
 

 

 

  

  

 

 Waar staat Amnesty International voor? 
Amnesty International is een 
wereldwijde mensenrechtenorganisatie 
die zich inzet voor de vrijlating van 
gewetensgevangenen, eerlijke 
processen voor alle politieke 
gevangenen, afschaffing van de 
doodstraf en beëindiging van 
martelingen, politieke moorden en 
verdwijningen.  
 

Om dit doel te steunen staan wij op 
zondag 18 december na de viering van 
11.00 uur achter in de kerk en bij de  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 17-18 december 

 

Hulst 
 vr 16 dec 19.00 uur stilteviering 
 zo 18 dec 11.00 uur  eucharistie 
 wo 21 dec 19.00 uur  eucharistie 
 

Koewacht  
 zo 18 dec 9.30 uur eucharistie 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 15 dec 14.00 uur uur van gebed 
 

Clinge 
 za 17 dec 19.00 uur  eucharistie 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 20 dec 9.30 uur  gebedsgroep 
 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 22 dec 10.00 uur  w&c viering 
 

Nieuw-Namen 
 vr 16 dec 19.00 uur  w&c viering 
 wo 21 dec kerstviering  
 

Boschkapelle 
 za 17 dec 19.00 uur  eucharistie 
 

Kloosterzande 
 zo 18 dec 9.30 uur  eucharistie 
 

Lamswaarde 
 ma 18 dec w&c viering 
 

wzc Antonius 
 do 15 dec 10.30 uur  eucharistie 
 ma 19 dec 10.30uur kerstviering 

  in de parochiekerk 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 18 dec 10.30 uur  w&c viering 
 wo 18 dec 11.00 uur  geen viering 
 

wzc De Lange Akkers 
 di 20 december 10.30 uur w&c viering 
 

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 
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zondag 18 december 2016 

TINTINNABULUM 

‘Van donker naar licht’ 
 

 
 

Op zondag, 18 december (vierde 
zondag van de advent) is er om 19.00 
uur een meditatieve zangavond in de 
basiliek te Hulst. 
Het thema van de avond is:’ Van 
donker naar licht.’ 
 

‘Als alles duister is, ontsteek dan 
een lichtend vuur dat nooit meer 

dooft, vuur dat nooit meer dooft….’ 

Medewerking aan deze avond wordt 
verleend door: 

 jeugdkoor ‘De Wal-Noten’ onder 
leiding van Sandra den Exter,  

 het Dameskoor van de Basiliek, 
onder leiding van Marina Stockman,  

 organist Marcel Mangnus  

 pastoraal werker Ralf Grossert. 
 

Samen gaan we, vanuit het duister, op 
zoek naar het licht.  
Het licht dat moet schijnen voor alle 
mensen, in heel de wereld. 
Voor alle mensen, klein en groot, arm 
of rijk, ziek en eenzaam…… 
 

Beleef deze avond, samen met ons! 
Samen zingen en bidden en ons 
bewust worden van het licht dat 
komt…voor iedereen op aarde. 
 

De avond duurt ongeveer een uurtje. 
Na afloop bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie of thee. 

route naar het hotel te brengen. Heel 
mooi om in het donker de verlichte 
hoogtepunten van de stad te bekijken.  
 

Dinsdag is het al weer vroeg uit de 
veren om op tijd op het Sint Pieterplein 
zijn. We moeten eerst een stukje lopen, 
dan een paar haltes met de metro en 
dan nog een stukje lopen. We sluiten 
aan in de processie, moeten eerst door 
de poortjes van de beveiliging en 
betreden dan via de heilige deur van 
barmhartigheid de Sint Pieter. Daar 
vindt een eucharistie viering voor alle 
Nederlandse pelgrims plaats. Het is een 
prachtige viering, waar aan het eind van 
de viering de paus ook nog een woordje 
doet. Helaas konden we niet alles zien 
omdat het zo druk was en iedereen ging 
staan. Na een gezamenlijke lunch voor 
alle pelgrims, gingen we wandelend via 
de engelenbrug, Piazza Navonna en het 
Pantheon naar de Santa Maria 
Maggiore, waar de vespers was. 
 

 

 

Woensdagochtend al weer vroeg uit bed 
om naar de audiëntie van de paus op 
 

het Sint Pieterplein te gaan. Weer door 
de beveiliging en naar het vak op het 
plein dat voor de Nederlandse pelgrims 
gereserveerd was. Wat een massa 
mensen die hierbij aanwezig willen zijn. 
Om half tien begint de paus met rondjes 
rijden over het plein, hier en daar schudt 
hij mensen de hand, geeft kinderen een 
kus en zwaait naar iedereen. Om tien 
uur houdt hij een toespraak over 
barmhartigheid, deze wordt vertaald in 
een heleboel verschillende talen, 
gelukkig ook in het Nederlands. Daarna 
neemt hij de tijd om nog een paar 
mensen in rolstoelen en speciale 
groepen te ontmoeten. Hierna gaan we 
lunchen en daarna is er een viering voor 
onze groep in Friezenkerk. Na deze 
viering is er gelegenheid om een paar 
toeristische plekjes te bezoeken. 
 

Donderdag staat in het teken van de 
wandeling van barmhartigheid. We 
beginnen met een eucharistieviering in 
een kerk achter de Sint Pieter, daarna 
wandelen we via zeven kerken 
ongeveer de hele stad door om op het 
eind van de middag aan te sluiten bij de 
viering van barmhartigheid in de Santa 
Maria in Trastevere. Dat was een 
prachtige, indrukwekkende viering in 
alweer een prachtige kerk. 
Na de viering hebben we heerlijk 
gegeten in een restaurantje die meteen 
plaats maakte voor onze groep. In het 
donker zijn we al wandelend langs nog 

 

 

 

 

Meditatieve zangavond in de basiliek 
 

een paar bezienswaardigheden naar de 
metro gelopen en zo weer naar het 
hotel terug. Inmiddels worden we daar 
al best wel handig in. 
 

Vrijdag gaan we ’s ochtends  weer op 
bezoek in de Sint Pieter. We kunnen de 
kerk nu goed bekijken, ook al is het 
verschrikkelijk druk. Ook de 
catacomben, waar verschillende 
pauzen liggen begraven hebben we 
bekeken. In de middag wandelen we 
een route langs het Colosseum en 
kerken en nog veel meer! Het is heerlijk 
weer, zonnig en ongeveer 20 graden. 
We genieten enorm met z’n allen van al 
het moois en alle straatverkopers, 
kunstenaars, levende standbeelden, 
wat een levendige stad. Als afsluiting is 
er een zendingsviering in de Sint Jan 
van Lateranen. 
 

Zaterdag gaan we weer naar huis, moe 
maar voldaan. Een hoofd en hart vol met 
herinnering aan een geweldige week. 
Ontmoetingen met allerlei mensen, 
mooie verhalen, gedeelde ervaringen. 
Verschrikkelijk veel mooie kerken en 
historische plaatsen gezien begeleid 
door een enthousiaste gids, die 
eigenlijk tijd te kort had voor alles wat 
hij ons wilde laten zien en wilde 
vertellen. 
Het was een bijzonder mooie reis! 
 

Lia 

Bedevaart naar Rome: 
14-19 november 2016 

 

Maandagochtend verzamelen 19 
deelnemers uit Zeeuws-Vlaanderen zich 
in Hulst om gezamenlijk op reis te gaan 
naar Rome. Daar sluiten we aan bij zo’n 
2000 pelgrims uit Nederland. Met de bus 
vertrekken we naar vliegveld Zaventem 
om daar op het vliegtuig naar Rome te 
stappen. Op het vliegveld ontmoeten we 
ook onze gids voor de reis. Aangekomen 
in Rome staan daar weer bussen voor 
ons en de pelgrims uit regio Bergen op 
Zoom klaar, om ons via een toeristische 

 

Jesaja 7, 10-14 
Romeinen 1, 1-7 
Matteüs 1,18-24 

 

THEMA:  
ROEP OM 

VEILIGHEID 

LEZINGEN 18 DECEMBER 

4
de 

 zondag 

 van de advent 

JAAR - A 

Wij kunnen álles. 
 
Overal klinkt dat. In de economie. De 
politiek: Het gaat beter. Het gaat 
goed. En waar het niet goed gaat 
kunnen we door andere regelgeving 
door eigen inzet de omstandigheden 
zo aanpakken en veranderen, dat het 
toch weer beter gaat. Het geluk is 
bereikbaar voor iedereen. Het begin 
van het leven, het einde van het 
leven, hóe we leven; we nemen het 
allemaal in eigen hand. Wij zijn zelf 
verantwoordelijk. Een boodschap die 
veelvuldig klinkt. Een boodschap 
waarvan velen langzamerhand 
vinden, dat ze de werkelijkheid niet 
weergeeft. Voor velen is het niet zo 
dat het goed gaat. Dat het geluk 
binnen handbereik ligt. Er zijn vele 
zorgen. Mensen willen andere leiders. 
Het moet anders! Geluk, glitter, de 
maakbare samenleving. Velen zijn er 
klaar mee. Omdat dit het beeld is van 
een wereld zoals die maar voor 
weinigen is weggelegd. De politici 
geven een antwoord. We gaan het 
anders doen. Het móet anders. Er is 
ook: het verhaal van de Kerk. Jezus is 
er voor de geringen. Voor de mensen 
aan de rand. Het gaat er om wie je 
ten diepste bent. Welke plek geef jij 
aan God in jouw leven? Ben je bereid 
tot bekering? Het verhaal van Jezus is 
niet gewild bij ons, in onze dagen, in 
deze tijd. Niet meer en nog niet. Maar 
het is wel een krachtig verhaal. Een 
verhaal dat ruimte biedt aan de levens 
van alle mensen. Een verhaal dat 
stand houdt. Een verhaal dat mensen 
doet leven. 
 
Rutte 

rechterzijuitgang met o.a. kaarsen en  
 wenskaarten. Wij hopen op een 
succesvolle morgen. 

 
 

Namens Werkgroep Amnesty 
Internationaal Zeeuws-Vlaanderen  
Trudy van Noort 

 

Amnesty International 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 16 DECEMBER 19.00 UUR: 
Stilteviering 

 

ZONDAG 18 DECEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het Basiliekkoor 
intenties: Corry van der Wielen – Aarts 
en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert – van Gijsel; Josephus 
Burm en echtgenote Paula van Heese; 
Rudo Sanders en familieleden; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Theo de Koning; Eugene 
Heijens en overleden familie Lauwers; 
Agnes Smet echtgenote van Eric 
Groosman; mevrouw. Ineke de 
Deckere– Reijns 

 

WOENSDAG 21 DECEMBER 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:  
Augustinus Josephus Hendrikus 
Mehauden, 86 jaar, weduwnaar van 
Agnes van Gijsel, partner van Corrie 
van den Bergen 

 

mededeling:  
Op zondag 18 december is er om 19.00 
uur een meditatieve zangavond in de 
basiliek m.m.v. jeugdkoor De Wal-
Noten, het Dameskoor, Marcel 
Mangnus en Ralf Grossert. 
Als alles duister is, ontsteek dan een 
lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur 
dat nooit meer dooft… 
Samen gaan we, vanuit het duister, op 
zoek naar het licht. Het licht dat moet 
schijnen voor alle mensen, in heel de 
wereld. Voor alle mensen, klein en 
groot, arm of rijk, ziek en eenzaam… 
Beleef deze avond, samen met ons! 
Samen zingen en bidden en ons bewust 
worden van het licht dat komt… voor 
iedereen op aarde. 
We sluiten af met een kopje koffie of 
thee. 
 

 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 18 DECEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. het koor 
intenties: Silvia en Emma van Damme 
 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

SINT JANSTREEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 15 DECEMBER 14.00 UUR: 

uur van gebed  
We willen daar 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. 
 

COLLECTE 17-18 DECEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor het onderhoud 
van het orgel en in Lamswaarde is er 
een extra caritascollecte. 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 17 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz  
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet. 
intenties: overleden ouders en familie 
d’Haens-Serrarens; Germaine 
Lauwereijs en echtgenoot Alphons 
Acke; jaargetijde Eduard Hiel 
echtgenoot van Maria de Wit en 
overleden families Hiel-de Wit; 
jaargetijde Piet Inghels echtgenoot van 
Madeleine Bruggeman en overleden 
familie 

 

acolieten: Lilian en Annemie 
 

DINSDAG 20 DECEMBER 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk; 
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron. 
Iedereen is van harte welkom. 

 

mededeling: 
De caritascollecte van zaterdag 3 
december, die bestemd was voor 
Simavi heeft € 36,00 opgebracht. Met 
dank namens het caritasbestuur. 

 

GRAAUW 

H. MARIA TENHEMELOPNEMING 
 

DONDERDAG 22 DECEMBER 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 16 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie 

 

lector: A.de Maeyer- de Deckere 
 

WOENSDAG 21 DECEMBER 18.45 UUR: 
kerstviering met de kinderen 

 

mededeling: Woensdag 21 december 
vieren de kinderen van de St. 
Jozefschool Kerstmis in de kerk. Om 
18.30 uur vertrekt vanaf school de tocht 
met de kinderen naar de kerk. Daar 
wordt om 18.45 uur het kerstverhaal 
verteld. De kinderen zingen kerstliedjes 
en ook het kerstverhaal zal door de 
kinderen worden uitgebeeld. Daarna is 
er een gezellig samenzijn met een hapje 
en drankje. Iedereen is hierbij van harte 
uitgenodigd om samen met de kinderen 
kerst te vieren. 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 17 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Josephus de 
Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-
Platjouw; Anna Heijens en familie; 
Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; Marie de Poorter-van der 
Veeken en echtgenoot Piet de Poorter en 
familie; Alma Warrens-de Dijcker en 
echtgenoot Adrie Warrens; jaargetijde 
Piet van der Meijden en overleden familie 

 

mededeling:  
De Caritas-collecte voor SIMAVI van 
zaterdag 3 december heeft € 73,-- 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor. 
 

overleden:  
Joos de Dijcker,98 jaar, weduwnaar van 
Marie Marin, levenspartner van Janny 
Westplat-Hamelink. De uitvaartdienst 
heeft plaats gevonden in Boschkapelle 
op zaterdag 3 december, waarna de 
beg rafenis is gevolgd op het kerkhof 
van Stoppeldijk 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 18 DECEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; overleden echtpaar Cor en 
Annie Schelfhout-Claessen; jaargetijde 
Eugénie de Waal-van Waterschoot, 
overleden echtgenoot en verdere 
familie; Madelein de Kock en overleden 
ouders; jaargetijde Theo de Kort met 
gedachtenis van overleden dochter 
Betsie en overleden familie; overleden 
ouders van Puijvelde-Ongena en 
familie; zus van Vooren en overleden 
familie; Cyril Cornelissens en overleden 
familie; Lena Roctus-Mel en overleden 
familie; jaargetijde Adriaan Antoon Rijk 

 

lector: Roos Hiel 
com. assistent: Lea Kouijzer 
acolieten: Darren en Rob 

 
LAMSWAARDE 

H. CORNELIUS 
 

MAANDAG 18 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger K. Van d e Wiele 
intenties: jaargetijde voor Piet de Kock 
en jaargetijde voor Gerarda van Haelst; 
Petrus de Klippelaar en echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders  

 

lector: Marie Louise Colpaart; 
communie: Arnold van Leemput 
koster: Greet Hiel 

 

mededeling: De kerstnachtviering 

vangt aan op zaterdag 24 december om 
21:00 uur. De viering wordt voorgegaan 
door pastor Ralf Grossert m.m.v. 
Fanfare Vrijheid Eendracht en het 
Zangkoor. Op 1de en 2de kerstdag zijn er 
geen vieringen in deze parochiekern. 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
CURAMUS 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 1 DECEMBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater Reurs. 
intenties: August Freyser, dochter Agnes 
en overleden familie;Ireen Scheerders – 
Ingels, overleden ouders en familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 4 DECEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep  intenties: Achiel 
Hermans, echtgenoot van Margriet 
Bryssinck; jaargetijde Elza Rottier, 
echtgenote van Frans Van Daele en 
families; Mariëtte Neelemans-van der 
Kelen; Emiel Piessens; Wies en René 
de Bakker-Pauwels en familie; Bert en 
Rosa Kroes-van Bastelaar; Lodewijk en 
Jeanne Colsen-de Maat; Piet en Yvon 
Ivens-Rab; Willy van Vliembergen, 
echtgenoot van Mathilda van Goethem; 
Jeanne Buysse-Volleman; Jolanda 
Plasschaert en echtgenoot Cor Bovée; 
Frans en Maria Plasschaert-Smet en 
zoon Paul; Tilly en Leon van den 
Brande-van Troost; Willy Vermeulen, 
echtgenoot van Paula Vermeulen-de 
Keijzer; Nelly van de Voorde-de Wilde; 
Elizabeth en Josephus de Schepper-de 
Bruyn en familie; jaargetijde Urbanus 
Heijens en echtgenote Lenie 
Schillemans 

 

WOENSDAG 21 DECEMBER 11.00 UUR: 
geen weekviering 

 

overleden: 
dhr. Frederik van der Vlugt 91 j. 
mw. Lidy de Kock-Provoost 73 j. 
mw. Roos Boeding-Kindt 85 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 20 DECEMBER 10.30 UUR: 
kerstviering m.m.v het parochiekernkoor 
Koewacht  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: 
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 

INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 


