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TINTINNABULUM
VAN DE BASILIEK
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Hulst
zo 9 okt 11.00 uur  w&c viering
wo 12 okt 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
zo 9 okt 9.30 uur  w&c viering

Sint Jansteen De Warande
do 13 okt 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
di 4 okt 19.00 uur Mariaviering
di 11 okt 19.00 uur Mariaviering
do 13 okt 14.00 uur rozenkransgebed
ma 17 okt 9.30 uur eucharistie

Clinge
za 8 okt 19.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 11 okt 9.30 uur  gebedsgroep

Nieuw-Namen
vr 7 okt 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 8 okt 19.00 uur  w&c viering

Hengstdijk
ma 10 okt 19.00 uur eucharistie

feestdag van H. Maria Sterre der Zee

Kloosterzande
zo 9 okt 9.30 uur  w&c viering

Terhole pastorie
ma 10 okt 10.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 6 okt 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 9 okt 10.30 uur  eucharistie
wo 12 okt 11.00 uur  weekviering

wzc De Lange Akkers
di 11 okt 10.30 uur  eucharistie

volg ons op Facebook
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T. 0115-649800 • redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl

Het adres voor 
elke printopdracht

doet meer!

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

Soms
zijn we met onze berichtgeving te laat om u 
de kans te geven alles mee te kunnen maken 
van een aanbod.... Zoals nu. Op 22 september 
was de eerste bijeenkomst in het kader van 
‘Inleiding Bijbel’ door bisschop Liesen en 
diaken Vincent de Haas in de Johanneszaal van 
Bovendonk in Hoeven, Hofstraat 8. Aanmelden 
via: opgave@sintfranciscuscentrum.nl 
De volgende bijeenkomsten vinden plaats 
op 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 21 
november en 19 december. Steeds van 19.30 
uur tot 21.30 uur. Daarna kunt u eventueel 
deelnemen aan de dagsluiting in de kapel van 
Bovendonk. 
Echt te laat zijn we dus nog niet!
Bovendien: Paus Franciscus zelf moedigt ons 
aan ons in de Schrift te verdiepen. Hij zegt: 
‘Neem het Evangelie, draag het bij je en lees 
het elke dag: Het is Jezus die met je spreekt!’
De Katholieke Bijbel Stichting (KBS) wil 
iedereen die gevolg wil geven aan de oproep 
van paus Franciscus om het Evangelie bij je 
te dragen daartoe in de gelegenheid stellen. 
Daarvoor zijn de vier Evangelies bijeengebracht 
in een klein boekje dat voor een betaalbaar 
bedrag van €3,50 te koop is. Laat het weten 
tussen 9.00-12.00 uur via (0114) 310685 (H. 
Maria Sterre der Zee) en we plaatsen u op 
de lijst om de boekjes in gezamenlijkheid te 
kunnen bestellen.

Gesprekjes zijn bijna altijd onverwacht 
bijzonder. Dat herkent u beslist. Na een 
viering dronken we koffi e. We spraken 
over ditjes en datjes. ‘Ik ben altijd nog 
in de weer voor anderen’, zei ze. ‘Ik ben 
89 jaar maar voel me nog goed. Ik zorg 
graag. Een keertje koffi e drinken bij 
iemand. Een boodschap doen. Ik kan 
het allemaal nog. Een tijdje geleden 
ben ik gevallen. Een hoofdwond. Wat 
andere kleine beschadigingen. Ik lag 
boem pats op straat. Je schrikt dan 
wel. Help me eens, vroeg ik aan een 
mevrouw die er net liep’. ‘Dat doe 
ik, maar ik bel ook 112’, zei ze. ‘Zo 
gezegd, zo gedaan. De ambulance 
kwam. Hoe heet u, waar woont u, wie 
kunnen we bellen, telefoonnummers. 
Ik wist het allemaal. Bij u boven klopt 
het gelukkig nog, zeiden ze. In het 
ziekenhuis werd de hoofdwond gehecht 
en gelukkig ben ik weer helemaal 
opgeknapt. Ik kan weer doen wat ik 
het liefste doe. Mensen helpen bij mij 
in de buurt. Ik ben God dankbaar dat 
ik dit doen mag. Ik ben dankbaar dat 
ik elke week mijn kinderen zie. Ik ben 
dankbaar dat ik leef’.

Rutte

ben ik wanneer ik terug kijk op mijn 25-jarig 
priesterfeest. Welk een enorme betrokken inzet 
van te voren! Velen zeiden spontaan en enthousiast 
‘ja’ op mijn vraag of ze een rol wilden invullen 
op die dag, 20 juli. Waarbij ik de dameskoren uit 
de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen en het 
dameskoor uit Kerkrade, waarin mijn moeder 
zingt, zeker wil noemen. Er is hard gewerkt om het 
allemaal georganiseerd te krijgen, om het in goede 
banen te leiden. Het mocht echt en feestelijke dag 
zijn. Met eten en drinken ‘voor elk wat wils’, met 
muziek en dans. Goed georganiseerd! Met vooral 
ook prachtig weer. Tot ‘s avonds laat! En velen gaven 
gehoor aan de uitnodiging! Van alle kanten, uit alle 
fases van mijn leven. Uit Kerkrade, Limburg, Leiden, 
familie, vrienden, uit de Regio Halsteren, mijn eerste 
werkgebied, uit de parochies van Breda, vanuit 
mijn diocesane arbeid, overal vandaan, maar zeker 
ook vanuit de parochies van Zeeuws-Vlaanderen. 
Al die velen om mij heen maakten mij gelukkig. 
Stemden mij dankbaar. En na de prachtige viering in 
de basiliek van Hulst vierden velen mee in en rond 

de tuin van de pastorie. Velen hebben bijgedragen 
aan het in het leven geroepen potje voor kleine 
pastorale projecten in Zeeuws-Vlaanderen. Zo’n 
€5500 zit er nu in. Velen gaven gehoor en deden 
een bijdrage aan de collecte voor de veranderingen 
aan de automatische schuifdeuren van de basiliek 
waardoor daarvoor nu zo’n €1600 is samengebracht. 
Daarnaast waren er nog allerlei andere geschenken 
en niet te vergeten honderden kaarten met vaak 
warme woorden. Kortom: er is zoveel reden om 
zeer dankbaar te zijn!
Ik ben gelukkig in mijn priesterleven en op en rond 
zo’n bijzondere dag mogen voelen, dat heel velen 
mij in mijn priester-zijn dragen en voor mijn arbeid 
als priester bidden, maakt mij nog gelukkiger. Met 
veel plezier zet ik mijn leven voort op de ingeslagen 
weg. Nogmaals eenieder heel hartelijk bedankt 
voor alles. Ik waardeer het zeer! 
En: dank U God, voor zoveel dat mij zo maar, om 
niet, ten deel valt.

Pastoor Wiel Wiertz

Vooral dankbaar

LEZINGEN 9 OKTOBER

28ste zondag 
door het jaar

JAAR - C
2 Koningen 5, 14-17
2 Timoteüs 2, 8-13

Lucas 17, 11-19

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 8-9 oktober

THEMA:
DANKBAAR?

Op 20 juli j.l. vierde onze pastoor zijn 25-jarig 
priesterfeest. Op die dag zijn vele foto’s 
gemaakt. De besturen van de 3 zusterparochies 
in Zeeuws-Vlaanderen hebben twee fotoboeken 
laten maken waarin de eucharistieviering in 
de basiliek en de feestelijkheden in en rond 
de pastorie zijn vastgelegd. Op zaterdag 24 
september zijn onder een stralende zon in de 

pastorietuin de fotoboeken aangeboden door 
de besturen, de fotografen en de makers. Wiel, 
het was een fantastisch feest van verbinding 
en verbroedering. Wij zien uit naar je volgend 
jubileum!

Besturen Andreasparochie, Elisabethparochie 
en parochie H. Maria Sterre der Zee

vlnr : Wilmar Wullems, Stan Bosman, pastoor Wiertz, Cecile van Tiggelen,
         Chantal van Iwaarden en Ronnie Haerens (foto J. Klok)

Heilige Maria 
Sterre der Zee

is de naam van onze grote parochie in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen. Op 10 oktober viert de kerk 
het feest van ‘Maria Sterre der Zee’. Op die dag 
willen wij in onze parochie daarbij aansluiten 
en deze feestdag van de naamgeefster van de 
parochie vieren. Wij nodigen u daar van harte 
bij uit. We vieren in de kerk van Hengstdijk. 
In de viering zal het pastorale team voorgaan. 
De eucharistieviering begint om 19.00 uur. 
De zang zal verzorgd worden door het koor uit 
Boschkapelle/Stoppeldijk. Natuurlijk wordt deze 
viering op maandagavond pas echt een feestelijk 
parochiemoment, wanneer velen vanuit al onze 
parochiekernen gehoor 
geven aan de uitnodiging. 
Samen voelen dat we 
met de geestkracht van 
Maria onze parochie 
mogen opbouwen.

Weet dat u hartelijk 
welkom bent! Na de 
viering is er voor wie 
wil gelegenheid tot 
ontmoeting bij een kopje 
koffi e.

Namens het pastorale 
team en het parochie-
bestuur, 
Wiel Wiertz, pastoor
Chantal van de Walle

Waakzaam en 
vertrouwensvol

Opeens kan het gebeuren dat zo’n vraag aan je 
gesteld wordt: ‘Geloven, word je daar nu beter van? 
Wat is het effect van geloven?’ Een christen mag en 
kan die vraag verwachten. Daarop moet je leren 
antwoorden..... Dat is niet gemakkelijk. Geloven in 
God of zijn aanwezigheid ervaren, laat zich immers 
niet vangen in effecten, in zichtbaar voordeel of in 
pasklare antwoorden. Het vergt levenslang geduld 
en gevoeligheid voor het onzichtbare. ‘Wees 
waakzaam’, zegt Jezus daarom.

Zondag 2 oktober om 14.30 uur: 

Jubileumconcert te 
Koewacht 

Op zondag 2 oktober 2016 vindt het 50-jarig 
jubileumconcert plaats van het St.Ceciliakoor 
van Koewacht. Aanvang: 14.30 uur. Het concert 
vindt plaats in de kerk van de H.H. Philippus en 
Jacobus te Koewacht (NL). Er wordt een aantal 
profane liederen gezongen, afgewisseld met 
een paar instrumentale stukjes, door Sabine 
de Groote. Het geheel staat onder leiding 
van dhr. Valère Van Walle. Na afl oop wordt er 
getrakteerd op 
koffi e/thee en iets 
lekkers. De entree 
bedraagt €5,-. 
Iedereen is van 
harte welkom.

Viering met gospelzang 
Koewacht

Op zondag 9 oktober zal om 9.30 uur in de kerk 
van Koewacht een woord- en communieviering 
worden gehouden. Ralf Grossert is de voorganger 
en de viering zal voor het derde opeenvolgende 
jaar worden ondersteund door het gospelkoor 
‘Karibuni’ uit Haacht-Station (B). Wij willen graag 
het succes van vorig jaar met 230 aanwezigen 
in de kerk overtreffen verwachten natuurlijk ook 
weer veel jongeren, maar iedereen is van harte 
welkom bij deze vrolijke viering.

Fotoboeken voor de pastoor 
Mededeling:

De persoonlijke biecht op 7 oktober 
kan geen doorgang vinden.
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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

SINT JANSTEEN
GEMEENSCHAPSHUIS 

‘DE WARANDE

DONDERDAG 13 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
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

mededeling:
Op 24 oktober om 9.30 uur is er in de kerk van 
Heikant de Kermisviering met als voorganger 
pastor R. Grossert m.m.v. het Gregorius koor.

KAPEL VAN O.L. VROUW 
TER EECKEN

DINSDAG 4 OKTOBER 19.00 UUR:
Mariaviering met als voorganger pastor K. Van 
de Wiele
intenties: Margaretha Danckaert en echtgenoten 
frans Thijs en Joos de Wit
overleden zonen Freddy en Francky en 
overleden familie; Maria de Rechter en 
echtgenoot Martien Vermue

DINSDAG 11 OKTOBER 19.00 UUR:
Mariaviering met als voorganger pastor K. Van 
de Wiele
intenties: Piet Smet en echtgenote Erna van 
Deurssen; Maria Lauret en Jos Hemelaar en 
zonen Gerard, Frans en André; Koos Nagelkerke 
en echtgenote Louisa Ivens en overleden 
familie; René Bauwens en echtgenote; Theo 
Beugels en echtgenote Rosa van Dorsselaer

MAANDAG 17 OKTOBER 9.30 UUR:
slotviering voor dit seizoen met als voorganger 
pastoor Wiel Wiertz m.m.v. het Gregorius koor
intenties: pastor Claessens; Johan en Angela 
de Burger – Weemaes; Marie, Eugenie en Louis 
Borm en overleden familie; Helene de Kerf 
en echtgenoot Willem Bartz; René Seghers en 
echtgenote Madelein van Dorsselaer; Maria 
en Agnes Bauwens overleden ouders en Nelly 
Bauwens; Seraphine Pieters en echtgenote 
Angela Verbist; René Bauwens en echtgenote; 
Theo Beugels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; Maria de rechter en echtgenoot 
Martien Vermue

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 8 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; jaargetijde Edemon 
Verbruggen en echtgenote Lena Verbruggen-
Truijman; familie Johannes Truijman-Vonk en 
kinderen;
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot 
en familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Joseph Schuren 
en echtgenote  Elisabeth Schuren-Coolsen en 
familie; ouders Willy en Wieske Gelderland-de 
Rooij; jaargetijde Jo van Stevendaal;
Corrie van Vlieberghe en familie; ouders 
Lambert-Haijette

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

MAANDAG 10 OKTOBER 19.00 UUR:
feest van Maria Sterre der Zee 
eucharistieviering waarin het pastorale team 
voorgaat m.m.v. het koor uit Boschkapelle/
Stoppeldijk
intenties: Jan Boeijkens en Maria Boeijkens 
- de Waal en familie; René Boeijkens, ouders 
en familie; Eduard de Kort en Louise de Kort-
Bogaert

TERHOLE
PASTORIE

MAADAG 10 OKTOBER 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert

COLLECTE  8-9 OKTOBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er een 
extra het onderhoud van de verwarming. In 
Hengstdijk en Nieuw-Namen is er een extra 
caritascollecte.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 9 OKTOBER 11.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele
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; Franciscus 
Blommaert en echtgenote Maria Wittock en 
overleden ouders; jaargetijde Coleta Gijsel; 
Angela Fassaert – Hemelaer en echtgenoot 
Josef Fassaert; Achiel van Gassen en echtgenote 
Gerardina Buysrogge en overleden familie; 
Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Elisabeth Smulders – Duerinck en overleden 
familie; voor Elly Pierssens; Arnold Begheijn en 
overleden familie; jaargetijde Gerard volleman 
en overleden familie

WOENSDAG 12 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: overleden ouders Stallaert – Elias 
en overleden kinderen;familie Baert – van 
Gijsel; familie Verdurmen; Piet Malefason 
echtgenoot van Riet van Eck en overleden 
ouders Malefason – van Vlierberghe; jaargetijde 
Jan Piket echtgenoot van Tilly de Bruijn en 
overleden zoon

mededeling:
De persoonlijke biecht op 7 oktober kan geen 
doorgang vinden.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 9 OKTOBER 9.30 UUR:
Gospelviering; woord- en communieviering 
met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het gospelkoor ‘Karibuni’ uit Haacht-Station (B)
intenties: Alice Dierick en overleden familie; 
Gerard en Mathilde Poppe-Baert, zoon Roger 
en dochter Annie; Frans van Damme en Marie 
van Damme-van Waterschoot en overleden 
dochter Ineke en schoonzoon Johan

lector: Gonny Rozijn

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 8 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet.
Intentie: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en overleden familie

acolieten: Daphne en Jolien

DINSDAG 11 OKTOBER 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron.
Iedereen is van harte welkom.

agenda:
Vrijdag 7 oktober wordt de H. Communie 
aan huis gebracht bij zieken, ouderen en 
gehandicapten die hiervoor zijn aangemeld.

NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH

VRIJDAG 7 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: gezusters Coenen, overleden ouders 
en familie

lector: A.de Maeyer- de Deckere

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 9 OKTOBER 9.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie 
en tante Maria Burm; Wies en Roos Reyns-de 
Kort, zoon Stanny, schoondochter Meriam en 
familie; overleden ouders Hiel-Truijman en 
familie; overleden echtpaar Aalbrecht en Jobina 
Rijk-de Winter en familie; Tilly Kerckhaert 
echtgenote van Eugène de Kever

lector: Roos Hiel
com. assistent: Gino Sloot
acolieten: Wouter en Evelien

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 6 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: voor overleden bewoners van ons 
huis en overledenen in eigen kring

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 9 OKTOBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; ouders Boeijkens- Smits; 
jaargetijde Lea de Witte, echtgenote van Gustaaf 
Heye; echtpaar Cyriel en Agnes Koole-Leeraert

WOENSDAG 12 OKTOBER 11.00 UUR:
weekviering

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 11 OKTOBER 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


