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Hulst
vr 18 nov 19.00 uur  stilteviering
zo 20 nov 11.00 uur  eucharistie
wo 23 nov 19.00 uur  eucharistie

Koewacht
zo 20 nov 9.30 uur  eucharistie

Heikant
do 24 nov w&c viering 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 17 nov 14.00 uur uur van gebed
za 26 nov 17.00 uur Vespers

Clinge
za 19 nov.19.00 uur  w&c viering
zo 27 nov 11.00 uur peuter/kleuterkerk

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

Graauw gemeenschapshuis
do 17 nov 10.00 uur w&c viering

Nieuw-Namen
vr 18 nov 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 19 nov 19.00 uur  w&c viering 

Kloosterzande
zo 20 nov 9.30 uur  w&c viering 

Lamswaarde
ma 21 nov 9.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 17 nov 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 20 nov 10.30 uur w&c viering 
wo 23 nov 11.00 uur  weekviering

wzc De Lange Akkers
di 22 nov 10.30 uur  w&c viering

volg ons op Facebook
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Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen
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

Behoed de liefde
Behoed de liefde van de geliefden.
Gij die weet hoe broos en bijna niets
twee mensen zijn,
en dat hun hart onrustig is
en onbestendig als het weer.
Gij die hen toegekeerd hebt
naar elkaar,
opdat zij niet meer half zijn,
onbestemd en onvervuld,
leer hen verstaan het dodelijk geheim
dat liefde lijden is,
dat geven leven doet.

Geef hun de tijd
elkaar te kennen en te troosten,
blaas hun hartstocht aan,
maak hen geduldig
en oneindig lief,
dat zij de nacht doorkomen 
met elkaar

Huub Oosterhuis
(Tekst naar ‘Al de dagen van ons leven’)

Feest
Feesten moet je vieren, hoor je wel 
eens zeggen. En ik denk dat dit ook 
zo is. Onlangs was ik te gast bij een 
feest bij gelegenheid van een vijftigste 
verjaardag. De Abraham in kwestie 
was niet iemand die vaak feest viert. 
Dat vindt hij niet nodig. Overdreven, 
noemt hij het. Toch besloot hij nu zijn 
verjaardag te vieren. En wat zie je dan 
gebeuren: hij geniet enorm van de 
dag, ondanks het feit hij toch steeds 
wat zenuwachtiger wordend er naar 
toe leefde. Hij heeft de gelegenheid 
gehad om de mensen om hem heen, 
waarmee hij verbondenheid voelt, 
uit te nodigen. Een dankjewel als het 
ware aan de betekenis van eenieder 
van hen voor zijn leven. En alle gasten 
zijn graag gekomen. Dat voel je aan de 
sfeer en verbondenheid. Maar ook: heel 
wat gasten zijn in de gelegenheid om te 
verwoorden wat ze de feesteling graag 
willen vertellen. Ze spreken hem toe of 
ze zingen hem toe. En als er gevraagd 
wordt om een hart van kaarsjes om hem 
heen te plaatsen komt echt iedereen 
in beweging. Iedereen zet graag een 
brandend kaarsje in het grote hart. 
Eerst het gebak, dan de verschillende 
dranken en tot slot het eten en drinken 
verhogen de goede en feestelijke 
sfeer. Wat heel duidelijk is: feesten 
verbroedert en 
verzustert. Mensen 
zijn toch zo gek 
nog niet, om met 
regelmaat, dan 
hier dan daar te 
feesten.

Rutte

LEZINGEN 20 NOVEMBER

Christus Koning
JAAR - C

2 Samuël 5, 1-3
Kolossenzen 1,12-20

Lucas 23, 35-43

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
20-21 november 2016

THEMA: 
BRON EN 

VERVULLING 
VAN 

VERZOENING 
EN VREDE

En God sprak: ‘Het is niet goed dat de 
mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem 
maken die bij hem past.’ Toen liet God de 
mens in een diepe slaap vallen: en terwijl 
hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg 
en zette er vlees voor in de plaats. En 
God vormde de rib die Hij bij de mens had 
weggenomen tot een vrouw, en bracht haar 
naar de mens. Toen zei de mens: ‘Eindelijk, 
dit is been van mijn gebeente en vlees van 
mijn vlees! Mannin zal zij heten, want uit 
een man is zij genomen.’ Daarom zal een 
mens zijn vader en zijn moeder verlaten en 
zich hechten aan zijn vrouw, en die twee 
zullen één zijn. Zij waren beiden naakt, de 
mens en zijn vrouw, maar zij voelden geen 
schaamte voor elkaar.
Genesis 2,18.21-25

‘Hopelijk vindt ons kind de juiste partner. 
“Als hij maar in ons gezin thuishoort. Als zij 
maar gelukkig wordt met hem.” Dergelijke 
wensen en verzuchtingen van ouders zijn 
begrijpelijk. Toch 
gaan kinderen 
hun eigen wegen. 
Ouders vinden die 
dikwijls onverstan-
dig, omdat zij 
indruisen tegen 
wat zijzelf bij de 
opvoeding trachten 
mee te geven. 
Voor vele ouders 
is het een hele 
opgave om dit te 
aanvaarden, niet 
in zelfverwijten te 
vervallen en toch 
van hun zoon of 
dochter te blijven 
houden.

Liefde steeds weer anders
Mensen willen bij iemand horen. Hun 
diepste verlangen is dat íemand van hen 
houdt. Dat is van alle generaties. En toch 
ligt het ook voor alle generaties anders. In 
onze samenleving zoeken jongeren elkaar 
steeds vroeger op. Maar tegelijk willen ze 
zich niet te vroeg defi nitief binden. Pas na 
een aantal jaren -en vaak na verschillende 
relaties- beginnen ze na te denken over een 
mogelijke gemeenschappelijke toekomst. Zo 
moet iedere generatie haar weg vinden: van 
een gevoel van verliefdheid dat je overkomt 
en dat je doet dromen en verlangen, naar 
een keuze voor één ander die realistisch is 
en die je zélf maakt. Zelden verloopt deze 
weg rechtlijnig. Er zijn omwegen, zijwegen 
en doodlopende punten, maar ook nieuwe 
uitwegen en toegangswegen.
De liefde tussen man en vrouw is zo 
natuurlijk en tegelijk ook zo belangrijk 
in het leven dat al op de eerste bladzijde 
van de bijbel, in het scheppingsverhaal, 
hierover wordt gesproken. De vrouw wordt 
‘mannin’ genoemd: partner, mijn gelijke, die 

tegelijk zo anders is dan ik. De ontmoeting 
tussen man en vrouw wordt bovendien op 
een heel oorspronkelijke manier met God 
in verbinding gebracht. We begonnen dit 
artikel met deze perikoop. 

Jezus Christus heeft een bevrijdende 
boodschap gebracht voor alle mensen 
zonder onderscheid. Net als alle anderen 
heeft ook de homofi ele mens de roeping 
de liefde in het leven gestalte te geven. 
Sommige mensen ontdekken geleidelijk 
dat hun homo-erotische aanleg hun 
levensgevoel bepaalt. Deze uitsluitende 
en blijvende aantrekkingskracht tot het 
eigen geslacht is geen vrije keuze. Dan 
moeten zij de moeizame weg afl eggen van 
herkenning van hun homofi ele of lesbische 
geaardheid naar een positieve integratie 
ervan. Want zij kunnen hun gerichtheid niet 
loochenen. Al is op dit terrein de laatste 
jaren veel veranderd, toch maakt hun 
omgeving het hen niet altijd gemakkelijk. En 

homofi ele mensen 
hebben, net als 
heteroseksuelen, 
nood aan erkenning 
en positieve 
bevestiging door 
de samenleving. 
Christenen mogen 
op dit terrein niet 
achter blijven. 
Zij kunnen Gods 
liefde voor alle 
mensen handen 
en voeten geven. 
Concreet betekent 
dit dat zij naar 
homofi ele mensen 
kijken als naar 
heterofi elen. De 
seksuele geaard-

heid van iemand is slechts één facet van de 
persoonlijkheid. 
De relatievorming en -uitbouw gebeuren 
bij homofi ele mensen, zoals bij vele 
heterofi elen, niet altijd eenvoudig en 
rimpelloos. Meestal doen homofi ele 
mensen om meerdere redenen langer over 
het aangaan van een bindende relatie. 
Maar zoals een heteroseksuele man of 
vrouw dient te groeien van de diffuse 
aantrekkingskracht tot het andere geslacht 
naar concrete liefde voor één ander, zo 
krijgt ook de homoseksuele mens de opgave 
een trouw en gelijkwaardig partnerschap 
met één geliefd iemand te beleven.

Vrijwillig en onvrijwillig celibatair leven
Sommige mensen vinden geen levenspartner. 
Dit is een heel aanvaardingsproces. Toch 
hoeft het leven van alleenstaanden geen 
leven alleen te zijn. Via een netwerk van 
relaties met familie, vrienden en kennissen 
kunnen zij met anderen verbonden zijn. 
Zoals bij elke andere levensweg vraagt dit 
inzet en overgave.

Liefde in vele vormen

Vanaf 27 november bidden we een nieuw 
Onzevader in de liturgie. De Nederlandse en 
de Vlaamse vertaling van het Onzevader is 
vernieuwd in opdracht van de Wereldkerk. 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie 
heeft besloten dat de nieuwe vertaling 
van het Gebed des Heren komende advent 
wordt ingevoerd. Dat gebeurt gelijktijdig in 
Nederland en Vlaanderen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk 
om tot een gezamenlijke tekst van het 
Onzevader te komen voor het Nederlandse 
taalgebied. Het is te begrijpen dat het niet 
makkelijk is voor sommige gelovigen van de 
oude vertrouwde versie van het Onzevader 
over te gaan naar de nieuwe vertaling. Toch 
is het mooi en verheugend dat Nederland 
en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het 
Onzevader kunnen gaan bidden. De nieuwe 

tekst staat opgenomen in de liturgieboekjes, 
zoals we die in de meeste kerken van de 
parochie in de liturgie gebruiken.

Hieronder ziet u het nieuwe Onzevader:

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Nieuwe vertaling van het Onzevader

Anderen kiezen zelf voor een celibataire 
levensstijl. Zij willen hiermee hun (religieuze) 
roeping of een ideaal waarmaken. Priesters 
en religieuzen willen hun relatie met God 
een centrale plaats geven. Sommigen zien 
hun inzet voor kleine, zwakke of lijdende 
medemensen niet verenigbaar met de zorg 
voor een gezin. Wie erin slaagt dit celibaat 
authentiek te beleven, drukt hiermee zijn of 
haar verbondenheid met vele anderen uit.
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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

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

DONDERDAG 24 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. van de Walle. 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

VRIJDAG 18 NOVEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: gezusters Coenen en overleden 
ouders en familie

lector: A.de Maeyer- de Deckere

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 19 NOVEMBER 19.00 UUR:
woord en communieviering met als voorganger  
R.Grossert
intenties: overleden echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Josephus de Meijer 
en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; 
Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert; Joseph Hamelink, 
echtgenote, dochter Annie en zoon Leo.

De Caritas-collecte voor het Kerkelijk Noodfonds 
van zaterdag 5 november
heeft € 86,-- opgebracht. Hartelijk dank 
hiervoor!

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 20 NOVEMBER 9.30 UUR:
woord en communieviering met als voorganger 
Katrien Van de Wiele
m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie 
en tante Maria Burm; Ro van Waterschoot, 
overleden ouders en familie; overleden ouders 
Joos en Mathilda Voet-Maas; overleden ouders 
A. Vervaet-Gielleit en overleden familie; Betsy 
Vervaet-Raes echtgenote van RudyVervaet; 
Annie Paulina Schuren echtgenote van Joos 
de Booij en overleden familie; Miet Menu-
Kerckhaert echtgenote van Willy Menu en 
overleden familie;Piet van Damme; jaargetijde 
José Pauwels-Maes en overleden familie; 
Mon Mast en overleden familie Mast en van 
Kruijssen;Maria van Goethem-van Troost;.
jaargetijde René en Gusta Durinck-Bogaert;.Ria 
den Tenter, overleden echtgenoot en overleden 
familie, Johan Smits en overleden familie

lector: Anita van Puyvelde
com. assistente: Lea Kouijzer
acolieten: Wouter en Evelien

LAMSWAARDE 

MAANDAG 21 NOVEMBER 9.00 UUR:
woord en communieviering met als voorganger 
Ralf Grossert
intentie: Eddie van Leemput echtgenoot van 
Ireen Broeckaert en overleden familie; Fred 
de Kock echtgenoot van Maria Nachtegael en 
hun overleden familie; Jo Rombout echtgenoot 
van Annie van Damme en overleden familie;.
August Bogaert en echtgenote Rosalia de 
Bakker; Petrus de Klippelaar, echtgenote Angela 
Compiet en wederzijdse ouders; jaargetijde 
voor Piet Claessens echtgenoot van Thea de 
Kort

lector: Angeliek van Dorsselaar;
communie en koster: Marieke Pardon

mededeling: 
Lessons and Carols avond op zondag 27 
november in De Goede Herderkerk in Terneuzen 
om 19.00 uur met als voorganger Ds. Huub 
Smeets m.m.v. Terra Sancta uit Lamswaarde 
o.l.v. Hera Wyckers en Marcel Mangnus, orgel.

Concert Advent Around the World op zaterdag 
3 december in de kerk in Heikant om 20.00 uur 
m.m.v. het kamerkoor Muzenisse uit Stekene en 
de zangvereniging Terra Sancta uit Lamswaarde 
o.l.v Hera Wyckers met Nicolas De Troyer aan 
de piano.

SINT JANSTEEN
KAPEL VAN O.L.VROUW TER EECKEN
DONDERDAG 17 NOVEMBER 14.00 UUR:
uur van gebed
We willen dan 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.

ZATERDAG 26 NOVEMBER 17.00 UUR:
Vespers met als voorganger pastor R. Grossert
m.m.v. het Gregoriuskoor van Sint Jansteen

COLLECTE 19-20 NOVEMBER
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is de tweede 
collecte voor het onderhoud van het orgel.

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 18 NOVEMBER 19.00 UUR:
stilteviering

ZONDAG 20 NOVEMBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger W. Wiertz 
m.m.v. het Basiliekkoor, het is de laatste keer 
dat Jo Ivens het koor zal dirigeren.
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie 
Baert-van Gijsel; Josephus Burm en echtgenote 
Paula van Heese; jaargetijde Johanna Baert; 
Pharaïlda van Denderen-Verbist en André van 
Denderen; Albert Schillemans, echtgenote 
Carolina Malcontent en familie; voor onze 
ouders Leon van Remortele en Franske van 
Remortele -Den Engelsman; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Augustinus 
Josephus van Damme; Theo Mangnus en 
familie; Jan en Mathilde de Smit en overleden 
familie; jaargetijde André de Krijger; overleden 
ouders René Hulshout en Maria Hulshout-
Picavet; familie Prosper van Walle, echtgenote 
Anna Verplancke en schoonzoon Albert; 
voor Regina Lambert-Saman, echtgenoot 
Miel Lambert en zoon Ferdi; familie Rottier-
Verstraeten; jaargetijde mevrouw Celina de 
Winter-Cornelissen, overleden vader Bas de 
Winter en overleden ouders en familie

WOENSDAG 23 NOVEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
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; overleden 
echtgenoot en overleden familie

mededelingen:
zaterdag 26 november is het weer de laatste 
zaterdag van de maand, dan houden we de 
maandelijkse kledinginzameling voor Mensen 
in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 
10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog bruikbare 
kleding in goed gesloten dozen of plastic 
zakken verpakken.

overleden:
Jozef Nonneman, 86 jaar, echtgenoot van Joke 
Rodrigo

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 20 NOVEMBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: Gerard van der Sijpt, echtgenote 
Germaine van der Sijpt-van Goethem en 
overleden familie; Gerard en Mathilde Poppe-
Baert, zoon Roger en dochter Annie; André van 
Doorsselaer, echtgenote Elisabeth Kegels, zoon 
Edwin en overleden familie; Maria van den 
Bergen-de Gronckel en overleden echtgenoten 
Frans Martens en Bert van den Bergen; 
jaargetijde voor Roger van Daele en echtgenote 
Blanche Jaspers

lector: Willy Verschraegen

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 19 NOVEMBER 19.00 UUR:
woord en communieviering met als voorganger 
K. Van de Wiele
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet.
intentie: Valentine, Cyriel, Arthur en Emiel van 
Acker

acolieten: Lilian en Jolien.

DINSDAG 22 NOVEMBER 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron
Iedereen is van harte welkom.

ZONDAG 27 NOVEMBER 11.00 UUR:
peuter- en kleuterkerk verzorgd door de 
werkgroep met als thema ‘Van donker naar 
licht’. Kom je ook luisteren, zingen en knutselen?

agenda:
dinsdag 22 november om 19.30: cluster 
bijeenkomst in de vergaderzaal

mededeling:
de caritascollecte van zaterdag 5 november 
die bestemd was voor het Kerkelijk Noodfonds 
heeft € 40,00 opgebracht. Met dank namens 
het caritasbestuur.

GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS

DONDERDAG 17 NOVEMBER 10 00 UUR:
woord en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: Johannes Stallaert en overleden 
familie; Elisabeth Smulders - Durinck en 
overleden familie; Petrus Boënne-van 
Meegroot en overleden kinderen; Maria Verbist 
en overleden ouders; Marie Verdurmen en 
echtgenoot Piet Totté en wederzijdse ouders; 
Jozef van de Vijvere, echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders; Albert Gordijn, overleden 
ouders en familie
Jules van den Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes

lector: J. de Baar

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 17 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering
intenties: overleden bewoners en overledenen 
in eigen kring

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST
ZONDAG 20 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor H. de Koning;
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; Guust 
Burm, echtgenoot van Els Neve en dochter 
Patricia; Wies en René de Bakker-Pauwels 
en familie; Dora en George Mattheijssen-
de Block en familie; Willy van Vliembergen, 
echtgenoot van Mathilda van Goethem;Nelly 
van de Voorde-de Wilde; Anna Maria de Jaeger-
Cerpentier;Theo en Valentina van Dorsselaer-
Braem en familie;Jean-Michel Vincent, 
echtgenoot van Marleen van Dorsselaer

WOENSDAG 23 NOVEMBER 11.00 UUR:
woord- en communieviering 

overleden:
de heer Jan Vaessen, 88 j.
mevr. Maria van Damme-Heye, 83 j.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 22 NOVEMER 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


