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JAAR - C

Jesaja 50, 4-7

Filippenzen 2, 6-11

Lucas 22, 14-23, 56

Hulst
vr 18 mrt 19.00 uur stilteviering
zo 20 mrt 11.00 uur eucharistie
wo 23 mrt 19.00 uur eucharistie

Koewacht
zo 20 mrt 9.30 uur eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 17 mrt 14.00 uur uur van gebed

Clinge
za 19 mrt 19.00 uur eucharistie
zo 20 mrt 14.00 uur doopviering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 22 mrt 9.30 uur gebedsgroep

Graauw gemeenschapshuis
do 17 mrt 10.00 uur  w&c viering

Nieuw-Namen
vr 18 mrt 19.00 uur  w&c viering
wo 23 mrt 9.45 uur schoolviering

Boschkapelle
za 19 mrt 19.00 uur  eucharistie

Hengstdijk
zo 20 mrt 11.00 uur peuter- en
 kleuterkerk

Kloosterzande
zo 20 mrt 9.30 uur  w&c viering

Lamswaarde
ma 21 mrt 19.00 uur boeteviering

wzc Antonius
do 17 mrt 10.30 uur  eucharistie

De Blaauwe Hoeve
zo 20 mrt 10.30 uur w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 22 mrt 10.30 uur w&c viering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 19-20 maart

volg ons op Facebook
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CAMPAGNE 2016: OEGANDA
WATER, BRON VAN ALLE LEVEN

De hongerdoek 
God of Goud - 

Hoeveel is genoeg?
Mensen hebben we nodig 

Mensen hebben we nodig
die hun huis open stellen
die hun tafel delen
die hun dromen koesteren
die hun angsten overwinnen,
Mensen die bidden totdat ze in slaap 
vallen.

Mensen hebben we nodig
die weloverwogen kiezen,
die duurzaam handelen.
die eenvoudig leven.
die oog hebben voor Gods Schepping.
Mensen die doorheen de barsten het licht 
zien.

Mensen hebben we nodig
die aanzetten tot onrust,
die tegenstand bieden,
die maat houden,
die schulden vergeven.
Mensen die als engelen hun vleugels 
uitslaan.

Mensen hebben we nodig
die ongeduldig zijn,
die bondgenoot zijn,
die alternatieven zoeken,
die zekerheden opgeven.
Mensen die de hemel op aarde brengen.

Mensen hebben we nodig
die God willen dienen
die geloven in Jezus, niet in goud,
die op zoek gaan naar het Koninkrijk Gods
en zijn gerechtigheid.
Mensen die Gods genade handen en 
voeten geven.

De hongerdoek 2015-2016 God of Goud - 
Hoeveel is genoeg? is geschilderd door de 
Chinese kunstprofessor Dao Zi. De doek is 
gebaseerd op Matteüs 6, 19-24, ‘Waar je 
schat is, daar zal ook je hart zijn. Niemand 
kan twee heren dienen’. 

Anders dan bij voorgaande hongerdoeken, 
schildert Dao Zi geen afbeelding van die 
Bijbeltekst, maar een verbeelding, een 
actualisering ervan. Hij beperkt zich daarbij 
tot een paar basisvormen, zoals kruis, 
cirkel, driehoek en vierkant. Vormen die 
in ons religieus bewustzijn diep verankerd 
zijn. Diverse vormen rijgen zich aaneen tot 
een kruis, dat van hoog naar laag en van 
links naar rechts het beeld bepaalt. Ook 
de kleurstelling is beperkt: goud, zwart, 
helder grijs als een schakering van zwart, 
en een weinig rood.

De beschrijving van de hongerdoek is 
te downloaden via de website van de 
Vastenactie, www.vastenactie.nl.

De Goede Week
De Goede Week begint met 
Palmzondag. De laatste 
dagen van die week zijn 
het hoogtepunt van de 
voorbereiding op Pasen. De 
kerk viert het lijden, sterven en 
verrijzen van Jezus Christus. 
De benaming ‘goede’ week 
verwijst naar het heil dat alle 

mensen in de dood en de verrijzenis van 
Jezus wordt aangezegd.

Palmzondag
De liturgie van Palmzondag combineert twee 
herinneringen: de gedachtenis aan de intocht 
van Jezus in Jeruzalem en die van zijn lijden 
en sterven. Vreugde en droefheid liggen vlak 
bij elkaar. Bij het begin van de plechtigheden 
is er de palmwijding ter herinnering aan het 
gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht 
in Jeruzalem ontving.
Echte palmtakken zijn takken van de 
palmboom of van de olijfboom. Palmen 
zijn het symbool voor de koning. Olijftakken 
zijn het symbool voor de vrede, die door de 
koning wordt gebracht. 
Vaak maken we palmpasenstokken in de 
vorm van een kruis. We versieren de stokken 
met snoep en eieren. En bovenop plaatsen 
we een haantje van brooddeeg. Verwijzing 
naar de apostel Petrus die ontkent dat hij 
Jezus kent, voordat de haan drie keer heeft 
gekraaid.
Wij gebruiken op palmzondag vaak andere 
groene takken: meestal afkomstig van de 
Buxus. Het is de bedoeling de groene takken 
mee naar huis te nemen en ze daar een 
plekje te geven achter het kruisbeeld of bij 
het wijwaterbakje.

Witte Donderdag
Vroeger was dit de dag waarop de publieke 
zondaars weer in de gemeenschap 
opgenomen werden. Er werd verzoening 
met hen gevierd en alles was gereed om 
het Paasfeest te vieren. Witte Donderdag 
ontleent zijn naam aan de liturgische kleur 
van deze dag. 
Algemeen is het gebruik ‘met een knipoog’ er 
van uit te gaan dat op deze dag de klokken 
‘naar Rome gaan’ om 
op Paaszaterdag 
weer terug te 
keren. Dit komt 
voort uit het 
gegeven na 

het gloria van deze viering de klokken niet 
meer te luiden. In plaats van de klokken 
horen we nu houten ratels of kleppers.
Pas in de avond van Witte Donderdag komt 
de geloofsgemeenschap samen om ter 
nagedachtenis aan het Laatste Avondmaal de 
eucharistie te vieren. De herinnering aan de 
dienst die Jezus ons bewijst en die wij ook 
aan elkaar verplicht zijn komen we tegen 
in het Evangelie van die dag: Jezus wast de 
voeten van zijn leerlingen. Ook onze paus 
wast op deze dag steeds weer anderen uit 
onverwachte hoek, de voeten. Een voorbeeld 
voor ons allen. Soms wast ook in de parochie 
de priester de voeten van enkelen.
Na de viering van de eucharistie wordt het 
Lichaam van de Heer in processie vanaf het 
altaar naar een rustaltaar gedragen. Daar 
wordt het bewaard en in stille aanbidding 
vereerd tot het uitreiken van de heilige 
communie op Goede Vrijdag. 

Goede Vrijdag
De sterfdag van Jezus wordt vanouds 
herdacht met een viering van de eucharistie 
ten volle. Op die dag komen de gelovigen 
om drie uur samen voor een kruisweg of 
voor een woorddienst met kruisverering en 
communie. Deze dag staat met zijn ruimte 
voor bezinning, vasten en zwijgend orgel in 
het teken van de droefheid.
Maar bij alle rouw is er toch ook een 
beginnende vreugde om wat volbracht 
wordt. Dat blijkt ook uit de naam van deze 
dag: Goede Vrijdag. Het lijdensverhaal en de 
kruisverering vormen het middelpunt van de 
plechtigheden.

Paaszaterdag
De kerk en het altaar blijven op die dag leeg. 
Paaszaterdag is de rustdag tussen dood en 
opstanding. In alle rust bereiden wij ons voor.

‘naar Rome gaan’ om 
op Paaszaterdag 
weer terug te 
keren. Dit komt 
voort uit het 
gegeven na 

Pasen

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Laten wij juichen

en ons daarover verheugen.
Pasen, Feestvreugde.

Vreugde om het leven.
De Heer is opgestaan.

Hij leeft en neemt ons bij de hand.
Hij gaat ons voor en voert ons

door de dood heen naar het leven.
Het leven in en met en door Hem.

Boete-
viering

Ter voorbereiding op 

het paasfeest is er 

voor allen uit onze 

parochie of van elders 

de mogelijkheid 

deel te nemen aan 

de boeteviering op 

maandag 21 maart 

om 19.00 uur in 

Lamswaarde. 

De zang tijdens de 

viering wordt verzorgd 

door ‘Terra Sancta’. 

Weet dat u welkom 

bent!
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INFORMATIE EN INTENTIES NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 18 MAART 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Theofi el van Mullem; jaargetijde 
Josephina de Bruijne en echtgenoot Jozef van 
Stappen en familie; gezusters Coenen, ouders 
en familie; Gerard Pollet echtgenoot van Maria 
Lockefeer en familie.

lector: G. Leenknecht-van Dorsselaer

WOENSDAG 23 MAART 9.45 UUR:
Paasviering door de kinderen van de Sint 
Jozefschool 

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 17 MAART 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: René de Cock, ouders en familie; 
jaargetijde voor Maria de Waal, echtgenoot 
René van Meelen, zoon Fons en schoonzoon 
Hans.

overleden: Catharina Maria de Schepper-
Kamps, 100 jaar

agenda: op zondag 20 maart is er na 12.00 uur 
de mogelijkheid om palmtakjes op te halen in 
de Stilteruimte.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 20 MAART 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als voorganger 
diaken K. van Geloof
intenties: om kracht voor een gezin; Angela 
Maria Hypolitha Borm; Achiel Hermans 
echtgenoot van Margriet Bryssinck; Astrid en 
Eduard van de Walle-de Schepper en familie;
ouders Joos en Agnes Malcontent-de Rijk en 
familie; ouders Boeijkens-Smits en familie;
Jan van Dorsselaer echtgenoot van Mieke van 
Kerkhoven; jaargetijde Angela Dobbelaar-van 
Acker, Piet Dobbelaar en familie; jaargetijde 
Thim de Smaele echtgenoot van Ria de Gucht, 
ouders, schoonouders en familie; echtpaar 
Cyriel en Agnes Koole-Leeraert; Roza Otjes-
Heijens, echtgenoot en familie.

overleden: 
mevr. Irène de Clerck-Cerpentier, 95 jaar
dhr. Reggie Blommaert, 74 jaar

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 22 MAART 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
diaken K. van Geloof m.m.v. het parochiekoor
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet.

COLLECTE 19-20 MAART
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
op zondag een extra collecte voor het 
onderhoud van het orgel.

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 18 MAART 19.00 UUR:
stilteviering

ZONDAG 20 MAART 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz m.m.v. De Wal-Noten
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie 
Baert-van Gijsel; Josephus Burm en echtgenote 
Paula van Heese; Leonie Verdurmen en 
grootouders; Rosa Verdurmen-de Meyer en 
echtgenoot; Elsa Daalman-de Koning; Julia 
Heijens-Kramers en echtgenoot Richard 
Heijens; jaargetijde voor Marie Cornelissens 
met gedachtenis van echtgenoot Piet d’Haens, 
zoons, schoonzoons en kleindochter.

WOENSDAG 23 MAART 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 20 MAART 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz m.m.v. het koor
intenties: Silvia en Emma van Damme; Remie 
van Gaever en echtgenote Alice van Gaever-van 
Remoortere en familie.

lector: Ria van Daele-de Deckere

overleden: André de Block, echtgenoot van 
Julienna Kips, overleden op zaterdag 5 maart 
in de leeftijd van 90 jaar. De uitvaart heeft 
plaatsgevonden op donderdag 10 maart in het 
uitvaartcentrum te Hulst, waarna crematie te 
Terneuzen.

opbrengst collecte: De caritascollecte die 
bestemd was voor de Vastenactie heeft 146,10 
euro opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 19 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; Valentine, Cyriel, Arthur 
en Emiel van Acker; Mien Vercruyssen en 
echtgenoot Alphons van Dorsselaer; Luciënne 
Smet en echtgenoot Richard de Loos; Dies 
Duininck echtgenoot van Christiane Zaman;
Anna Martens en echtgenoot Cyriel Casteels 
en familie; Gilbert Hoefnagels echtgenoot van 
Agnes Casteels, zonen Luc en Peter Hoefnagels 
en hun grootouders; jaargetijde Eduard Bonte 
echtgenoot van Hilda Leuridan; Camiel Inghels 
en echtgenote Leonie Rottier en familie; voor 
Jacqueline Inghels; Aloysius de Puijsseleyr en 
echtgenote Rosalia Bracke, ouders Bracke-de 
Bodt en Johannes Bracke; Josephus van de 
Vijver en echtgenote Martha Danckaert, zonen, 
schoondochter en kleindochter.

acolieten: Lilian en Daphne

ZONDAG 20 MAART 14.00 UUR:
doopviering met als voorganger pastor Ch. v.d. 
Walle waarbij de aanstaande communicantjes 
uit Clinge, Graauw en Nieuw-Namen aanwezig 
zullen zijn. 

DINSDAG 22 MAART 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron. 
Iedereen is van harte welkom.

opbrengst collecte: De caritascollecte van 
zaterdag 5 maart die bestemd was voor de 
Vastenactie heeft 58 euro opgebracht. Hartelijk 
dank hiervoor.

agenda: Dinsdag 22 maart om 19.30 uur 
clusterbijeenkomst in de vergaderzaal.

mededeling: In de vorige editie kon u lezen 
wat er in de verschillende kernen voor het 
Vastenactie-project staat te gebeuren. Clinge 
staat hierbij niet vermeld; maar al wordt er 
op de basisschool niet echt aan dit project 
meegewerkt, toch zetten ook deze kinderen 
zich dit jaar weer in voor leeftijdgenootjes in 
ontwikkelingslanden. Zij zullen binnenkort met 
de hele klas 2 kilometer wandelen met ongeveer 
2 liter water op de rug om zo te ervaren wat de 
kinderen daar moeten doen om aan drinkwater 
te komen. De opbrengst van ‘Wandelen voor 
Water’ gaat dit jaar naar Burundi, één van de 
armste landen ter wereld. Voor deze sportieve 
actie op de Clingse basisschool laten de 
kinderen zich sponsoren. Binnenkort gaan zij 
op pad met hun sponsorformulier. Helpt u hen 
mee?

SINT JANSTEEN
DONDERDAG 17 MAART 14.00 UUR:
in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Eecken 
een uur van gebed. Op de derde donderdag 
van de maand willen we tot Maria bidden 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 
uitgenodigd.

GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS

DONDERDAG 17 MAART 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele
intenties: Johannes Stallaert en familie; 
Elisabeth Smulders-Durinck en familie; Maria 
Verbist en ouders; Marie Verdurmen en 
echtgenote 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; René Kips en 
echtgenote Marie Ferket, kinderen en kleinkind; 
Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes.

lector: J. de Baar

mededeling: Als voor een overleden 
parochiaan uit Graauw een kerkelijke uitvaart 
is aangevraagd (in een andere parochiekern), 
zal de kerkklok in Graauw éénmaal enkele 
minuten luiden. Dit gebeurt als oproep tot 
het herdenken van de overledene. De oude 
traditie van het luiden van de kerkklok bij een 
overlijden mogen we handhaven, zolang het 
kerkgebouw van Graauw eigendom is van de 
parochie.

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 19 MAART 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; Augusta Schuren-Thuij, echtgenoot 
en familie; Joseph Schuren en echtgenote 
Elisabeth Schuren-Coolsen en familie; Hugo 
Claeijs en Euphrasia van den Eekhout.

overleden: Catrien de Schepper-Kamps, 
weduwe van Petrus de Schepper, overleden op 
dinsdag 1 maart te Woonzorgcentrum Antonius 
in de leeftijd van 100 jaar. De uitvaartdienst 
heeft plaatsgehad op maandag 7 maart in 
Boschkapelle, waarna de begrafenis is gevolgd 
te Stoppeldijk. 

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

ZONDAG 20 MAART 11.00 UUR:
peuter- en kleuterkerk verzorgd door de 
werkgroep met als thema “Uitzien naar Pasen”

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 20 MAART 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het parochiekoor
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en tante 
Maria Burm; Ro van Waterschoot, ouders en 
familie; Eliza de Waal, echtgenoot en familie; 
Frans en Mien de Meijer-Hiel en Toon en 
Marie van den Bosch-Pauwels en familie; 
jaargetijde Floran d’Hont en echtgenote Anna 
van Puyvelde.

lector: Anita van Puijvelde
com. assistent: Lea Kouijzer
acolieten: Wouter en Evelien

overleden: Mon Mast, echtgenoot van Lies van 
Kruijssen, in de leeftijd van 85 jaar.

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

MAANDAG 21 MAART 19.00 UUR:
regionale boeteviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. koor Terra Sancta o.l.v. 
Hera Wyckers met organist Nicolas De Troyer
intenties: Liza van Poele echtgenote van Joos 
Platjouw en familie; familie Joossen; Sjors de 
Waal echtgenoot van Ria Weemaes en familie; 
Piet de Kock en echtgenote Gerarda van Haelst; 
Tilly van Driessche; Jo Rombout echtgenoot van 
Annie van Damme en familie; August Bogaert 
en echtgenote Rosalia de Bakker; Kees van 
Damme; Petrus de Klippelaar en echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders; Marie 
Bogaart, ouders en broers.

lector: Bernadette de Schepper
communie: Arnold van Leemput
koster: Greet Hiel

agenda: Op maandag 4 april houden wij een 
koffi eochtend om 10.00 uur in de kerkkamer.

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
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