
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 3-4 december 

 

Hulst 
 vr 2 dec 19.00 uur  eucharistie 
 zo 4 dec 11.00 uur  eucharistie 
 wo 7 dec 19.00 uur  eucharistie 
 

Koewacht 
 za 3 dec 19.00 uur Poolse viering 
 zo 4 dec 9.30 uur  w&c viering 
 

Sint Jansteen De Warande 
 do 8 dec 10.30 uur w&c viering 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 3 dec 14.30 uur  rozenkransgebed 
 

Clinge 
 za 6 dec 19.00 uur  eucharistie 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 3 dec 9.30 uur  w&c viering 
  aansluitend aanbidding 
 

Nieuw-Namen 
 vr 6 dec 19.00 uur  w&c viering 
 

Boschkapelle 
 za 3 dec 19.00 uur  w&c viering 
 

Kloosterzande 
 zo 4 dec 9.30 uur  eucharistie 
 

wzc Antonius 
 do 4 dec 10.30 uur  w&c viering 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 4 dec 10.30 uur  w&c viering 
 wo 7 dec 11.00 uur  weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 
 di 6 dec 10.30 uur  weekviering 
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen 

Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, 
Lamswaarde, Nieuw-Namen , Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties  

Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 

 

80e jaargang nr. 5 

 

zondag 4 december 2016 

TINTINNABULUM 

Op zondag 20 november sluit de heilige 
deur in Rome. Het Jaar van 
Barmhartigheid loopt na 11 maanden 
ten einde. Een enerverend jaar, een jaar 
wat moeilijk in woorden is te vatten. 
Misschien dat Mgr. G. de Korte, 
bisschop van Den Bosch, het afgelopen 
vrijdag in Rome in de St Jan van 
Lateranen nog het best samenvatte: 
“moe maar voldaan”. 
 
Op 13 november heeft Mgr Liesen in 
Hulst een dankdienst gevierd vanwege 
het einde van het Jaar van 
Barmhartigheid (waarover elders meer). 
Het was een open en mooie viering 
maar toch….. het was voor ons nog niet 
helemaal af. 
 
Hoe konden we een juiste afsluiting 
hebben voor Hulst zonder dat we hierbij 
bisschop Liesen voor de voeten zouden 
lopen, laat staan Paus Franciscus. 
Immers, Paus Franciscus sluit 20 
november als laatste het Jaar van 
Barmhartigheid door het sluiten van de 
heilige deur. 
 

Hulst sloot het Jaar van Barmhartigheid 
af, in een viering waarin ook afscheid 
werd genomen van Jo Ivens. Jo Ivens is 
67 jaar organist/dirigent van de basiliek 
geweest. Op deze dag zijn op het einde 
van de viering de inmiddels vertrouwd 

 

geworden banieren met de logo's van 
het heilig Jaar van Barmhartigheid naar 
beneden gehaald waarmee wij 
symbolisch het Jaar van Barmhartigheid 
hebben afgesloten. 
 

  

 
 

 
foto’s: dhr. J. Klok 

 

Maandag 21 november hebben alle 
organisaties die dit jaar meegewerkt 
hebben, de straalkapellen weer 
opgeruimd. 
Wat ons rest is vooral de goede sfeer, 
de goede samenwerking met alle 
vrijwilligers, het elkaar leren kennen en 
vooral de hoop, dat we nog veel 
gezamenlijke activiteiten kunnen 
organiseren. 
 

Dank aan alle vrijwilligers die dit jaar 
mogelijk hebben gemaakt. 
 

Namens de werkgroep heilig Jaar van 
Barmhartigheid 
Cecile van Tiggelen 

 

 
  

foto: dhr. J. Klok 
 

onder Jo’s leiding de viering in de 
kerstnacht opgeluisterd. 
Voor de leden van het Basiliekkoor was 
het een vreemde gewaarwording, want 
het Basiliekkoor en Jo Ivens, dat was 
zoiets als een eeneiige tweeling, die 
hoorden bij elkaar, al ruim 67 jaar. 
Onder de leiding van Jo heeft het 
Basiliekkoor vele hoogtepunten beleefd. 
Zo waren er de vele uitzendingen via de 
radio, in het begin, de vijftiger jaren, wel 
2 à 3 maal per jaar, maar ook nog zeer 
regelmatig daarna. Dat zegt toch wel 
iets van de kwaliteit van het koor onder 
zijn leiding. 
Jo had een speciale band met het 
Gregoriaans. Deze muziekvorm stamt 
uit de middeleeuwen, maar is na het 
Tweede Vaticaans Concilie wat in de 
verdrukking geraakt vanwege het  
 

gebruik van de landstaal in de liturgie. 
Het vereist een sterke band met en 
liefde voor het Gregoriaans om 
daarmee toch door te gaan. Jo had die  
speciale band en het is dankzij hem, dat 
het Gregoriaans nog zeer regelmatig in 
onze Basiliek te horen is. 
Jo wist zijn enthousiasme ook op de 
leden van het koor over te brengen. Tot 
op het laatst bleef hij andere 
interpretaties uitproberen, waardoor de 
repetities nooit saai werden. Dat blijkt 
ook wel uit de praktijk: eenmaal lid van 
het Basiliekkoor bleef men dat ook. Als 
er al iemand opstapte was dat bijna 
altijd noodgedwongen.  
Het moge duidelijk zijn dat het koor Jo 
gaat missen en omgekeerd. Het koor 
gaat door onder een nieuwe dirigent, 
maar het zal wennen zijn, van twee 
kanten. Ruim 67 jaar onder leiding van 
dezelfde dirigent poets je niet zomaar 
weg. 
Wat restte was de vraag; wat geven we 
iemand die al zoveel officiële blijken van 
waardering heeft ontvangen, zowel 
geestelijke als wereldlijke, zoals daar 
o.a. zijn “Ridder in de Orde van Sint 
Gregorius de Grote” , ”Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau” en “Ereburger 
van de stad Hulst”. 

 

 

 

 

 

Symbolische afsluiting van  

het Jaar van Barmhartigheid op 20 november 2016 

Het werd iets eenvoudigs, maar unieks: 
het EREDIRIGENTSCHAP van het 
Basiliekkoor. 
Op deze wijze hoopt men de speciale 
band tussen Jo en het koor  te kunnen 
handhaven. 
Tot slot kon iedereen Jo de hand 
drukken om hem te bedanken voor zijn 
vele bijdragen aan de liturgie. Onze 
pastoor deed dat door voor het einde 
van de dienst een diepe buiging voor 
hem te maken. Namens de 
parochiekern Hulst werd Jo’s 
echtgenote Nelly nog met een mooie 
bos bloemen verrast. 
 

foto: dhr. J. Klok 

 
 
 

Afscheid Jo Ivens 
 

Zondag 20 november j.l. heeft het 
Basiliekkoor afscheid genomen van haar 
dirigent Jo Ivens, nadat hij het koor meer 
dan 67 jaar heeft gedirigeerd.  
Dit afscheid vond plaats tijdens en na de 
viering van Christus Koning, het einde 
van het kerkelijk jaar, vanzelfsprekend 
opgeluisterd door “zijn” Basiliekkoor. 
Vele bekenden van Jo hadden de weg 
naar de basiliek gevonden, waaronder 
ook vele ex-leden van het Hulster 
Gemengd Koor. Samen met het 
Basiliekkoor hebben zij vele jaren lang. 

Jesaja 11, 1-10 
Romeinen 15, 4-9 

Matteüs 3,1-12 
 

THEMA: 
DRAAGT 
GOEDE 

VRUCHT 

LEZINGEN 4 DECEMBER 

2
de 

 zondag 

 van de advent 

JAAR - A 

 

Gehoord: een verhaal over de paus. 

Toen de paus besloot niet in zijn 

ambtswoning te gaan wonen maar een 

eenvoudig appartement te midden van 

anderen te betrekken, bedacht men dat 

het goed zou zijn wanneer in ieder 

geval iemand de paus zou begeleiden 

tijdens de opgang met de lift naar zijn 

appartement op de tweede etage. De 

paus bemerkte hem al snel natuurlijk. 

“Wat doet u”, vroeg de paus. “Ik duw 

voor u elke keer op de twee”, zei de 

man. “Is dat alles wat u doet?” “Ja”, zei 

de liftboy. “Ga maar doen wat u altijd 

doet”, zei de paus. ”Ik druk zelf wel op 

de twee”. Maar de paus liet het er niet 

bij. Hij bedacht de man nog eens te 

spreken. “Bent u wel eens in Rio de 

Janeiro geweest?”, vroeg hij. En de 

paus gaf opdracht de man toe te 

voegen aan het gezelschap dat hem 

naar de Wereld Jongeren Dagen zou 

begeleiden. Naast 'kardinaal die en die' 

en naast allerlei andere belangrijke 

meereizenden in het gezelschap stond 

ook de liftboy op de lijst van hen die 

met de paus zouden meereizen. De 

liftboy? Waarom.... Ook bij de 

aankomst in Rio werd zijn 

aanwezigheid duidelijk. Allen werden 

voorgesteld. Dit is kardinaal die, dit is 

kardinaal zus. En zo ging het door. “En 

dit is de liftboy. Hij komt mee om door 

zijn aanwezigheid te laten zien dat er 

zich ook gewone mensen in mijn 

omgeving bevinden”, zei de paus. Hij 

had de liftboy meegenomen naar de 

Wereld Jongeren Dagen. Hij had het 

gewoon gedaan. Je moet er maar 

opkomen.... Een creatieve man, onze 

paus. 

 

Rutte 

 

Woord- en communieviering in Graauw van 15 naar 22 december 
 

De adventsviering van de Bond KBO valt in Graauw bijna samen met de woord- 
en communieviering van de plaatselijke parochiekern. Daarom is besloten de 
woord- en communieviering van de parochiekern uit te stellen van 15 naar 22 
december a.s. Deze viering zal in het teken staan van de advent en het 
naderende kerstfeest. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 2 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Wim Bruggeman en overleden 
familie; Joop Bruggeman; 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 

 

ZONDAG 4 DECEMBER 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; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; voor Julia Heijens – Kramers 
en echtgenoot Richard Heijens; voor 
Karin de Deijn 
 

WOENSDAG 7 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert – 
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert – van Gijsel; familie Verdurmen; 
Marie-Louise Malcontent en echtgenoot 
Eddy Vermandel en overleden ouders 
Malcontent – van Laere; Emeri de 
Theije en overleden familie 
 

overleden: 
Catharina Prudentia Leonarda 
Verstraeten, 68 jaar, weduwe van 
Nikola Markanoovic 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

  

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

ZONDAG 4 DECEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. het koor 
intenties: Silvia en Emma van Damme 
 

lector: Gonny Rozijn 
 

SINT JANSTREEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 
 

DONDERDAG 8 DECEMBER 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; René 
Seghers en echtgenote; Madelein van 
Dorsselaer; Stif Inghels en echtgenoot 
Cyrillus Vael; Maria en Agnes Bauwens 
overleden ouders en Nelly Bauwens; 
Piet en Mia Weemaes - de Bruijn 
 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

ZATERDAG 3 DECEMBER 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de Vrede! 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de Vrede 
te komen versterken. 
welkom. 

COLLECTE 3-4 DECEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In 
Boschkapelle, Hulst en Koewacht is 
er een extra caritascollecte. 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

 ZATERDAG 3 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor ‘Laudate 
Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-
Hemelsoet. 
Intenties: Herna Buytaert echtgenote 
van Roger Bogaert, overleden ouders 
en familie; Anna Maes en echtgenoot 
Jan Brijs; jaargetijde Olga van de Velde 
en echtgenoot Herry Gijsel, 
levenspartner van Monique Verdegem; 
Camiel van Hauten en echtgenote 
Catharina Martens, ook voor 
schoonzoon Gabriël de Deckere en zijn 
schoondochter Miranda. 

 

acolieten: Theo en Jan 
 

DINSDAG 6 DECEMBER 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
woord- en communieviering met 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep de Bron met als voorganger 
is pastor R. Grossert 

 

agenda: 

Woensdag 30 november om 20.00 uur: 
bijeenkomst van de parochiekern-
commissie in de vergaderzaal.  
Vrijdag 2 december wordt de H. 
Communie aan huis gebracht bij zieken, 
ouderen en gehandicapten, die hiervoor 
zijn aangemeld. 

 

GRAAUW 
H. MARIA TENHEMELOPNEMING 

 

mededeling: 
De adventsviering van de Bond KBO 
valt in Graauw bijna samen met de 
woord- en communieviering van de 
plaatselijke parochiekern. Daarom is 
besloten de woord- en communieviering 
van de parochiekern uit te stellen van 
15 naar 22 december a.s. Deze viering 
zal in het teken staan van de advent en 
het naderende kerstfeest. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 4 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie 

 

lector: R. Ferket-de Clerck 
 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 4 DECEMBER 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; 
jaargetijde Prudentia Menu en 
overleden echtgenoot Desiré van 
Kampen; jaargetijde Aloïs Verdurmen 
en overleden familie; Irma Cornelissens 
en overleden ouders; overleden ouders 
Hiel-Truijman en familie; Eugénie de 
Waal-van Waterschoot, overleden 
echtgenoot en verdere familie; 
overleden ouders Aloïs Bun en Anna de 
Bruijn en overleden familie; Martien 
Pouwels en jaargetijde overleden vader 
Geert Pouwels 

 

lector: Ankie Dey 
com. assistent: Gino Sloot 
acolieten: Evelien en Nathalie 

 

overleden: Adrie Broekaart weduwnaar 
van Julia van Waterschoot op de leeftijd 
van 89 jaar 

 

lector: Yvonne Martinu 
com. assistent: Lidwien Jansen 
acolieten: Darren en Rob 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 3 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Gerarda Schelfout-Verdurmen, echtgenoot 
en familie; Judith Cappaert-Spuesens 
en echtgenoot Albertus Cappaert; Joos 
Cappendijk en overleden familie; Han 
Cappendijk; zuster Miriam de Rijk. 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

CURAMUS 
 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 1 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 4 DECEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor H. de Koning 
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; 
Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Gerard en Anna 
Sponselee-de Maat; Piet van 
Dommelen, echtgenoot van Tinie van 
Damme; Bernard van Acker, echtgenoot 
van Clara Cerpentier; ouders Boeijkens-
Smits 

 

WOENSDAG 7 DECEMBER 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor 

 

overleden:  
mw. Marlou van Houte-de Block 55 j. 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 6 DECEMBER 10.30 UUR: 
weekviering 
intenties: Aimé de Jaeger en 

kleindochter Annet 

 
 

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  

eam: 
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 

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: 
ma t/m do  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 
over de Taizégebeden op de kerkelijke 

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 Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 
 tel. 0114-381317 
 4561 NT Hulst 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
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