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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 

ONDER GODS 
HOEDE

LEZINGEN 17 APRIL

4de zondag van Pasen
Roepingenzondag

JAAR - C

Handelingen 13, 14.43-52

Openbaring 7, 9.14b-17

Johannes 10, 27-30

Hulst
vr 15 apr 19.00 uur stilteviering
zo 17 apr 11.00 uur eucharistie
wo 20 apr 19.00 uur eucharistie

Koewacht
zo 17 apr 9.30 uur eucharistie

Sint Jansteen De Warande
do 14 apr 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 21 apr 14.00 uur uur van gebed

Clinge
za 16 apr 19.00 uur eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 19 apr 9.30 uur gebedsgroep

Nieuw-Namen
vr 15 apr 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 16 apr 19.00 uur  eucharistie

Kloosterzande
zo 17 apr 9.30 uur  eucharistie

Lamswaarde
ma 18 apr 19.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 14 apr 10.30 uur  eucharistie

De Blaauwe Hoeve
zo 17 apr 10.30 uur w&c viering
woe 20 apr 11.00 uur w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 19 apr 10.30 uur w&c viering

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 16-17 april

Bedevaart 
Beauraing

Vanuit de regio Zeeland/
Bergen op Zoom wordt er al 
jaren een bedevaart naar de 
verschijningsplaats van Maria, 
Beauraing georganiseerd. Dit jaar 
is de verzorgde bedevaart voor 
ouderen en hulpbehoevenden op 
4-5-6 juni, en de dagbedevaart 
op 5 juni. 
Voor meer informatie liggen 
er folders in de kerken 
en u kunt kijken op www.
bedevaartbeauraing.nl. Ook kunt 
u contact opnemen met Lia van 
Kessel op tel.nr. 0114-691228.

Roepingenzondag 17 april
Ik herinner mij nog heel goed waardoor de levensweg die ik mocht gaan 
zich duidelijk voor mij aftekende. Ik studeerde al theologie. Overigens, ook 
die studie heeft zich gaandeweg mijn leven aan mij ‘opgedrongen’. Wat ik 
altijd zeker heb geweten: ik wilde in Leiden gaan studeren omdat daar de 
‘Staatkundige studierichting’ werd aangeboden. Ik ben dat ook gaan doen, 
maar in de loop der jaren werd mij duidelijk dat ik voor en met mensen 
wilde werken in parochie en Kerk. Dus veranderde ik van opleiding en ik 
ging theologie studeren, ‘pastoraal theologie’, in Heerlen.
Daarmee bezig zijnde, was voor mij nog niet meteen duidelijk wat dat voor 
mijn leven zou gaan betekenen. Hoewel ik vertrouwd was met priesters 
en hun werk en manier van leven (onze familie telde een vijftal priesters) 
was deze weg niet ‘automatisch’ ook mijn weg. Wanneer werd dan wel het 
priesterschap mijn roeping? Tijdens mijn stage heb ik mij zeer nadrukkelijk 
geopend voor het antwoord op die vraag naar het priesterschap. Ik vond 
priester worden ‘heel wat’. Het zou immers mijn hele verdere leven ‘tekenen’. 
Op enig moment werd het mij duidelijk. Wat wilde ik? Mijn studie, mijn 
leven, mijn hele zijn had mij duidelijk gemaakt: boven alles zag ik het als 
mijn roeping om Christus present te stellen in levens van mensen. Hoe 
kon ik dat ten volle doen? Als priester. Ik was nog steeds beschikbaar 
voor de weg naar het priesterschap en zo viel voor mij alles op zijn plek: 
na de stage zou ik mij als student in de afstudeerfase ten volle richten 
op het priesterschap. En zo mocht het zijn. Inderdaad heeft de wijding, 
door bisschop Ernst in 1991, mijn hele leven getekend en gedragen. Maar 
tegelijkertijd mij doen zijn wie ik ten diepste was en ben. Het priesterschap 
past helemaal bij mij. Priester ‘ben’ ik.

Mensen gaan verschillende wegen. Iedereen mag het antwoord geven dat 
God in haar of zijn hart heeft gelegd. Dat mag soms het priesterschap 
zijn, soms het Godgewijde leven, soms het permanent diaconaat, vaker het 
huwelijk. Dat mag een andere vorm van ‘er voor mensen zijn’, zijn. Dat mag 
soms werken in de parochie zijn. Een taak behartigen. Verantwoordelijkheid 
nemen. Dat kan zoveel zijn. God heeft het in ons hart gelegd, en ik mag 
antwoord geven.
In het evangelie worden voortdurend mensen geroepen. In het evangelie 
volgens Marcus bijvoorbeeld, lezen we: Tollenaars stonden slecht 
aangeschreven bij het volk. Vaak eisten zij meer belasting dan was 
vastgesteld. Bovendien stonden zij in dienst van de Romeinse bezetters. 
Daarom wilden de Farizeeën niets met hen te maken hebben. 
Op zekere dag wandelde Jezus langs het meer en zag de tollenaar Levi in 
zijn tolkantoor zitten. Jezus zei hem: ‘Kom, volg Mij’. Levi stond op en 
ging met Jezus mee. Eens was Jezus te gast in het huis van Levi, en veel 
tollenaars en zondaars aten met Jezus en zijn leerlingen mee. De Farizeeën 
en de schriftgeleerden zagen het en zeiden tegen de leerlingen: ‘Hoe kan 
Hij toch samen met tollenaars en zondaars eten?’ Jezus hoorde de vraag en 

antwoordde: ‘’Gezonde mensen hebben geen dokter nodig maar zieke wel. 
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars’. (Marcus 
2,13-17)
Antwoorden op wat God in je hart heeft gelegd. Dat is je roeping volgen. 
En dat is voor iedere mens anders. Er is geen ‘beter’ of ‘wezenlijker’. Ieder 
antwoord dat met inzet en/of heel je leven wordt gegeven is perfect en 
geweldig. U kent uw eigen antwoord en anderen om uw heen zien uw 
antwoord op ‘die vraag die God in uw hart heeft gelegd’.
Roepingenzondag is voor ons allemaal! In de parochie, te midden van 
gelovige mensen is het niet verkeerd de bijzondere roepingen aandacht 
te geven. Immers, voor het leven van de Kerk zijn deze roepingen van 
wezenlijk belang. Hoe breed roeping daadwerkelijk is, hoe belangrijk al de 
verschillende soorten van roeping zijn, hoe vreemd is het als we niet zouden 
wijzen op de bijzondere roepingen, niet zouden bidden voor de bijzondere 
roepingen. 
In onze Rooms-Katholieke Kerk komt Jezus vooral present te midden van ons 
allen in de sacramenten, met name in het sacrament van de eucharistie, bron 
en hoogtepunt van ons gelovige leven. De bedienaar van de sacramenten en 
van dit bijzondere sacrament is de priester. Dat mag, dat moet gezegd. Met 
en te midden van mensen van allerlei slag mag de priester op weg gaan. Een 
heel afwisselend leven leiden. In vele levenssituaties van mensen betrokken 
raken. Heel intense en kwetsbare stukjes levensweg delen. Betrokken zijn 
in vreugde en verdriet. Omdat Christus op mensen betrokken wil zijn. Omdat 
mensen hun leven met Jezus willen verbinden.
Wiel Wiertz

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!

Zondag 3 april 2016 staat er na de viering van 
de heilige mis een groep mensen aan de uitgang 
van de Basiliek aan de kant van de markt. Op 
dat tijdstip zie je over het algemeen niet zo veel 
mensen stilstaan bij de Basiliek. Meestal lopen 
er veel bezoekers door Hulst en passeren de kerk 
of nemen een kijkje binnen. Zij stonden daar 
met een bijzondere aanleiding.
Deze week werd er een beeld van Omer Gielliet 
in de Basiliektuin geplaatst, voorstellende paus 
Franciscus. De aanleiding tot het maken van 
het beeld is de toespraak van paus Franciscus 
op het Italiaanse eilandje Lampeduso. Omer 
Gielliet vindt de toespraak van de paus erg 
bemoedigend. Hij roept hier op tot “broederlijke 
solidariteit” met de vluchtelingen uit Afrika en 
Azië, en veroordeelt de “globalisering van de 
onverschilligheid”.
Het beeld was aanvankelijk bedoeld om in 

België geplaatst te worden, maar dit ging 
niet door. John Jansen, een bekende van onze 
vicevoorzitter van HMSDZ, de heer Bosman, 
bood het aan. Aanvankelijk was de gedachte 
het beeld tussen de drie bomen of links van de 
hoofdingang van de Basiliek te plaatsen. Het 
beeld had echter een zodanige ondersteuning 
nodig, dat het niet tussen de bomen geplaatst 
kon worden. Het is een mooi plaatsje in de 
tuin geworden, voor iedereen centraal en door 
iedereen te bekijken.

Het houten beeld is ongeveer 800 kg zwaar. 
Het was dus nodig dat het beeld goed werd 
ondersteund. Geduld was een schone zaak. Het 
weer werkte ook niet mee, want het moest wel 
droog zijn voor het uitharden van het cement.
Begin april was dit rond. Vervolgens kwam er 
een heftruck om het beeld te plaatsen. Jacques 

Leegstraten stond met fototoestel in de aanslag 
en ook om alles in goede banen te leiden, maar 
beiden vielen van de heftruck. Gelukkig beeld 
en Jacques niet op of onder elkaar. Beeld beetje 
beschadigd en terecht gekomen vóór een auto.
Fototoestel van Jacques bleef ook niet heel. 
Jacques gelukkig wel zo ver het verhaal vertelt.
Met vereende krachten is het beeld met wat 
ondersteuning hier en daar op zijn plaats 
gekomen. De politie kwam ook nog kijken en 
sloot even de straat af voor de veiligheid. Het 
stukje hout is inmiddels op zijn plaats gelijmd.

Vandaag 3 april was dan de inzegening van 
het beeld, waar ons het verhaal van het beeld 
van Franciscus werd verteld in aanwezigheid 
van zo’n 50 belangstellenden door pastoor 
Wiertz. Het beeld is ingezegend onder de eerste 
voorjaarszon.

"De onzichtbare God wordt zichtbaar in barmhartigheid"
 paus franciscus

www.roep inginveelvoud .be
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Inzegening beeld paus Franciscus 3 april 2016 door pastoor Wiertz

De kerk van Heikant is een bijzonder gebouw. Op de eerste plaats vanwege de architectuur, omdat het als enige 
kerk in Zeeland sterke gelijkenis vertoont met de Amsterdamse School. Daarnaast maakt de prachtige akoestiek 
van het gebouw het uitermate geschikt als concertruimte. Het dorp Heikant probeert middels allerlei activiteiten 
voldoende middelen bijeen te krijgen om het kerkgebouw te behouden en zo mogelijk nog te verbeteren.

Op zondag 17 april vindt een benefietconcert plaats, waaraan 
twee verenigingen geheel belangeloos meewerken, te weten 
de Muziekvereniging Heikant en de Koorstichting Cantorij 
der Basiliek. Beide gezelschappen zijn zowel individueel 
als gezamenlijk te beluisteren Zo speelt de fanfare onder 
leiding van Etiën Ferket werk van onder meer Rutter en 
Goffin en brengt dirigent Anton de Kort met het koor werk 
tot klinken van Purcell en Gilkyson. Heel bijzonder wordt 
de vertolking van The Armed Man van Karl Jenkins, waarbij 
koor en orkest om beurten een deel van dit majestueuze 
werk zullen uitvoeren.

Het concert begint om 15.00 uur; kaartreservatie via tel. 
0114-319156 of fanfareheikant@zeelandnet.nl.

Benefi etconcert voor kerk Heikant

• GORDIJNEN • VOUWGORDIJNEN 
• VITRAGE’S
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INFORMATIE EN INTENTIES DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 14 APRIL 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
familie.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST

ZONDAG 17 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep m.m.v. het St. Gregoriuskoor 
uit Sint-Jansteen
intenties: Achiel Hermans echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Angela Maria Hypolitha 
Borm; jaargetijde Arthur de Kever en 
echtgenote Mathilda de Bruijn; jaargetijde 
Sjaak Janssen en echtgenote Marie Baart; 
Elza Rottier echtgenote van Frans van 
Daele en families; jaargetijde Irene de 
Witte echtgenote van Theo Dobbelaer en 
familie; tante Els Burm en familie; jaargetijde 
Joos Picavet en echtgenote Juliana Buijs, 
schoondochter Lien en familie.

WOENSDAG 20 APRIL 11.00 UUR:
woord- en communieviering

mededeling: Op zondag 17 april a.s. wordt 
de viering in de kapel van De Blaauwe Hoeve 
verzorgd door het St. Gregoriuskoor uit Sint-
Jansteen. Onder leiding van de heer Martin 
Polspoel zal het koor de gregoriaanse vaste 
en wisselende gezangen verzorgen. We 
denken dat vele van onze bewoners het fi jn 
zullen vinden deze zo vertrouwde klanken 
van het Gregoriaans te horen. 

overleden: 
dhr. Eduard van Leemput, 81 jaar
mevr. Joke van Leemput-Jansen, 86 jaar

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT

DINSDAG 19 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering 
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet.

overleden:
dhr. Louis de Letter, 97 jaar
dhr. Louis de Bakker, 87 jaar
dhr. Harold Pluijm, 75 jaar

COLLECTE 16-17 APRIL
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 15 APRIL 19.00 UUR:
stilteviering

ZONDAG 17 APRIL 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; Theo Hiel en 
Lies Kerckhaert en familie; Rosa Verdurmen-
de Meijer en echtgenoot; Joseph van Gimst, 
Albert Boogaert en echtgenote Elza de 
Koning; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, 
Willy van Mol en jaargetijde Maria Roels; 
René Verschuren en echtgenote Cornelia de 
Smit en familie; voor Lia Laurijs-Polfl iet en 
familie.

WOENSDAG 20 APRIL 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
W. Brand
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen.

overleden: Antonia Cornelia van Rie-
Hermans, weduwe van Richard van Rie, 85 
jaar

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 17 APRIL 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz m.m.v. het koor
intenties: Leo van Damme en familie; Jet 
Janssens echtgenote van Ben Bruggeman en 
familie.

lector: Els de Caluwé-de Schepper

overleden: Op vrijdag 1 april is overleden 
Francesca Elegeert in de leeftijd van 48 jaar. 
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 
woensdag 6 april om 10.30 uur in de H.H. 
Philippus en Jacobus kerk te Koewacht, 
waarna begrafenis op de begraafplaats te 
Koewacht.

SINT JANSTEEN
DE WARANDE

DONDERDAG 14 APRIL 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: Johan en Angela de Burger-
Weemaes; Ed Borm en echtgenote en 
ouders; Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote; 
Margaretha Danckaert en echtgenoten Frans 
Thijs en Joos de Wit, zonen Freddy en Francky 
en familie; Theo Beugels 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.

DONDERDAG 21 APRIL 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.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 16 APRIL 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs m.m.v. het parochieel gemengd koor 
o.l.v. Marlene Bauwens
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en familie; Jo van Hoije echtgenoot 
van Elly Boone; Cyriel Casteels en echtgenote 
Anna Martens en familie; jaargetijde Luc 
Hoefnagels; jaargetijde Gilbert Hoefnagels 
echtgenoot van Agnes Casteels, zoon Peter 
Hoefnagels en zijn grootouders; Staf Pilaet 
echtgenoot van Ivonne Rossaer.

acolieten: Lilian en Jolien

DINSDAG 19 APRIL 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 2 april heeft 41 euro opgebracht. 
Met dank namens het caritasbestuur.

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 15 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Jozef Burm en echtgenote Klazina 
Vermue en familie; jaargetijde Albert Burm, 
ouders en familie.

lector: A. de Maeyer-de Deckere

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 16 APRIL 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; familie Johannes Truyman-Vonk en 
kinderen; Josephus de Meijer en echtgenote 
Cornelia de Meijer-Platjouw; Willy Gelderland 
en echtgenote Wieske Gelderland-de Rooij; 
jaargetijde Patrick Marin.

opbrengst collecte: De collecte van zondag 
27 maart voor de verwarming van de kerk 
heeft 177 euro opgebracht. De caritascollecte 
voor de Stichting Vluchteling van zaterdag 
2 april heeft 82 euro opgebracht. Hartelijk 
dank daarvoor! 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 17 APRIL 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; jaargetijde Johannes 
Verdurmen; Jo Rijk en familie; jaargetijde 
Bertha Bun-Bogaart met gedachtenis van 
echtgenoot, kinderen en kleinkinderen.

lector: Ynske Taelman
com. assistent: Lea Kouijzer
acolieten: Darren en Rob

opbrengst Vastenactie:
De Vastenactie heeft in samenwerking met 
basisschool ’t Getij het volgende opgebracht: 
vastenzakjes 1406 euro, sponsorloop door 
de leerlingen en wafelverkoop 3520,76 euro 
en de verkoop van zelfgemaakte kaartjes 132 
euro. Een vijfde van de schoolopbrengst gaat 
naar de aankoop van een AED en sparen 
voor kinderkookmogelijkheden. Het overige 
geld gaat naar Oeganda voor schoon water. 
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen 
hartelijk dank.

ZONDAG 17 APRIL 13.30 UUR:
in samenwerking met de PKN-gemeente 
Oosthoek organiseren we ‘Feest in de 
Kerk’ voor alle kinderen uit de regio in 
de basisschoolleeftijd. Locatie is het Hof 
te Zandekerkje. We houden een lente-
speurtocht met als thema ‘Nieuw Leven’. 

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

MAANDAG 18 APRIL 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: Sjors de Waal echtgenoot van 
Ria Weemaes en familie; Jan de Schepper, 
Michel, John, ouders en schoonouders; Piet 
de Kock en echtgenote Gerarda van Haelst;
Jo Rombout echtgenoot van Annie van 
Damme en familie; August Bogaert en 
echtgenote Rosalia de Bakker; Petrus de 
Klippelaar en echtgenote Angela Compiet 
en wederzijdse ouders; Rene de Waal en 
echtgenote Madelijn Heijman en dochter 
Christina.

lector: Nel Pateer
communie: Marieke Pardon
koster: Lia van Kessel

agenda: Op maandag 2 mei houden wij een 
koffi eochtend om 10.00 uur in de kerkkamer.
Op maandag 9 mei 2016 vindt in de 
parochiekern Lamswaarde de kleding-
inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw 
gebruikte kleding, schoeisel en huishoud-
textiel in gesloten plastic zakken afgeven bij 
onze kerk van 9.00 uur tot 17.00 uur.

opbrengst Vastenactie Lamswaarde:
Fiets-in 665,86 euro; Collecte 103,10 euro; 
Spaarpotjes 76,53 euro; Boterbabbelaars 
35,00 euro; Vastenzakjes 130,10 euro
Totaal het mooie bedrag van 1010,59 euro.
Werkgroep Vastenactie Lamswaarde wil 
alle gevers hartelijk bedanken, vooral de 
leerlingen van basisschool De Oostvogel 
voor hun enthousiasme.

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


