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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: 
VERLOREN 
MOEITE?

LEZINGEN 6 MAART

4E ZONDAG VAN DE 
VEERTIGDAGENTIJD

JAAR - C

Jozua 5, 9a.10-12
2 Korintiërs 5, 17-21
Lucas 15, 1-3.11-32

Hulst
vr 4 mrt 19.00 uur  eucharistie
zo 6 mrt 11.00 uur  eucharistie
wo 9 mrt 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
za 5 mrt 19.00 uur Poolse viering
zo 6 mrt 9.30 uur  eucharistie

Sint Jansteen De Warande
do 10 mrt 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
za 5 mrt 14.30 uur  rozenkransgebed
do 10 mrt 14.00 uur gebed voor het gezin

Clinge
za 5 mrt 19.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 8 mrt 9.30 uur  gebedsgroep

Nieuw-Namen
vr 4 mrt 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 5 mrt 19.00 uur  w&c viering
 herdenkingsviering

Kloosterzande
zo 6 mrt 9.30 uur  w&c viering

wzc Antonius
do 3 mrt 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 6 mrt 10.30 uur  w&c viering
wo 9 mrt 11.00 uur  weekviering

wzc De Lange Akkers
di 8 mrt 10.30 uur  w&c viering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 5-6 maart

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!

Beste mensen,

8000 mensen ontslagen bij V&D. 
Allereerst mag dat medeleven 
betekenen. Werken bij V&D was zoiets 
als behoren bij ‘n familie. V&D was 
niet alleen een warenhuis, maar veel 
meer ook een begrip. Een leven lang 
kwamen we er. Voor van alles en nog 
wat. Kleding, Dinky Toys en Matchbox, 
levensmiddelen, huishoudelijke 
artikelen, boeken en muziek. En om te 
eten: kroketjes met brood, een uitsmijter 
of een Bossche Bol. De laatste jaren 
kwamen we er nog wel, maar steeds 
minder. Al sinds de tachtiger jaren van 
de vorige eeuw ging het niet goed. Lang 
heeft V&D het volgehouden. Maar nu 
is het voorbij. Zo ver zullen we het met 
onze Kerk in Zeeuws-Vlaanderen toch 
niet laten komen......?

Rutte

Onlangs werd er op televisie een fi lm 
getoond waarin een drietal mensen gevolgd 
werden op hun pad naar een zelfgekozen 
moment om het leven te beëindigen. De 
eigen huisarts vond niet dat hij de gevraagde 
hulpverlening kon geven. Daarom werd de 
hulp vanuit de levenseinde kliniek gevraagd, 
waarbij een nauwgezet traject doorlopen 
moest worden. 
‘Hupsakee, weg’, zei één van de drie. Ze 
was dement maar verder goed gezond. Ze 
kon de goede woorden nooit meer vinden 
en het zou alleen maar erger worden. Een 
ander was honderd jaar oud. Het was goed 
geweest. En genoeg. De derde leed zwaar 
onder dwangmatig handelen zonder ooit 
nog uitzicht op genezing. Misschien hebt u 
de fi lm gezien, misschien ook niet. 

Ook is er de laatste tijd sprake van het breed 
accepteren van het gegeven van ‘voltooid 
leven’. Het leven hoeft niet altijd door te 
gaan. Als je het genoeg vindt, moet er een 
mogelijkheid zijn om ermee te stoppen. 

Bovendien is de ‘Pil van Drion’ ontwikkeld. 
Een pil die je de mogelijkheid geeft je leven 
te beëindigen op enig zelfgekozen moment. 
Euthanasie is er natuurlijk ook. 

‘Zullen we het dan nu doen’, zei de arts 
die vanuit de levenseinde kliniek naar hun 
huis gekomen was. ‘Hupsakee weg, nu’, zei 
ze. Haar man hield haar huilend vast. Haar 
moeder en zus zaten afwachtend, met tranen 
in de ogen, op een afstand. De stof werd 
ingebracht. Nog even sprak ze. Toen zakte ze 
in slaap, trok wit weg en was overleden. De 
arts moest even naar buiten. ‘Even bij mezelf 
zijn, even een sigaretje’. ‘Het grijpt je iedere 
keer weer erg aan’, zei hij. Het gebeurde 
allemaal heel zorgvuldig. Het was beslist niet 
‘hupsakee weg’. Het roept wel vragen op, in 
ieder geval bij mij. Is dat bij u ook zo, laat het 
dan weten tussen 9.00 uur en 12.00 uur via 
0114-310685. We gaan er dan gewoon eens, 
misschien met enkelen, over praten.

pastoor Wiel Wiertz

Levenseinde kliniek De geschiedenis van 
Taizé, deel 2

Hoi iedereen,

Gisteren zag ik op de tv een reportage waar ik helemaal ondersteboven 
van was. Ze ging over mensen in Oeganda. Het is daar helemaal anders 
dan hier. Niet zomaar even douchen, niet zomaar even een spelletje op 
de tablet, niet zomaar even..... Gisteren vroeg ik me ineens af wat ik zou 
doen, moest ik in Oeganda wonen of in een land waar oorlog is. Ik besefte 
opeens dat ik heel veel geluk heb. Ik kan naar school, ik hoef niet te werken 
op het land. Daarom wil ik echt iets doen! Ik heb een eigen Vastendoosje 
gemaakt en zo meteen ga ik naar oma toe, Heitje voor een karweitje… Mijn 
vriendin Beth wil niet meedoen. Ze zegt dat het toch niets uitmaakt. Dat 
geloof ik niet! Misschien wil jij, wilt u me helpen? Samen kunnen we meer 
doen om de mensen in Oeganda te helpen. Hebben jullie goede ideeën? Komaan, we 
moeten echt iets doen!

Doeoeg!

Sterre.

De groeten
God nee, ik heb er geen zin in. Ik ga het niet 
doen ook. Mij niet gezien. Je kunt me nog 
meer vertellen. Ik dank je feestelijk. Waarom 
moet ik dat opknappen? Van je lang zal je 
leven niet. Laat een ander het doen. Op mij 
hoef je niet te rekenen. Dan ben je aan het 
verkeerde adres. Ik pieker er niet over. Het is 
hun leven, niet het mijne! Dat moeten ze zelf 
maar uitzoeken. Ik ben wel goed maar niet 
gek. Nooit van mijn leven. Voor mijn verdriet 
nog niet. Daar begin ik niet aan. Voor geen 
goud en over mijn lijk. Geen haar op mijn 
hoofd. Geen tand in mijn mond. God nee. Zie 
maar dat je een ander zo ver krijgt. Mooi niet. 
Trouwens, wat heb ik ermee te maken? 
De groeten. 

Boekenmarkt
Op zaterdag 5 maart wordt 
in de Willibrordusbasiliek 
in Hulst weer de jaarlijkse 
boekenmarkt gehouden 
ten bate van de Vastenactie. 
Naast het bezoeken van de 
boekenmarkt is het ook mogelijk om 
een tentoonstelling in de straalkapellen 
van de basiliek te bekijken. Deze 
straalkapellen zijn ingericht naar de 7 
werken van barmhartigheid. 

Aan de hand van een verhaal, puzzel en/
of spel wordt over deze werken uitleg 
gegeven. Tevens is er gelegenheid om 
koffi e, thee of fris te drinken. De basiliek 
is geopend van 9.15 uur tot 15.15 uur

gemaakt en zo meteen ga ik naar oma toe, Heitje voor een karweitje… Mijn 
vriendin Beth wil niet meedoen. Ze zegt dat het toch niets uitmaakt. Dat 

De communiteit, een gelijkenis van 
gemeenschap

Als broeder Roger in 1944 in Taizé 
terugkeert, wordt hij vergezeld door de 
eerste broeders die hij inmiddels ontmoet 
heeft. In 1949 leggen zij met enkelen de 
monastieke geloftes voor het leven af: 
celibaat, gemeenschapsleven en grote 
eenvoud. Broeder Roger, prior van de 
gemeenschap, schrijft in 1952 voor zijn 
broeders een kleine levensregel, de ‘Regel 
van Taizé’, die later de ‘Bronnen van Taizé’ 
wordt genoemd. In de loop der jaren 
groeit de communiteit langzaamaan. 
In het begin zijn de broeders van 
protestantse oorsprong. Na verloop van 
enige tijd kunnen katholieke broeders 
zich bij de gemeenschap voegen. 
Thans zijn er broeders van meer dan 
vijfentwintig nationaliteiten. Alleen al door 
haar bestaan is de gemeenschap een 
teken van verzoening tussen de verdeelde 
christenen en tussen gescheiden volken. 
Ze zou een ‘gelijkenis van gemeenschap’ 
willen zijn, een plaats waar men dagelijks 
naar verzoening zoekt. Als de verzoening 
van christenen het hart van Taizé’s roeping 
is, is dat geen doel op zich, maar opdat 
christenen een zuurdesem worden van 
verzoening onder mensen, van vertrouwen 
onder volken en van vrede op aarde. 
De gemeenschap neemt voor zichzelf 
geen giften aan en geen enkel geschenk. 
De broeders aanvaarden evenmin hun 
persoonlijke erfenissen. Alleen door hun 
werk voorzien zij in hun levensonderhoud 
en kunnen zij met anderen delen.
Vanaf de jaren 1950 zijn sommige 
broeders op enkele achtergebleven 
gebieden van de wereld gaan wonen, 
om daar getuigen van vrede te zijn en 
hen die het moeilijk hebben terzijde te 
staan. Thans leven broeders in kleine 
fraterniteiten in arme buurten in Azië, 
Afrika, in Zuid- en Noord-Amerika. Zij 
trachten er de levensomstandigheden te 
delen van de buurtbewoners.

CAMPAGNE 2016: OEGANDA
WATER, BRON VAN ALLE LEVEN

Hoe ook jij je eigen spaardoosje kunt maken, vind je op de 
website van de Vastenactie: http://www.vastenactie.nl/



14	 STREEKBEELD	1	maaRT	2016	 E1

INFORMATIE EN INTENTIES KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 6 MAART 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle m.m.v. 
parochiekoor 
intenties: ouders Piet en Cecil de Nijs-Voet en 
familie; Ber Joos, ouders, zus Corrie en tante 
Maria Burm; echtpaar Kees en Madeleine Rijk 
van de Lavoir; Pieter van Kampen-Willems en 
kinderen; Aloïs Verdurmen en familie; Irma 
Cornelissens en ouders; Robèrt Mahu en 
familie Mahu-van Assche; Fia Adriaansens en 
broer Piet Adriaansens

lector: Jojanneke Taalman
com. assistent: Jeannie van Waterschoot
acolieten: Darren en Rob

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 3 MAART 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: Voor bewoners van ons huis en 
overledenen in eigen kring

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  
HULST

ZONDAG 6 MAART 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Angela Maria Hypolitha 
Borm; Gustaf en Maria van Daalen-van 
Geertruij; Leo en Toos de Vos-Raats; José van 
Daele, echtgenote van Guust Mangnus; Leon 
de Boeij, echtgenoot van Annie de Schepper 
en familie; jaargetijde Theo Vereecken en 
familie; Eugène Hiel en familie; Louis en Rica 
Oomens

WOENSDAG 9 MAART 11.00 UUR:
Weekviering

overleden:
mevr. Alma Warrens-de Dijcker 87 j.

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 8 MAART 10.30 UUR:
woord- en communieviering
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet

COLLECTE  5-6 MAART
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle is 
er een extra caritascollecte voor het Mgr. 
Leo Dobbelaarfonds. In Clinge, Hulst, 
Kloosterzande en Koewacht is er een 
extra caritascollecte voor de Vastenactie. 

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 4 MAART 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

Zoals al eerder bekend gemaakt is, is er op 
4 maart gelegenheid tot persoonlijke biecht. 
Door verplichtingen in de Elisabethparochie 
is het tijdstip van de biecht veranderd naar 
16.00 tot 16.45 uur.

ZONDAG 6 MAART 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
m.m.v. het Basiliekkoor 
intenties: Corry van der Wielen – Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie 
Bernardus Temmerman en echtgenote 
Johanna de Smit, zoon en dochters; 
familie Baert – van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; Elza van 
der Ha en echtgenoot Petrus van Mullem; 
Gerarda Bauwens en echtgenoot Gustaaf 
Smet en familie; Leo Hamelink echtgenoot 
van Emmy Schelfhout; Gerda van Geertruij – 
Pieters; Joop Gremmen en familie; Lidwien 
Verstraaten – Verver en familie; Etwien van 
Doorsselaer

WOENSDAG 9 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: ouders Stallaert – Elias en kinderen; 
familie Baert – van Gijsel; familie Verdurmen; 
jaargetijde Ivon Nijskens en echtpaar Josef 
Nijskens – van Eerdenburgh en familie

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 5 MAART 19.00 UUR:
Poolse eucharistieviering. De viering is in 
de Poolse taal, met als voorganger pastoor 
Slawomir Klim.

ZONDAG 6 MAART 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het koor 
intenties: Gerard van der Sijpt en echtgenote 
Germaine van der Sijpt-van Goethem en 
familie; Remie van Gaever en echtgenote 
Alice van Gaever-van Remoortere en familie; 
Gerard van Nieulande en echtgenote Mia van 
Nieulande-Belaert, ouders Belaert-Sturms en 
familie van Nieulande

lector: Els de Caluwé-de Schepper.

gedoopt: op zondag 14 februari is in onze 
kerk gedoopt Devin Cave, zoon van Vanessa 
Ghoos en Martinus Cave.

Activiteiten Vastenactie 2016 in 
parochiekern Koewacht:
29 febr.t/m 5 maart: uitdelen zakjes+ folders 
huis-aan-huiscollecte.
6 maart: collecte in de kerk voor Vastenactie.
7 t/m 12 maart: huis-aan-huiscollecte.
16 maart: fi ets-in voor de kinderen van groep 
6-7-8 r.-k. bs De Vlaswiek.
25 maart: Goede Vrijdag; kinderen kunnen 
hun spaardoosje inleveren tijdens de dienst 
in de kerk

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 4 MAART 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: gezusters Coenen ouders en 
familie; Aloïs van Duijse echtgenoot van 
Maria d”Haens; René Boon en echtgenote 
Martha Gillis en familie

lector: R. Ferket-de Clerck.

SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS 

‘DE WARANDE

DONDERDAG 10 MAART 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Margaretha Danckaert en 
echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit 
zonen Freddy en Francky en familie; Ed Borm 
en echtgenote en familie; Alfred Weemaes 
en echtgenote; Silvia Plasschaert; René 
Bauwens en echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote; Rosa van Dorsselaer; familie 
IJsebaert; René Seghers en echtgenote 
Madelein van Dorsselaer; Stif Inghels en 
echtgenoot Cyrillus Vael; Maria en Agnes 
Bauwens ouders en Nelly Bauwens; Piet 
Smet en echtgenote Erna van Deurssen.

ZATERDAG 5 MAART 14.30 UUR:
Rozenkransgebed te Kapellebrug
Op zaterdag 5 maart 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 10 MAART 14.00 UUR
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken
Gebed voor het Gezin

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 5 MAART 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; Marie-Louise Pharazijn 
echtgenote van Benny Segers; Dies Duininck 
echtgenoot van Christiane Zaman; Herna 
Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, 
ouders en familie; Theo d’Hondt en ouders; 
Petrus Acke echtgenoot van Louisa Sloot

acolieten: Jolien en Annemie

DINSDAG 8 MAART 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron
Iedereen is van harte welkom.

agenda:
Dinsdag 1 maart om 20u.: bijeenkomst 
van onze parochiekerncommissie in de 
vergaderzaal.
Vrijdag 4 maart wordt de H. Communie 
aan huis gebracht bij zieken, ouderen en 
gehandicapten die hiervoor zijn aangemeld.

mededeling:
gedoopt op zondag 21 februari: Laura Marieke 
Foeke van Koert, dochter van Philippe van 
Koert en Patricia Heye, Stanleystraat, 39, 
Hulst.

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 5 MAART 19.00 UUR:
herdenkingsviering Mgr. Leo Dobbelaar 
waarin onze missionarissen, zusters en 
broeders worden herdacht.
woord- en communieviering met als 
voorganger lazarist Harry Jaspers en pastor 
Chantal van de Walle
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; Wies Nicolaas, zoon Ronald en 
familie

mededeling:
Na afl oop van de Herdenkingsviering is er 
gelegenheid om voor in de kerk een kopje 
koffi e te drinken.

overleden: op 17 februari is Alma Warrens-
de Dijcker overleden, levenspartner van 
Valeer de Ridder, weduwe van Adrie Warrens 
in de leeftijd van 87 jaar. De uitvaartdienst 
heeft plaatsgehad te Boschkapelle op 
woensdag 24 februari, waarna de begrafenis 
is gevolgd te Stoppeldijk.

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


