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TINTINNABULUM

79e Jaargang nr. 45

Zondag 4 september 2016

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

Moeder Teresa

23ste zondag
door het jaar
JAAR - C
Wijsheid 9, 13-18b
Filémon 9b-10.12-17
Lucas 14, 25-33

THEMA:
VRIJ VOOR
GOD?

VIERINGEN PAROCHIE
H. MARIA STERRE DER ZEE
vieringen rond het weekend van
3-4 septembers 2016
Hulst
vr 2 sep 19.00 uur
zo 4 sep 11.00 uur
wo 7 sep 19.00 uur

eucharistie
eucharistie
eucharistie

Koewacht
za 3 sep 19.00 uur
zo 4 sep 9.30 uur
ma 5 sep 9.30 uur

Poolse viering
w&c viering
w&c viering

Sint Jansteen De Warande
do 8 sep 10.30 uur

w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 6 sep 19.00 uur
w&c viering
Clinge
za 3 sep 14.00 uur
za 3 sep.19.00 uur

huwelijksviering
eucharistieviering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 6 sep 9.30 uur
w&c viering
aansluitend aanbidding
Nieuw-Namen
vr 2 sep 19.00 uur

w&c viering)

Het is goed om dezer dagen
aandacht te besteden aan Moeder
Teresa. Na de zaligverklaring
door paus Johannes Paulus II
in 2003 is nu het moment van
haar heiligverklaring dichtbij.
Op zondag 4 september wordt
Moeder
Teresa
door
paus
Franciscus in Rome heilig verklaard. Moeder
Teresa voelde, toen nog onder haar eigen,
eerste, naam, de roeping om kloosterzuster
te worden. Ze wilde zich met heel haar leven
inzetten voor de armen. Als Oost Europees
meisje ging ze naar Calcutta, maar werken
met, tussen en voor de allerarmsten was
er niet bij. Ze moest leiding geven aan een
school voor kinderen van welgestelden.
Toen ze haar verlangen kenbaar bleef maken
zei men haar dan maar zelf een orde te
beginnen. De ‘Zusters van Loreto’ waar ze
nu bij hoorde zouden nooit van inzet en
aandacht veranderen. Het koste haar vele
maanden van gebed en vele gesprekken
met haar biechtvader. Toch was het werken
tussen en met de allerarmsten haar echte
roeping en dus besloot ze in 1939, ze was
toen 29 jaar, uit te treden en een nieuwe
start te maken. Ze ging in Calcutta tussen
de allerarmsten wonen, gekleed in een
eenvoudig wit gewaad met blauwe bies.
Dan komt op een gegeven moment een
meisje dat mee wil doen. Denk er goed over
na, zegt Moeder Teresa. Na een periode van
nadenken komt het meisje terug. Binnen
één jaar zijn er zeven meisje aangesloten.
In 1950 krijgt Moeder Teresa van paus

Pius XII de toestemming om
een nieuwe orde de stichten.
Ze kiest voor de naam ‘Orde
van de Missionarissen van de
Naastenliefde’. De zusters leggen
de geloften af van armoede,
zuiverheid en gehoorzaamheid.
De zusters zullen volkomen
toegewijd aan de armen leven. Ze houden
helemaal niets voor zichzelf. ‘Precies daarin
ligt je vreugde’, zegt Moeder Teresa, ‘alleen
maar vol te houden als je elke dag de nodige
tijd besteedt aan zowel het persoonlijke en
het gemeenschappelijke gebed. Heel snel
groeien de zusters met huizen over de hele
wereld. Moeder Teresa geniet hoge achting
en mag op vele plekken vertellen over
haar werk en spiritualiteit. Ze ontvangt de
Nobelprijs voor de vrede. Ook in Nederland
is een huis van haar zusters. Moeder Teresa
overleed in 1997.
We hebben voor Zeeuws-Vlaanderen een
boekje beschikbaar met uitspraken en
teksten van Moeder Teresa, onder de titel: De
heilige Moeder Teresa, Een leven lang omzien
naar de allerarmsten. Het boekje is te koop in
de verschillende parochiekernen in ZeeuwsVlaanderen of op het parochiecentrum van
Hulst. De prijs bedraagt €2,00.
Hoe brandt een lamp? Door er steeds kleine
druppels olie in te doen. Als de olie op is,
gaat de lamp uit en zegt de Heer: ‘Ik ken
u niet’ (Matteüs 25,12). Mijn dochters, wat
zijn die druppels olie in onze lampen? Dat

Vrijwilligers
Zo noemen wij de mensen die overal in onze parochiekernen, in de kerken, op het
parochiecentrum, op het kerkhof op straat of waar dan ook, voor de parochie in de weer
zijn. Vrijwilligers zijn díe mensen die antwoord hebben gegeven op de vraag die God
in hun hart heeft gelegd. Je hoeft je tijd niet aan de parochie te geven. Je hoeft geen
mensen te bezoeken vanuit de parochie. Koster te zijn. Te zingen, te dirigeren, orgel te
spelen. Je hoeft geen misdienaar of acoliet te zijn, op het parochiesecretariaat te zitten,
de boeken bij te houden, de ledenadmistratie te beheren, de financiën te verwerken.
Je hoeft niet in de ene of andere redactie te zitten, verantwoordelijkheid te nemen voor
een taak in de parochie, je hoeft geen bestuurslid te zijn. Je hoeft niet allerlei klussen
voor je rekening te nemen. Werkgroepen te leiden. Vieringen voor te bereiden. Je hoeft
het niet, maar je doet het wel! En als ik nu iemand vergeet of een belangrijk dienstwerk
vergeet, vergeef mij dit dan, het is niet omdat ik u niet zou waarderen. Vrijwilligers zijn
zij die vanuit hun geloof komen tot wezenlijke bedragen aan het parochieleven. Waar
zouden wij zijn zonder al die velen die met hun mogelijkheden en talenten op zovele
plekken meebouwen aan de parochie.
Dank u wel! Ik hoop dat we nog lang samen mogen werken! En bouwen!
vanuit het pastorale team, Wiel Wiertz, pastoor

Boschkapelle
za 3 sep 19.00 uur

w&c viering

Kloosterzande
zo 4 sep 9.30 uur

eucharistie

wzc Antonius
do 1 sep 10.30 uur

w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 4 sep 10.30 uur
wo 7 sep 11.00 uur

w&c viering
w&c viering

Korenmarkt/Bellingstraat
do 1 sep 14.00 uur

w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 6 sep 10.30 uur

w&c viering

doet meer!

Het adres voor
elke printopdracht
volg ons op Facebook
Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen
T. 0115-649800 • redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl
Huis-aan-huis bladen • Drukwerk • Posters • Digitaal printen

Het katholieke leven binnen Curamus…..
In de vorige editie van het Tintinnabulum ging
pastoor Wiertz in op de grote veranderingen
waarmee kerkelijk Oost Zeeuws-Vlaanderen
dit jaar te maken heeft gekregen. Terecht
geeft hij aan dat op diverse plekken het
katholieke leven op zondag gelukkig wel
verder gaat. Om recht te doen aan de vele
mensen die zich daartoe ook binnen de
Stichting Curamus inzetten, wil ik graag de
volgende aanvulling op zijn waardevolle
bijdrage met u delen.
Collega-pastor Henny de Koning en
ondergetekende zijn blij met en trots op de
grote groep vrijwillig(st)ers die het mogelijk
maken dat ook onze ouderen binnen de
Stichting Curamus hun geloof kunnen
vieren. In woonzorgcentrum De Lange
Akkers te Koewacht en woonzorgcentrum
Antonius te Kloosterzande is er wekelijks een
viering in het restaurant. In de serre van de
Bellingstraat in Hulst is er maandelijks een
viering voor bewoners en buurtbewoners.
In de kapel van De Blaauwe Hoeve is er
elke zondag om half elf een viering. Daar
vieren we vanuit ons geloof ook de andere
kerkelijke hoogtijdagen en bijzondere
momenten. Inmiddels weten ook heel wat

mensen ‘van buiten’ de weg naar de kapel
van De Blaauwe Hoeve te vinden en voelen
zij zich er van harte welkom.
We hebben binnen onze dienst geestelijke
zorg drie koren (twee koren in de kapel
van De Blaauwe Hoeve en een koor in
wzc Antonius) en op alle locaties een
trouwe groep vrijwillig(st)ers die zorgen dat
alles rond de vieringen en diensten prima
geregeld is. Mensen worden gehaald en
gebracht, mensen krijgen op hun kamer/
afdeling de communie, alle taken voor,
tijdens en na de vieringen worden ingevuld.
Ergens zijn we als het ware ‘een parochie op
zich’, maar het is beter om onszelf te zien als
een onderdeel van de grote parochie in Oost
Zeeuws-Vlaanderen. We tellen mee! Vele
van onze vrijwillig(st)ers vervullen immers
ook taken in één van de parochiekernen van
de parochie H. Maria Sterre der Zee. Zo is er
vanzelf al een band met het grotere geheel!
We denken dat dit op deze manier best
eens wat nadrukkelijker in beeld mag zijn.
Kees van Geloof
diaken/geestelijk
Curamus

zijn de kleine dingen in het dagelijks leven:
trouw, stiptheid, vriendelijke woorden, aan
een ander denken. Hoe we zwijgen, kijken,
spreken en handelen. Dat zijn de kleine
druppels van liefde die ervoor zorgen dat je
geloofsleven brandt als een levende vlam.
Zoek Jezus niet buiten jezelf, want Hij is in
je. Hou je lamp brandend, en je zult Hem
herkennen.

De pastorale zorg
in het ziekenhuis
van Terneuzen
Het is wellicht goed hier te berichten over
de mogelijkheden met betrekking tot
de pastorale zorg in het ziekenhuis van
Terneuzen vanuit de rooms-katholieke
parochies. Er is al lange tijd iedere
zaterdag een katholieke viering en op
zondag een protestantse viering in de
kapel van het ziekenhuis. Eerst was het
tijdstip op zaterdag alsook op zondag
17.45 uur. Nu beginnen de katholieke
vieringen op zaterdag om 16.00 uur.
Vanaf augustus wordt in principe eenmaal
per maand op dat tijdstip in de kapel van
het ziekenhuis door pastoor Wiertz de
eucharistie gevierd. Er is een zeer actieve
en betrokken werkgroep verantwoordelijk
voor de organisatie van die viering alsook
voor de organisatie en het voorgaan in de
tweede viering in de maand.
Het
is
mogelijk
om,
als
de
gezondheidssituatie dit toelaat, vanaf
de afdeling naar de kapel gebracht te
worden, alsook om vanuit de viering de
communie op de afdeling te ontvangen.
De afspraak is dat daar op de afdelingen
naar gevraagd wordt. Ook familieleden
van patiënten zijn van harte welkom in
de kapel.
Het is misschien goed u hier erop te
wijzen dat het mogelijk is om, als daar
nood of behoefte aan is, in het ziekenhuis
het sacrament van de zieken te
ontvangen. Het ziekenhuis weet hoe men
een priester kan bereiken. Wanneer deze
niet kan of wanneer men anders wenst
zijn ook de pastorale werkenden van de
verschillende parochies benaderbaar.
Mocht u terwijl u in het ziekenhuis bent,
een gesprek met een pastor willen, dan
is daarvoor in het ziekenhuis de pastorale
gordijnen
• vouwgordijnen
• vitrage’s
dienst
benaderbaar.
Wilt u graag
met een
pastor spreken uit de eigen parochie, dan
is het altijd mogelijk contact op te nemen
met de parochie.
gordijnen
• vouwgordijnen
Wellicht
is het
hier op zijn• vitrage’s
plaats u
tenslotte erover in te lichten dat de
parochie niet meer geïnformeerd wordt
over uw ziekenhuisopname. Enkele
jaren geleden was dat wel het geval. De
parochie is geheel afhankelijk van wat u
op het parochiecentrum laat weten.
We hopen dat we u met dit stukje tekst
enige verheldering of richting kunnen
bieden voor die dagen dat u zelf of een
van uw dierbaren met het ziekenhuis in
Terneuzen te maken krijgt en behoefte
hebt aan pastoraal contact. Alle goeds
toegewenst!

Gordijn Atelier
gordijnen
vouwgordijnen
gordijnatelierhulst.nl
vitrage’s

• GORDIJNEN • VOUWGORDIJNEN •
 0114 - 313181  06 - 38010022
Anja Vermeulen

VITRAGE’S

www.gordijnatelierhulst.nl

Anja Vermeulen
 06 - 38010022

 0114 - 313181
0114-313 181

verzorger

Stichting

Hulst

06-38 010 022

Service aan huis • Ambachtelijk vakwerk
Maatwerk • Montage en ophangen

Anja Vermeulen

Gordijn
Service
aan huis • Atelier
Ambachtelijk vakwerk
Maatwerk • Montage Hulst
en ophangen

gordijnen
vouwgordijnen

SB44496
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INFORMATIE EN INTENTIES
COLLECTE 3-4 SEPTEMBER
In alle kernen is de gewone collecte
voor
bisdom,
vicariaat
en
eigen
geloofsgemeenschap. In Hulst is de tweede
collecte voor onderhoud en verwarming
van de basiliek. In Nieuw Namen en
Kloosterzande is de tweede collecte voor
Caritas.

HULST

H. WILLIBRORDUS
VRIJDAG 2 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J.
Reurs
intenties: Wim Bruggeman en overleden familie;
René Verstraaten en echtgenote Gerardina
Kindt; Alphons Blommaert en echtgenote
Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden
ouders Brand – Wauters en overleden familie;
Achiel van Gassen en echtgenote Gerardina
Buysrogge en overleden familie; Piet Boonman
en overleden familie; uit dankbaarheid;
ZONDAG 4 SEPTEMBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J.
Reurs met samenzang
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en
echtgenoot George van der Wielen; familie
Bernardus Temmerman en echtgenote Johanna
de Smit, overleden zoon en dochters; familie
Baert-van Gijsel; Josephus Burm en echtgenote
Paula van Heese; Elza van der Ha en echtgenoot
Petrus van Mullem; Julia Heijens-Kramers
en echtgenoot Richard Heijens; overleden
ouders Christiane Verhaegen-Noë en Arnold
Verhaegen; Manfred Bernhardt; Jo Willems en
echtgenote Emelda Weemaes; Elly Pierssens;
jaargetijde Leonid Gromyko en Ljoebov
Pilinoga; Willy van Mol en echtgenote Maria
Roels; Charel Weemaes en overleden familie;
Joos van Waterschoot echtgenoot van Mar
van Denderen; Angela van Esbroek-de Smit;
jaargetijde Wim Gielen

CLINGE

H. HENRICUS

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

DIENST GEESTELIJKE ZORG
CURAMUS

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 14.00 UUR:
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
huwelijksviering voor Renata Blommaert en
Kristof Rombaut met als voorganger pastoor
DONDERDAG 1 SEPTEMBER 10.30 UUR:
W.Wiertz
woord- en communieviering
m.m.v. het parochieel gemengd koor o.l.v.
intenties: Jaargetijde voor Aloïs Meerschaert en
Marlene Bauwens.
Clara Lossie
ACOLIETEN: Piet en Edy
ZATERDAG 3 SEPTEMBER 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 overleden familie; Herna Buytaert
echtgenote van Roger Bogaert, overleden
ouders en familie; Jo van den Branden
echtgenoot van Lydia Vernimmen
ACOLIETEN: Piet en Edy
DINSDAG 6 SEPTEMBER 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron
woord- en communieviering met aansluitend
aanbidding van het Allerheiligste tijdens de
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron met als
voorganger pastor R. Grossert.
Iedereen is van harte welkom.
AGENDA:
woensdag 31 augustus wordt vóór de middag
ons kerkgebouw door enkele vrijwilligsters
schoongemaakt.
dinsdag 6 september om 20u.: doopcatechese
in de vergaderzaal

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 4 SEPTEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de
werkgroep
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; Achiel
Hermans, echtgenoot van Margriet Bryssinck;
jaargetijde Astrid de Schepper en echtgenoot
Eduard van de Walle en familie; Rosa en Leo
Otjes-Heijens, kinderen en kleinkinderen;
jaargetijde Fons de Wilde, echtgenoot van
Suzan Boogaert;
Maria
en
Omèr
Beeckman-Sturm
en
schoondochter Marie-Christien;
WOENSDAG 7 SEPTEMBER 11.00 UUR:
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor
OVERLEDEN:
mevrouw Jeanne Buysse-Volleman, 82 j.
mevrouw Estella Michielsen-Verbiest, 87 j.
mevrouw Yvonne Ferket-Heye, 85 j.

DONDERDAG 1 SEPTEMBER 14.00 UUR:
Woord en communieviering in de serre van de
Korenmarkt in de Bellingstraat ,waarbij iedereen
(bewoners, cliënten en buurtbewoners) van
harte welkom is

WOENSDAG 7 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J.
Reurs
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en
overleden kinderen;familie Baert-van Gijsel;
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
NIEUW-NAMEN
familie Verdurmen; Marie-Louise Malcontent
echtgenote van Eddy Vermandel en overleden
H. JOSEPH
DINSDAG 6 SEPTEMBER 10.30 UUR:
ouders
Malcontent-van
Laere;overleden
echtgenoot en overleden familie; Mien Hillaert
woord- en communieviering
VRIJDAG 2 SEPTEMBER 19.00 UUR:
en familie;
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet
woord- en communieviering verzorgd door de
werkgroep
intenties: gezusters Coenen en overleden
KOEWACHT
ouders en familie

ZONDAG 4 SEPTEMBER 9.30 UUR:
woord en communieviering met als voorganger
pastor K. Van de Wiele
m.m.v. het koor
intenties: jaargetijde voor Paul Baert echtgenoot
van Gerda Weemaes.
LECTOR: Gonny Rozijn.
MAANDAG 5 SEPTEMBER 9.30 UUR:
woord en communieviering met als voorganger
pastor Ch. van de Walle, m.m.v. het koor;
Deze viering is ter gelegenheid van
kermismaandag en wij herdenken dan alle
overleden parochianen.
intenties: overleden ouders en schoonouders
en familie van Rob van Damme Gommers en
pastoor Modde; Etien Herman echtgenoot van
Marieke van Gremberghe en overleden familie
LECTOR:
Els de Caluwé-de Schepper.

SINT JANSTEEN

GEMEENSCHAPSHUIS
‘DE WARANDE
DONDERDAG 8 SEPTEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger
pastor K. Van de Wiele
intenties; Ed Borm en echtgenote en overleden
ouders; Alfred Weemaes en echtgenote Silvia
Plasschaert; René Bauwens en echtgenote;
Theo Beugels en echtgenote Rosa van
Dorsselaer;.overleden familie IJsebaert; Stif
Inghels en echtgenoot Cyrillus Vael;

KAPEL VAN
O.L. VROUW TER EECKEN

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:
Truffinoweg 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

GEGEVENS

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 3 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering in de Poolse taal met als
voorganger pastoor Slawomir Klim

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl
website: www.rk-kerk-ozvl.nl

LECTOR: G. Leenknecht - v. Dorsselaer

HULST H. WILLIBRORDUS

postadres: Steenstraat 22,4561 AS Hulst
tel. 0114-312130.
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
BOSCHKAPELLE
NL70 RABO 0150 7279 68
H.H. PETRUS EN PAULUS
parochiebijdrage
NL42 ABNA 0475 5422 07
ZATERDAG 3 SEPTEMBER 19.00 UUR:
openingstijden parochiesecretariaat
woord- en communieviering met als voorganger
maandag t/m donderdag van 9.30-11.30 uur.
pastor K. Van de Wiele
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte EveraertJanssen en familie; jaargetijde Emiel van
SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
Poorten, echtgenote en schoondochters Betsie
contact
tel. 0114 312187
en Monique; Gerarda Schelfhout-Verdurmen,
parochiekern
NL49 RABO 0330 4000 88
echtgenoot en familie; Judith CappaertSpuesens en echtgenoot Albertus Cappaert;
HEIKANT H. TERESIA v/h KIND JEZUS
jaargetijde Rob Verbist en echtgenote Riet
contact
tel. 0114 312187
Verbist-van Putte
parochiekern
NL49 RABO 0330 4002 82

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 4 SEPTEMBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater
J.Reurs
m.m.v. parochiekoor
intenties: overleden ouders Piet en Cecil
de Nijs-Voet en overleden familie; Ber Joos,
overleden ouders, zus Corrie en tante Maria
Burm; overleden echtpaar Kees en Madeleine
Rijk van de Lavoir; Irma Cornelissens en
overleden ouders
LECTOR: Peter Saeij
COM. ASSISTENT: Lidwien Jansen
ACOLIETEN: Evelien en Nathalie

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres

parochiekern

Kerkplein 2,
4576 AS Koewacht
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

parochiekern

Hulsterloostraat 76
4568 AG Nieuw-Namen
NL30 RABO 0136 6006 38

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART
postadres

DINSDAG 6 SEPTEMBER 19.00 UUR:
OVERLEDEN: Theo de Bakker echtgenoot van
woord en communieviering met als voorganger
parochiekern
pastor Ch. Van de Walle in de
Annie Gelderland op de leeftijd van 88 jaar

Dorpsstraat 50
4569 AK Graauw

NL68 RABO 0322 6001 70

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres

parochiekern

Kerkstraat 15
4581 BV Vogelwaarde
NL34 RABO 0330 4064 69

HENGSTDIJK H. CATHARINA
postadres

parochiekern

Hengstdijkse Kerkstraat 4
4585 AB Hengstdijk
NL15 RABO 0332 6040 55

STOPPELDIJK H. GERULPHUS
postadres

parochiekern

Kerkstraat 15
4581 BV Vogelwaarde
NL54 RABO 0332 6094 64

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN
postadres

parochiebijdrage
parochiekern

Postbus 2,
4587 ZG Kloosterzande
tel. 0114- 681382
p/a Groenendijk 40
4587 CV Kloosterzande
NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE H. CORNELIUS
postadres

parochiekern

J. de Waalstraat 23
4586 AD Lamswaarde
NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLA
postadres
parochiekern

Notendijk 7a, 4583 SV Terhole
NL20 RABO 0150 7002 53

DIENST GEESTELIJKE ZORG
STICHTING CURAMUS
postadres

Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst
tel. 0114-381317

