• voor €75,00 krijgt een gezin twee geiten.
• voor €150,00 kan een groep boeren 

een voet-aangestuurde irrigatiepomp 
aanschaffen.

• voor €300,00 kan een groep boeren 
worden getraind in landbouw- en 
irrigatietechnieken.

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

Op zondag 21 februari om 11.00 uur zal 
Consonne, een vierstemmig middenkoor 
uit Teteringen (N.B.), zingen in de 
eucharistieviering in de basiliek te Hulst.
Drie jaar geleden is het project ‘Geloven 
in Muziek’ gestart om voor kerkelijke 
middenkoren nieuwe Nederlandstalige 
liederen te ontwikkelen. Consonne was 
het pilotkoor voor dit project. Muziek is 

een belangrijke mogelijkheid om geloof 
te uiten; het brengt mensen samen en 
bindt. In die zin is muziek een belangrijk 
voertuig in de geloofsvorming en de 
gemeenschapsopbouw in een parochie. 
Het resultaat van dit project is een CD met 
een nieuwe mis en een tiental nieuwe 
liederen en na de viering voor €15,00 te 
koop.

Recent is een nieuw boek over Paus 
Franciscus verschenen. De inhoud van het 
boek is de weergave van een gesprek van de 
paus met Andrea Tornelli. Uit dat boek een 
korte passage.

Op de ochtend van zondag 17 maart 
2013 vierde Franciscus zijn eerste mis met 
het volk na zijn verkiezing tot bisschop 
van Rome, die op de woensdagavond 
daarvoor had plaatsgevonden. De Sint-
Annakerk in Vaticaanstad, gelegen op een 
steenworp afstand van de gelijknamige 
toegangspoort van het kleinste staatje ter 
wereld en fungerend als parochiekerk voor 
de bewoners van de wijk Borgo Pio, zat 
stampvol gelovigen. Ook ik was aanwezig, 
samen met enkele vrienden. Franciscus gaf 
bij die gelegenheid zijn tweede preek als 
paus, waarbij hij voor de vuist weg praatte: 
de boodschap van Jezus is barmhartigheid. 
Voor mij, dat zeg ik in alle nederigheid, is dat 
de krachtigste boodschap van de Heer.

De paus gaf uitleg bij de passage in het 
evangelie volgens Johannes over de 
overspelige vrouw, de vrouw van wie de 
schriftgeleerden en farizeeën wilden dat ze 
gestenigd werd, zoals de wet van Mozes 
voorschreef. Jezus redde haar leven. Hij zei 
dat degene die zonder zonde was dan maar 
de eerste steen moest werpen. Ze dropen 
allemaal af. ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga nu 
maar, en zondig voortaan niet meer.’ (8,11)
Doelend op de schriftgeleerden en farizeeën 
die de vrouw die gestenigd moest worden 
voor de Nazarener hadden gesleept, zei 
Franciscus dat ook wij soms graag op andere 
mensen mogen afgeven, andere mensen 
mogen veroordelen. De eerste en enige stap 
die vereist is om barmhartigheid te ervaren, 
voegde de paus eraan toe, is die waarbij je 
erkent dat je zelf barmhartigheid nodig hebt. 
Jezus is gekomen voor ons, wanneer wij 
erkennen dat we zondaars zijn. We moeten 
zorgen dat we niet zijn zoals die farizeeër die 
voor het altaar stond en God dankte dat hij 
geen zondaar was zoals alle andere mensen. 

Als we zijn zoals die farizeeër, als we denken 
dat wij goed zijn, kennen we het hart van 
de Heer niet, en zullen we nooit de vreugde 
ervaren van die barmhartigheid, verklaarde 
de nieuwe bisschop van Rome. Wie gewend 
is om anderen van bovenaf te veroordelen 
en zichzelf geweldig vindt, wie het gewoon is 
zichzelf als rechtvaardig, goed en fatsoenlijk 
te beschouwen, voelt niet de behoefte om te 
worden omhelsd en vergeven. En er zijn ook 
mensen die die behoefte wel voelen, maar 
die denken dat ze niet meer gered kunnen 
worden omdat ze te veel fout hebben 
gedaan.
In verband hiermee vertelde Franciscus 
over een gesprek met een man die, toen 
hij deze woorden over barmhartigheid te 
horen kreeg, had geantwoord: ‘O, vader, als 
u mijn leven kende zou u niet zo tegen me 
praten! Ik heb heel wat op mijn kerfstok!’ 
Dit was het antwoord van Franciscus: des 
te beter! Ga naar Jezus: Hij houdt ervan als 
je Hem dit soort dingen vertelt! Hij vergeet 
het weer, Hij heeft een speciaal talent om 
dingen te vergeten. Hij vergeet het, Hij kust 
je, Hij omhelst je en Hij zegt alleen maar: 
‘Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en 
zondig voortaan niet meer.’ Dat is de enige 
raad die Hij je geeft. En als we na een maand 
weer in dezelfde situatie zitten..... dan gaan 
we terug naar de Heer. God wordt het nooit 
moe om te vergeven, nooit! Wij zijn degenen 
die het moe worden om Hem om vergeving 
te vragen. Dus moeten we Hem vragen om 
genade, zodat we het niet moe worden Hem 
om vergeving te vragen, want Hij wordt het 
nooit moe om te vergeven.
Uit die tweede preek van Franciscus, die 
mij bijzonder raakte, bleek al de focus op 
de boodschap van barmhartigheid, die 
zijn eerste jaren als paus zou kenmerken. 
Eenvoudige, wijze woorden. Het gezicht van 
een kerk die mensen niet hun zwakheden en 
kwetsuren verwijt, maar deze verzorgt met 
de medicijn van de barmhartigheid.

Het boek ‘De naam van God is genade’ wordt 
in 82 landen tegelijk gepubliceerd.

Paus Franciscus - De naam van God is genade We zijn in het leven 
vaak slaapwandelaars
God is altijd gul. Er zijn momenten dat 
ik denk dat er niets gebeurt, maar dat 
komt omdat ik vaak afwezig ben, er niet 
bij ben. Bij een storm móet ik er wel bij 
zijn, anders loop ik gevaar. We zijn in het 
leven vaak slaapwandelaars: als we de 
omgeving niet meer in ons opnemen, als 
we niet meer sterk het gevoel beleven van 
de plaats waar we wonen. Het gebeurt mij 
ook geregeld. Ik kan het merken aan mijn 
kamer die rommelig wordt. Ik ga kleine 
dingen verwaarlozen. Dat gebeurt als ik 
me niet meer bewust ben van de waarde 
van de plek.

Bovenstaande is een klein deel uit het 
interview van Leo Fijen met de trappist 
Daniël van Santvoort in het boek ‘De 
reis van je hoofd naar je hart’. Leo Fijen 
komt naar onze parochie op 15 februari. 
Om 19.30 uur spreekt hij dan in de 
kerk van Hengstdijk in het kader van de 
lezingencyclus vanwege het Jaar van 
Barmhartigheid. Weet dat u welkom bent. 
Inspirerend!

pastoor Wiel Wiertz

Consonne zingt in basiliek Hulst
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INFORMATIE EN INTENTIES KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 21 FEBRUARI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en tante 
Maria Burm; Ro van Waterschoot, ouders en 
familie; jaargetijde Emma Rozalia de Kort, 
echtgenoot Albertus Heijens en schoonzoon; 
Wies en Roos Reyns-de Kort, zoon Stanny, 
schoondochter Meriam en familie; ouders 
A. Vervaet-Gielleit en familie; Betsy Vervaet-
Raes echtgenote van Rudy Vervaet

lector: Peter Saeij
com. assistent: Lea Kouijzer
acolieten: Wouter en Evelien

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 18 FEBRUARI 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
familie

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST

ZONDAG 21 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Angela Maria Hypolitha 
Borm; Sjaak en Marie Janssen-Baart; Mariëtte 
Neelemans-van der Kelen; Omère Kips, 
echtgenoot van Ivonne Lockefeer; Robert 
van Waterschoot, echtgenoot van Maria 
Pieters en familie

WOENSDAG 24 FEBRUARI 11.00 UUR:
weekviering 

overleden: 
mw. Elly Beuzenberg-Verhage, 69 jaar.
dhr. Edgar Hopkins, 84 jaar.
mw. Erna Smet-van Deursen, 82 jaar.
mw. Dineke Gijsel-Bischoff, 83 jaar.
mw. Maria Bracke-de Bakker, 93 jaar.

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 23 FEBRUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet

overleden: dhr. Johannes Tangelder, 77 jaar.

COLLECTE 20-21 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 
het orgel.

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 19 FEBRUARI 19.00 UUR:
Stilteviering

ZONDAG 21 FEBRUARI 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz m.m.v. Consonne uit Teteringen
intenties: Corry van der Wielen-Aarts 
en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; Josephus Burm en 
echtgenote Paula van Heese; jaargetijde 
Adam Baert; Julien Baart en Johanna Fassaert 
en familie Baart en familie Fassaert; Theo 
Mangnus; Leo Vermont en familie Vermont-
Sinack; Eduard Verbist en echtgenote Andrea 
van Gassen en familie; Emma van Gassen en 
familie; Medar de Poorter en familie

WOENSDAG 24 FEBRUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Piet Maenhout en ouders Maenhout-
Buysrogge; Martha Pauwels en Theodoor 
Bisschop en familie

mededeling: Op zondag 21 februari om 
11.00 uur zal Consonne zingen in de 
eucharistieviering in de basiliek te Hulst. 
Consonne is een vierstemmig middenkoor 
uit Teteringen (N.B.) met leden tussen de 35 
en 60 jaar. Drie jaar geleden is het project 
‘Geloven in Muziek’ gestart om voor kerkelijke 
middenkoren nieuwe Nederlandstalige 
liederen te ontwikkelen. Consonne was het 
pilotkoor voor dit project. Muziek is een 
belangrijke mogelijkheid om geloof te uiten 
en te articuleren. Muziek brengt mensen 
samen en bindt. In die zin is muziek een 
belangrijk voertuig in de geloofsvorming en 
de gemeenschapsopbouw in een parochie. 
Het resultaat van dit project is een CD met 
een nieuwe mis en een tiental nieuwe 
liederen. Consonne zal de vaste gezangen 
uit de Mis voor Consonne en enkele liederen 
van de CD zingen in de eucharistie. De CD is 
na de viering voor 15 euro te koop.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 21 FEBRUARI 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het koor
intenties: : Anna de Vliegher; Germaine van 
der Sijpt-van Goethem en echtgenoot Gerard 
van der Sijpt en familie; jaargetijde voor 
Emerentia de Caluwé en echtgenoot Aloys 
de Bock, dochters en schoonzoons; Gerard 
Rotthier echtgenoot van José de Schepper

lector: Ria van Daele-de Deckere

overleden: Op vrijdag 5 februari is op 83 
jarige leeftijd  Dineke Bischoff weduwe van 
George Gijsel. De uitvaartdienst vond plaats 
op donderdag 11 februari in de kerk van 
Koewacht, waarna begrafenis op het kerkhof 
van Koewacht.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 20 FEBRUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Mien Vercruyssen en 
echtgenoot Alphons van Dorsselaer; Frans 
en Aloïs de Wit en familie; Marie Mariman en 
echtgenoot Piet van Stappen en familie; Dies 
Duininck echtgenoot van Christiane Zaman

acolieten: Lilian en Edy

DINSDAG 23 FEBRUARI 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk: 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron

opbrengst collecte: De caritascollecte van 
zaterdag 6 februari die bestemd was voor 
Memisa heeft €31,00 opgebracht. Met dank 
hiervoor.

overleden: Ria de Bakker, weduwe van 
Johannes Bracke, overleden in Hulst op 
zaterdag 6 februari in de leeftijd van 93 
jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden 
op vrijdag 12 februari in de kerk van Clinge 
gevolgd door de begrafenis op het kerkhof 
aldaar.

HEIKANT

DONDERDAG 25 FEBRUARI 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele

DONDERDAG 18 FEBRUARI 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 Voorspreekster zijn! U bent allen van 
harte welkom.

GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS

DONDERDAG 18 FEBRUARI 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: 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; 
jaargetijde Honoré Verbist, met gedachtenis 
van echtgenote Rosalia de Bilde

lector: J. de Baar

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 19 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

ZATERDAG 20 FEBRUARI 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; Wies van den Bergen, dochter 
Anneke, zoon Philip en familie.

opbrengst collecte: De Caritas-collecte voor 
Memisa van zaterdag 6 februari heeft €90,00 
opgebracht. Hartelijk dank daarvoor !!

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

MAANDAG 22 FEBRUARI 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens  met 
gedachtenis van echtgenoot Josephus 
Kerckhaert; Jan Boeijkens en Maria Boeijkens-
de Waal  met gedachtenis van familie; 
jaargetijde Jan van Wesemael

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

MAADAG 15 FEBRUARI 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle
intenties: jaargetijde voor Emery Fassaert en 
echtgenote Johanna Mulders; Bernardus de 
Schepper en echtgenote Anna Fassaert, zoon, 
schoonzoon en kleinkinderen; ouders en 
familie van Harry de Bruycker- van Laar; Piet 
de Kock en echtgenote Gerarda van Haelst; 
Sjors de Waal echtgenoot van Ria Weemaes 
en familie; Jo Rombout echtgenoot van Annie 
van Damme en familie; August Bogaert en 
echtgenote Rosalia de Bakker; jaargetijde 
voor Celina Ivens en echtgenoot Aloysius de 
Bruijn en familie; Alfonsus Jacobus Compiet 
en echtgenote Maria Louisa Sarneel en 
familie; Petrus de Klippelaar en echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders

lector: Marita van Driessche
communie: Marieke Pardon
koster: Marieke Pardon

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


