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Langzaam maar zeker gaat alles weer 
beginnen. We komen weer in de normale 
versnelling. De mensen die werken, de 
kinderen en jongeren die weer naar school 
gaan, de studenten. Een periode van even 
‘anders’ en even wat afstand nemen is goed. 
Doet goed. Maar weer gewoon lekker aan de 
gang gaan en aan de gang zijn is ook lekker.
Voor heel velen begint een nieuwe periode. 
Als je van school wisselt, van klas, als je 
van werk wisselt. Natuurlijk gaat dit alles 
op voor hen die in het gewone ritme zitten. 
Tegelijkertijd zijn er velen onder ons voor 
wie het leven fundamenteel en voorgoed 
veranderd is. Wanneer je met pensioen gaat, 
wanneer je je werk verliest, ontslagen wordt, 
wanneer je ziek wordt. Wanneer iemand die 
heel dicht bij je stond er niet meer is. Door 
de dood van je weggenomen. Maar ook 
wanneer iemand die jou heel nabij is steeds 

verder van je vandaan drijft, in een eigen 
wereld terecht komt.... En er zijn mensen die 
in een ruzie terecht gekomen zijn. In situaties 
die machteloos maken. 
Dit zo alles bij elkaar, ach, wat is dan het 
gewone ritme.... Het leven staat nooit stil. 
Zeker niet als we ook oog hebben voor de 
wereld waarin we leven. Een wereld waarin 
zoveel gebeurt. Problemen waarmee we 
van alles moeten. Die niet zo maar aan ons 
voorbij gaan. Het leven staat nooit stil. Voor 
niemand van ons. Bij alles wat er gebeurt, bij 
alles wat we doen, mogen we ons realiseren: 
als je gelooft ben je nooit alleen. Gelovige 
mensen leven hun leven met God. Elke dag 
weer. Van de vroege morgen tot de late 
avond. En ook in de uren van de nacht. Wie 
gelooft is nooit alleen.

Pastoor Wiel Wiertz

Hulst
zo 11 sep 11.00 uur  eucharistie
wo 13 sep 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
za 10 sep 13.00-17.00 uur boekenmarkt
zo 11 sep 9.30 uur  eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 8 sep 14.00 uur rozenkransgebed
di 13 sep 19.00 uur eucharistie
do 15 sep 10.30 uur w&c viering
do 15 sep 14.00 uur Uur van gebed

Clinge
za sep 19.00 uur  w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 13 sep 9.30 uur  gebedsgroep

Graauw gemeenschapshuis
do 15 sep 10.00 uur  w&c viering

Nieuw-Namen
vr 9 sep 19.00 uur  geen viering
zo 11 sep 10.30 uur kermisviering
ma 12 sep 10.00 uur eucharistie

Boschkapelle
za 10 sep 19.00 uur  w&c viering
ma 12 sep 9.30 uur kermisviering

Hengstdijk
ma 12 sep 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zo 11 sep 9.30 uur  w&c viering

Terhole pastorie
ma 12 sep 10.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 8 sep 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 11 sep 10.30 uur  eucharistie
wo 14 sep 11.00 uur  weekviering

wzc De Lange Akkers
di 13 sep 10.30 uur  eucharistie
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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

THEMA: 
RUIMTE VOOR 
BARMHARTIG-

HEID

Ik had juist mijn opleiding in Wageningen afgerond, en 
in Roermond een baan als leraar in deeltijd aanvaard, 
toen een onweerstaanbare innerlijke stem mij scheen 
te zeggen dat mijn toekomst een andere was. Binnen 
enkele maanden gaf ik een grote zwenk aan mijn 
leven. Ik begon aan de opleiding tot Missionaris van 
Mill Hill en werd uiteindelijk voor hen op 7 september 
1991 door bisschop Ernst tot priester gewijd in de 
parochiekerk van de heilige Gregorius in Axel.
In zijn homilie tijdens de wijdingsmis wees bisschop 
Ernst erop dat Nederland onderhand ook een missieland was 
geworden en dat ik heel welkom zou zijn geweest om in het 
bisdom te werken. Maar hij maakte ook duidelijk, dat de missionaire 
opdracht van de Kerk om het ‘evangelie te verkondigen tot aan 
de uiteinden der aarde...’ niets aan geldigheid heeft ingeboet, en 
dat ook plaatselijke kerken die nood hebben aan priesters en 
pastoraal werkenden edelmoedig moeten zijn jegens andere delen 
van de wereldkerk, waar de noodzaak misschien nog groter is. De 
bisschop zond mij uit in naam van de parochie en het bisdom om 
het evangelie elders te verkondigen. Dat ‘elders’ werd India.

Na vijf jaar in Pune te zijn geweest werd ik door het Mill Hill-bestuur 
in India gevraagd om een actieve rol te gaan spelen in de opleiding 
van onze Mill Hill kandidaten. Al na een jaar in het vormingshuis 
in Hyderabad te zijn geweest, bleek dat iemand van ons nodig was 
in Varanasi in Noord India, om begeleiding te geven aan onze Mill 
Hill-kandidaten aldaar. Ik ging daar naartoe.
De vijf jaren die ik in Varanasi heb doorgebracht zijn zonder meer 
de meest uitdagende geweest in de afgelopen 25 jaren. Hierdoor 

wist ik dat mijn missionaire leven zin had. Na vijf jaren 
in Varanasi werd ik gevraagd om rector-begeleider te 
worden voor onze Mill Hill kandidaten in de theologie 
opleiding.
In 2010 werd ik tijdens de vergadering van ons kapittel 
gevraagd om deel uit te maken van het hoofdbestuur 
van de Congregatie. Dat heb ik drie jaar lang met 
graagte gedaan, totdat het niet meer lukte. Ik bleef 
maar moe. Na overleg besloot ik om een sabbat op 
te nemen en de cursus te volgen in het ‘Centrum voor 

Spiritualiteit’ in Margate aan de oostkust van Engeland. Die periode 
gaf mij de gelegenheid mijn krachten te hervinden. Tijdens de 
cursus werd ik benaderd door de staf van het Centrum met de 
vraag om na afl oop aan te blijven als lid van het begeleidingsteam. 
Dat doe ik inmiddels en het is fi jn om mee te mogen werken in dit 
centrum dat een waardevolle gelegenheid biedt aan deze ‘werkers 
in de wijngaard van de Heer’ om weer op verhaal te komen. Het is 
de bedoeling dat ik ook de komende jaren verbonden blijf aan dit 
Centrum.

Het is voor mij een grote vreugde dat ik mijn jubileum ook vieren 
mag met u, de mensen van Zeeuws-Vlaanderen. Zoals bisschop 
Ernst zei: vanuit jullie werd ik gezonden voor mijn missionaire 
arbeid. Graag nodig ik u allen uit om dit jubileum mee te vieren 
op 4 september om 10.30 uur in de rooms-katholieke kerk van 
Terneuzen. Daarna hoop ik u allen te ontmoeten tijdens de 
informele receptie.

Thaddy de Deckere mhm

Een terugblik op 25 jaar priester-missionaris zijn

Het gewone ritme...LEZINGEN 11 SEPTEMBER

24ste zondag 
door het jaar

JAAR - C

Exodus 32, 7-11.13-14
1 Timoteüs 1, 12-17

Lucas 15, 1-10

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend
 van 10-11 september

De feestdag van de heilige Augustinus
Op 28 augustus jl. vierden we de feestdag van de heilige Augustinus. Daarom in deze editie van Streekbeeld een kenmerkend verhaal 
van zijn hand.

De linkerhand van je lichaam draagt een ring, de rechter niet. Heeft je rechterhand dan helemaal geen sieraad? Bekijk je handen 
afzonderlijk van elkaar: aan de ene zit een ring om één van de vingers, aan de andere niet. Bekijk nu het geheel van je lichaam: beide 
handen zitten daaraan vast. Realiseer je dat de hand zonder sieraad toch een sieraad heeft, via de andere hand. Je ogen zien waarheen 
je moet lopen, je voeten lopen in de richting die de ogen aangeven. Je voeten kunnen niet zien, je ogen niet lopen. Je voet geeft het 
antwoord: ‘Ik kan ook kijken, niet uit mezelf maar via de ogen. Het is niet zo dat die alleen maar kijken voor zichzelf en niet voor mij.’ En 
de ogen zeggen: ‘Wij lopen ook, niet uit onszelf maar via de voeten. Want het is niet zo dat de voeten alleen zichzelf dragen en ons niet.’
De afzonderlijke ledematen kennen dus hun eigen, specifi eke taak en doen wat het verstand hun opdraagt. Toch zitten ze allemaal 
samen in één lichaam en die eenheid houden ze vast. Ze claimen niet wat andere ledematen hebben, als ze dat zelf niet hebben. 
Evenmin denken ze dat ze daar niets mee te maken hebben, want ze hebben het samen, in é¨n lichaam.
Tenslotte beste mensen, stel dat een van onze ledematen een ongeluk overkomt: welke ledematen zullen dan weigeren te helpen? Wat 
lijkt het laagste punt van een mens? De voet. En het laagste punt van die voet? De voetzool. En van die voetzool? De huid, waardoor je 
in contact komt met de aarde. Toch wordt het laagste punt vastgehouden door het grote geheel van het lichaam: als je ermee in een 
doorn trapt schieten alle ledematen te hulp om die doorn eruit te trekken. Onmiddellijk buigen de knieën, de rug kromt zich, je gaat 
zitten om de doorn eruit te trekken. Alleen al het zitten is iets van het hele lichaam. Slechts een heel klein plekje is in nood! Dat plekje 
is net zo groot als het puntje van de doorn. En toch wordt de nood van dat verre, kleine plekje niet genegeerd door het hele lichaam. 
De andere ledematen hebben zelf geen pijn, maar ze voelen allemaal de pijn van dat ene plekje.

Naar: Aurelius Augustinus: Voedsel voor de ogen

Misintenties voor 
de parochiekern 

Koewacht

Vanaf september 2016 zullen de 

berichten in het tintinnabulum 

voor Koewacht worden verzorgd 

door mevrouw Patricia Walrave 

Schoolstraat 14 in Koewacht. 

Mail adres: patriciawalrave@gmail.

com

Alle misintenties kunt u aan 

haar doorgeven. Tevens kunt u 

misintenties in de brievenbus aan 

de kerk deponeren of op de eerste 

maandag van de maand tussen 10.00 

uur en 10.30 uur in de sacristie van 

de kerk.

Monumentendag in Koewacht

Zaterdag 10 september is het open monumentendag in Nederland en België. De kerk in 
Koewacht zal geopend zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur. Er is dan tevens een 2de hands 
boekenmarkt georganiseerd door de parochiekerncommissie en Kerkbelang Koewacht. 
De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk.
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INFORMATIE EN INTENTIES

GEGEVENS

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

GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. van de Walle
intenties: Johannes Stallaert en overleden 
familie; Cecile Vermue – Modde en overleden 
familie; -Elisabeth Smulders - Durinck en 
overleden familie; Maria Verbist en overleden 
ouders; Marie Verdurmen en echtgenoot 
Piet Totté en wederzijdse ouders; Jozef van 
de Vijvere en echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders; Frans, Hypoliet en Maria 
Buys; Albert Gordijn, overleden ouders en 
familie; Jules van den Eeckhout en echtgenote 
Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes

LECTOR: J. de Baar

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 9 SEPTEMBER 19.00 UUR:
Deze vrijdag is er geen viering.

ZONDAG 11 SEPTEMBER 10.30 UUR:
Kermisviering m.m.v. zangkoor en fanfare

MAANDAG 12 SEPTEMBER 10.00 UUR:
eucharistieviering voor de overleden 
parochianen met als voorganger pastoor W. 
Wiertz
intenties: pastores Camerman, Willems, 
Vermeulen, Mangnus, Ruijloft en pater Paulus 
van Winden; Joseph van Mullem zoon van 
Desiré van Mullem en Maria Verbist en zus 
Maria 
Maria Kindt; Prosper van Walle en echtgenote 
Anna Verplancke en schoonzoon Albert; 
Josephina de Bruijne en echtgenoot Jozef 
van Stappen en overleden familie; Gerarda 
Bouwens en echtgenoot Gustaaf Smet en 
overleden familie; Esther de Kind en echtgenoot 
René van Roeijen; Fernanda van der Ha en 
echtgenoot Joseph de Bruijne en dochter Ria; 
Joseph Burm en echtgenote Klazina Vermuë 
en familie; Jeanne van der Heijden, Joseph van 
der Heijden en ouders Alexander-Fransiscus 
van der Heijden en echtgenote Anna-Maria 
Lockefeer; Waltraud Klann en echtgenoot Jozef 
Maes; Emiel van Wesemael en echtgenote 
Maria van Royen en kinderen Lutgard en 
Frank; Albertus Burm en overleden ouders en 
familie; Petrus Bosman en echtgenote Augusta 
van Roeijen en familie; Leonard de Theye en 
echtgenote Maria de Bruijne en schoonzoons 
François en Roger; Richard Thilleman en 
echtgenote Georgette Bogaert; Evelien van 
der Heijden echtgenote van Werner de Keijzer; 
Alois Kindt en echtgenote Maria Blommaert; 
Leon Weemaes en echtgenote Agnes Hiel en 
kinderen Edy en Georges; Henri de Maeijer 
echtgenoot van Annie de Deckere overleden 
ouders en familie; René Boon en echtgenote 
Martha Gillis en familie; Jos van der Heijden 
en overleden familie; Marcel Burm; Gilbert 
Vermeirssen en overleden familie

LECTOR: M. van Driessche-Crombeent

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; familie Johannes Truijman-
Vonk en kinderen; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; Marcel Baecke, wederzijdse ouders 
en familie

KERMISMAANDAG 12 SEPTEMBER 9.30 
UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: voor alle overleden parochianen; Joos 
en Marleen van de Vijver en ouders van de 
Vijver-de Poorter en familie

TERHOLE
PASTORIE

MAADAG 12 SEPTEMBER 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. van de Walle

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

MAANDAG 12 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. van de Walle
intenties: jaargetijde Apolonia de Loos- van 
Heese en echtgenoot Auguust de Loos

COLLECTE  10-11 SEPTEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle, 
Clinge en Koewacht is er een extra 
caritascollecte bestemd voor het werk van 
de Zonnebloem. In Hulst is er een extra 
caritascollecte. In Nieuw-Namen is er op 
maandag 12 september een extra collecte 
bestemd voor het onderhoud van de kerk.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 11 SEPTEMBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz en pastor en R. Grossert m.m.v. de 
Cantorij der Basiliek
intenties: Corry van der Wielen – Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie Baert 
– van Gijsel; Josephus Burm en echtgenote 
Paula van Heese; Franciscus Blommaert en 
echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; 
Aloys Buysrogge en echtgenote Lucienne 
Maenhout en zoon Rob Buysrogge; Jo Willems 
en echtgenote Emelda Weemaes; Elisabeth 
Smulders – Duerinck en overleden familie; 
August de Kort, Anna Polspoel en dochter 
Imke; Theo de Koning; Augustinus Josephus 
van Damme; Maria Verstraaten en echtgenoot 
Emerie Volleman en overleden familie; Angela 
van Esbroek – de Smit; voor onze overleden 
zoon Auk de Maat en alle overleden familieleden

WOENSDAG 14 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties overleden ouders Stallaert – Elias en 
overleden kinderen; familie Baert – van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden echtpaar Josef 
Nijskens – van Eerdenburgh en overleden 
familie

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 10 SEPTEMBER VAN 13.00 TOT 
17.00 UUR:
Open monumentendag, onze kerk is open en 
tevens zal er een 2de hands boekenmarkt zijn.

ZONDAG 11 SEPTEMBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz en pastor en R. Grossert m.m.v. het 
koor
intenties: Alice Dierick en overleden familie; 
Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine 
van der Sijpt-van Goethem en overleden 
familie; An van Daele en echtgenoot Alphons 
Bonte en dochter Hanny; jaargetijde voor Paul 
Baert echtgenoot van Gerda Weemaes

LECTOR: Ria van Daele-de Deckere

KAPEL VAN O.L. VROUW TER 
EECKEN

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 14.00 UUR
Gebed voor het Gezin

DINSDAG 13 SEPTEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 10.30 UUR
Vrouw van Smarten: woord- en communieviering 
met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het Gregoriaans Koor van Sint Jansteen

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 14.00 UUR
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.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele
m.m.v. het parochieel gemengd koor o.l.v. 
Marlene Bauwens.
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en overleden familie; Jo van den 
Branden echtgenoot van Lydia Vernimmen

ACOLIETEN: Jolien en Annemie

DINSDAG 13 SEPTEMBER 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 11 SEPTEMBER 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele m.m.v. parochiekoor 
intenties Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; Piet Eijsackers en 
echtgenote Martha Eijsackers-Roelands; Johan 
Smits, overleden ouders en familie Smits-den 
Tenter

LECTOR: Anita van Puijvelde
COM. ASSISTENT: Gino Sloot
ACOLIETEN: Wouter en Evelien

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: overleden bewoners van ons huis en 
overledenen in eigen kring

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 11 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs 
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Maria en Honoré de Bruyne-
van de Vijver

WOENSDAG 14 SEPTEMBER 11.00 UUR:
weekviering 

OVERLEDEN: 
mw. Jolanda Bovée-Plasschaert, 93 j.
mw. Marga Collet-Vonck, 71 j.
mw. Mathilda van de Brande-van Troost. 90 j.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 13 SEPTEMBER 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet 

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
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