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Hulst
vr 4 nov 19.00 uur  eucharistie
zo 6 nov 11.00 uur  eucharistie
wo 9 nov 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
wo 2 nov 19.00 uur w&c viering
za 5 nov 19.00 uur Poolse viering
zo 6 nov 9.30 uur  w&c viering

Sint Jansteen De Warande
do 10 nov 10.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
za 5 nov 14.30 uur  rozenkransgebed

Clinge
za 5 nov 19.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 8 nov 9.30 uur  gebedsgroep

Nieuw-Namen
vr 4 nov 19.00 uur  geen viering

Boschkapelle
za 5 nov 19.00 uur  w&c viering

Kloosterzande
zo 6 nov 9.30 uur  eucharistie

wzc Antonius
do 3 nov 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 6 nov 10.30 uur  w&c viering
wo 9 nov 11.00 uur  weekviering

wzc De Lange Akkers
di 8 nov 10.30 uur  w&c viering

volg ons op Facebook
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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

Het Jaar van 
Barmhartigheid

Beste mensen, misschien is het goed om u er 
nu al op te wijzen dat binnenkort. Het heilig 
Jaar van Barmhartigheid wordt afgesloten. 
Onze bisschop, Mgr. Liesen komt daar voor 
naar Hulst. Op zondag 13 november gaat hij 
voor in de viering van 11.00 uur.
De viering wordt muzikaal verzorgd door 
de Cantorij en de Wal-Noten. U bent zeer 
welkom! Paus Franciscus sluit in Rome het 
heilig Jaar van Barmhartigheid af op zondag 
20 november. Bijzonder is dat we in de dagen 
tussen beide datums op bedevaart gaan 
naar Rome. We zullen dan op de dinsdag, 
op de zogenaamde 
‘Nederlandse dag’, 
paus Franciscus in 
Rome ontmoeten. 
In Hulst hebben 
we dit bijzondere 
jaar met heel erg 
veel aandacht 
gevierd. Met 
dank aan wie dit 
mogelijk hebben 
gemaakt!

LEZINGEN 6 NOVEMBER

32ste zondag
door het jaar

Wereldmissiedag
JAAR - C

2 Makkabeeën 7, 1-2.9-14
2 Tessalonicenzen 2,16-17; 3,1-5

Lucas 20, 27-38

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 5-6 november

THEMA: 
STERKER DAN 

DE DOOD

Tijdens de vergadering van het parochiebestuur 
spraken we er weer over. Nog steeds blijken er 
mensen te zijn die vinden dat ze wel kunnen 
deelnemen aan kerkelijke activiteiten, maar dat 
ze daar niets voor hoeven te betalen. Het moge 
duidelijk zijn dat we het allerliefst zouden zien, 
dat alle huishoudens deelnemen aan de actie 
kerkbalans en het richtbedrag per jaar gewoon 
steeds betalen. Is dat niet zo, en echt heel 
veel huishoudens dragen -helaas- niet meer 
structureel bij aan de parochie, dan vragen wij 
om, als je dienstwerk vanuit de parochie vraagt, 
voor dat jaar fi nancieel ‘erbij te horen’ en dus 
dat richtbedrag voor dat jaar te betalen. Dus, 
bijvoorbeeld, dopen kost op zich geen geld. Maar 
gedoopt wordt een kind uit een huishouden dat 
‘bij de parochie hoort’ en de daarbij passende 
bijdrage betaald heeft. Samen Kerk, samen 
sterk! Zo is het ook bij eerste heilige communie 
en het vormsel. Bij huwelijk en uitvaart is het 
weer anders. Daarvoor staat een vastgesteld 

tarief, waarbij een aantal jaren dat je betalend 
bij de parochie behoort worden afgetrokken. De 
ziekenzalving en de biecht zijn dienstverleningen 
die zonder tarief plaats vinden. Gelukkig kan 
dat ook. Ook komen de pastoor of een van de 
pastoraal werkers graag bij u op bezoek, zonder 
dat daarvoor iets ‘gerekend’ wordt. Al met al wil 
ik laten doorklinken dat we hopen op uw aller 
begrip en solidariteit. Van harte hoop ik dat u 
mee bouwt aan het fi nanciële fundament onder 
kerk-zijn. Zeker wanneer u een beroep doet op 
het dienstwerk vanuit de parochie. Maar nog 
beter: gewoon elk jaar opnieuw tenminste door 
solidair tenminste het richtbedrag, in 2016 is 
dat € 116,00 bij te dragen aan het fi nanciële 
fundament onder de parochie. Want, zoals de 
titel van dit stukje al zegt: voor niets gaat de zon 
op.

Pastoor Wiel Wiertz

Voor niets gaat de zon op......

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

De parochie Hulst beleefde een intense en warme bedevaart naar 
Lourdes.
Op 13 oktober zagen de bedevaartgangers elkaar terug in de basiliek 
waar we een mooie viering mochten meemaken voorgegaan door onze 
bedevaart priester pastoor W. Wiertz. Mw. Van Tiggelen zorgde voor 
een uiteenzetting rond het Jaar van Barmhartigheid: levendig in beeld 
gebracht door enkele spelen rond armoede. Een ieder had zijn eigen 
verhaal bij zich, maar ook letterlijk waren er enkele herinneringen. We 
dachten hierbij aan de heilige boontjes die bij ons zo in de grond groeien 
en het schuimgebak voor onze pastoor, die hiervan in Lourdes al genoot 
voordat hij nog maar een stukje had gekregen.
Het was een leuk weerzien met opgetogen mensen, die uitkijken naar 
een volgende bedevaart.

L Allaerts

In het kader van het Jaar van 
Barmhartigheid hebben we dit 
jaar ook veel contact gehad met 
Amnesty.
Ik wil jullie het verhaal van Trudy 
en Cees niet onthouden.

Begin dit jaar zijn wij op bezoek 
geweest bij een vriendin in 
Gambia, die daar voor het tweede 
jaar op rij een paar maanden 
vrijwilligerswerk heeft gedaan in 
een medische post. We zijn in het 
zuidwesten van Gambia geweest, 
het plaatsje Berending. Ook Trudy 
heeft daar, als ex-verpleegster, 
een paar dagen meegewerkt. Er 
is daar gebrek aan zowat alles 
en met beperkte hulpmiddelen 
wordt er zo goed en kwaad als het 
gaat de nodige zorg geboden. Wat 
ons vooral is opgevallen is dat de 
mensen, die naar onze normen 
zeer arm zijn, enorm vriendelijk 
zijn en gelukkig met wat ze wel 
hebben. 

We hebben daar op een 
zondagmorgen ook het katholieke 

kerkje bezochten. De mis zou 
om 9.00 uur beginnen, dus wij 
waren er een kwartiertje eerder. 
Geen kip te zien, maar even na 
tienen kwam de pastoor in een 
oud autootje aanrijden. Hij moest 
die ochtend ook nog in 3 andere 
dorpen de mis opdragen… Er 
werd met een fi ets crank op 
een ijzeren koker geslagen en 
de omwonende katholieken 
kwamen naar de kerk! Het 

kerkje is een zeer eenvoudig 
opgetrokken gebouwtje. Binnen 
aan de muur hangt een Kruisweg 
met uitgeknipte platen uit een 
boek, vergeeld, half vergaan en 
verschillende keren met plakband 
opnieuw weer aan de muur 
bevestigd. 

We werden hartelijk ontvangen, 
er komen daar zelden mensen 
van buiten de parochie en 
moesten na de mis nog even 
bij dorpelingen op bezoek om 
samen met de onderpastoor een 
glaasje palmwijn te drinken.

Op bezoek in Gambia

Reünie Lourdes

oude en nieuwe kerkklok

In januari gaan we terug om in de kerkmuur 
een bronzen kerkklok op te hangen, die ik met 
behulp van het bisdom Breda heb kunnen 
aanschaffen. Ook heb ik van een gesloten 
kerk in Eindhoven het Godslampje gekregen 
en op Marktplaats heb ik een complete 120 
jaar oude kruisweg kunnen kopen en die 
‘tropenbestendig’ gemaakt, zodat deze platen 
niet zullen verweren.

Voor de medische post hebben we verband en 
medicijnen verzameld, die daar goed van pas 
zullen komen.

Trudy en Cees, heel hartelijk dank voor jullie 
verhaal. Als er een rondleiding wordt gegeven 
langs de werken van Barmhartigheid, wordt 
jullie verhaal ook steeds verteld. Hopelijk 
mogen jullie nog veel spullen verschepen. Een 
oproep is zeker op zijn plaats en m.n. verband 
en medicijnen zijn van harte welkom. Contact 
is mogelijk via pastoriehulst@zeelandnet.nl.
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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 10 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle 
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; René Seghers 
en echtgenote Madelein van Dorsselaer; Stif 
Inghels en echtgenoot Cyrillus Vael; Maria en 
Agnes Bauwens overleden ouders en Nelly 
Bauwens; jaargetijde Piet Smet en echtgenote 
Erna van Deurssen; Pastor Claessens. 

ROZENKRANSGEBED TE KAPELLEBRUG
Op zaterdag 5 november a.s. is er in de 
kapel van Onze Lieve Vrouw ter Eecken een 
Rozenkransgebed voor de Vrede ! Het gebed 
begint om 14.30 uur en iedereen is van harte 
welkom en uitgenodigd om dit gebed voor de 
Vrede te komen versterken.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 5 NOVEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs en pastor K. van de Wiele m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-
Hemelsoet
intenties: Herna Buytaert echtgenote van Roger 
Bogaert, overleden ouders en familie; Margo 
Schalkens, overleden vader en overleden familie; 
jaargetijde Isidoor Merckx en echtgenote Maria 
Delfi na Ongena, ook voor Karel en Wies Bracke, 
Maria Merckx en Christianne Bracke-van Duyse

acolieten: Theo en Daphne

DINSDAG 8 NOVEMBER 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron

agenda:
Vrijdag 4 november wordt bij ouderen, zieken 
en gehandicapten (die zich hiervoor hebben 
aangemeld) de H. Communie aan huis 
gebracht.

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 5 NOVEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; overleden ouders 
Edemon Verbruggen en Lena Verbruggen-
Truijman; jaargetijde Gerard Fassaert en 
overleden echtgenote Marie Fassaert-Mattens; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot 
en familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Margo Lambert 
en overleden ouders en familie; Desiderius 
Verrassel, echtgenote Clementina Beck, zoon 
Jo en schoonzoon Leon; Benny Cappendijk en 
overleden familie; Alouisius van Damme en 
familie; jaargetijde Theo Lambert; Wies van den 
Bergen, overleden dochter Anneke, overleden 
zoon Philip en familie; George de Nijs en 
overleden ouders; Ben en Jeanette Dankaart-
van Esbroek en overleden ouders Dankaart-
Seghers

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 6 NOVEMBER 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; Pieter van Kampen-Willems 
en overleden kinderen; Irma Cornelissens en 
overleden ouders; Karel de Waal en Peter de 
Waal

lector: Ankie Dey
com. assistent: Gino Sloot
acolieten: Darren en Rob

COLLECTE 5-6 NOVEMBER
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle , 
Clinge, Hulst en Koewacht is er een extra 
caritascollecte voor het kerkelijk noodfonds

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 4 NOVEMBER 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; overleden leden van de 
vrijwillige brandweer; jaargetijde voor Imelda 
Mannaert; 

ZONDAG 6 NOVEMBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs en 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; Elza van der Ha 
en echtgenoot Petrus van Mullem; jaargetijde 
Alexander Baert; Paula de Bruijn en Ries van 
Kampen en overleden familie; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Emerie Volleman 
en echtgenote Maria Verstraaten en overleden 
familie; Theo de Koning; Aloys Buysrogge en 
echtgenote Lucienne Maenhout en zoon Rob 
Buysrogge; René Verschuren en echtgenote 
Cornelia de Smit en overleden familie; 
jaargetijde van Piet Mannaert echtgenoot van 
Elvira Mannaert – Beeckman en overleden 
familie; Jo de Bruijn en echtgenote Maria 
Blommaert

WOENSDAG 9 NOVEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: overleden ouders Stallaert – Elias 
en overleden kinderen; familie Baert – van 
Gijsel; familie Verdurmen; jaargetijde van 
Kees Vermue en overleden familie Vermue – 
van Waterschoot; voor de leden en overleden 
leden van het dameskoor en voor de overleden 
oprichter van het dameskoor, Pastor van der 
Heyden; jaargetijde Gerard Baecke en overleden 
familie Baecke – Cornelissens

overleden: 
Antonius Leonardus Anna Baart, 69 jaar, 
echtgenoot van Jeannine van der Gucht

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

WOENSDAG 02 NOVEMBER 19.00 UUR:
Woord- en communiedienst m.m.v. het koor
intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans; 
jaargetijde voor Remij Aper en echtgenote 
Germaine de Meester; Roger Verhoosel 
echtgenoot van Paula van der Vloet, kleinzoon 
Joachim en overleden familie; Gerard de Caluwé 
echtgenoot van Georgette Suij; Franciscus Raes 
en echtgenote Angelina van Overmeire en 
overleden schoonzoon Prudent de Caluwé

lector: Els de Caluwe-de Schepper en Gonny 
Rozijn

gedoopt: Op 16 oktober zijn er twee kindjes 
gedoopt in onze parochie:
Rayam Helm zoontje van Ryan Helm en Sanne 
Costers Wouterij 22 4576 AE Koewacht en Lot 
IJsebaert dochtertje van Michiel IJsebaert en 
Veronique de Bot Hemelstraat 20 4564 BB 
St.Jansteen

ZATERDAG 5 NOVEMBER 19.00 UUR:
Poolse eucharistieviering. De eucharistieviering 
met als voorganger pastoor Slawomir Klim is in 
de Poolse taal

ZONDAG 6 NOVEMBER 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: Silvia en Emma van Damme; Josef 
Bonte en echtgenote Irene van Daele en 
overleden familie; Maurice Buijs en echtgenote 
Anna Inghels; Fons Buijs en Alma Buijs; Theofi el 
van der Ha echtgenoot van Yvonne Bral en 
overleden ouders en familie
lector: Gonny Rozijn.

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 3 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
Viering in teken van Allerheiligen - Allerzielen
intenties: overleden ouders René de Waal en 
Trees van Meelen

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 6 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; Achiel 
Hermans, echtgenoot van Margriet Bryssinck; 
Achille van Looy, echtgenoot van Tilly Weemaes; 
Piet van Dommelen, echtgenoot van Tinie van 
Damme; Berrnard van Acker, echtgenoot van 
Clara Cerpentier; Jeanne Buysse-Volleman; 
Jolanda Plasschaert en echtgenoot Cor Bovee; 
Tilly en Leon van den Brande-van Troost; Marga 
en Willy Collet-Vonck en familie Collet en familie 
Vonck; Desiré van den Bergen, Apolonia Fruijtier 
en kinderen; Remie Heijens, echtgenoot van 
Louise van den Bergen; Alice Audenaerd-de 
Smit, echtgenoot, dochter Jolanda en familie; 
Leo en Paula Hemelaar-Suy; Ria Verstraeten, Jo 
Verstraeten, Jo de Kraker, Herman Claes; Louis 
Freijser; Gerard Pieters en familie;

WOENSDAG 9 NOVEMBER 11.00 UUR:
weekviering 

overleden: 
mevr. Dimphy Pierssens-Span 63 j.
dhr. Karel Kraaijeveld  73 j. 
mevr. Agnes Savooy-Danckaert 84 j.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 8 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
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

GEVRAAGD:
Zijn er mensen die bidprentjes sparen? 
We hebben bidprentjes gekregen en willen 
deze geven aan een echte spaarder.
Meld u bij de pastorie: 
pastoriehulst@zeelandnet.nl 
of Steenstraat 22. 
U krijgt z.s.m. bericht van ons.

Het secretariaatsteam van de 
parochiekern Hulst
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