
 

 

 bezoek aan de San Clemente, de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 11-12 februari 

 

Hulst 
 zo 12 feb 11.00 uur  eucharistie 
 wo 15 feb 19.00 uur  eucharistie 
 vr 17 feb 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 12 feb 9.30 uur  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 9 feb 14.00 uur rozenkransgebed 

 

Clinge 
 za 11 feb 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 14 feb 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 16 feb 10.00 uur  w&c viering 

 

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

 

Boschkapelle 
 za 11 feb 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 13 feb 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 12 feb 9.30 uur  w&c viering 

 

Terhole pastorie 
 ma 13 feb 10.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 9 feb 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 12 feb 10.30 uur  eucharistie 
 wo 15 feb 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 14 feb 10.30 uur  eucharistie 
 

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. 14 

 

zondag 12 februari 2017 

TINTINNABULUM 

bisschopszetel in de kathedraal te gaan 
zitten. Vanaf dat moment was de, één 
jaar eerder als zodanig benoemde 
hulpbisschop van het bisdom Den 
Bosch, officieel de bisschop van Breda. 
Bisschop Liesen is 'een jongen van dit 
bisdom'. Hij werd geboren in 
Oosterhout. Hij kreeg al op vroege 
leeftijd de gedachte zich op het 
priesterschap te oriënteren. Dat groeide 
uit tot een duidelijke roeping tot het 
priesterschap. De jonge Jan Liesen ging 
op 17 jarige leeftijd studeren aan het 
seminarie van Rolduc, in Zuid Limburg. 
Die studie sloot hij af met de 
priesterwijding, waarna werken binnen 
het bisdom Roermond volgde. Als 
priester mocht hij exegese studeren in 
Rome en ook in Amerika heeft hij 
studies gevolgd. In het bisdom 
Roermond volop aan het werk zijnde, 
werd hij, heel wat jaren later, geroepen 
tot het bisschopsambt, als hulpbisschop 

van Den Bosch. Dat heeft hij een jaar 
kunnen zijn. Toen werd hij geroepen 
naar ons bisdom, als opvolger van 
bisschop Hans van den Hende, die 
bisschop van Rotterdam geworden was. 
Inmiddels is het dus 5 jaar geleden dat 
bisschop Liesen naar ons bisdom kwam 
en onze bisschop werd. Afgelopen 
dagen zei hij: 'Ik ben in dit bisdom weer 
thuis geraakt. Als 17 jarige ging ik weg. 
Als 51 jarige kwam ik terug. Daar liggen 
heel wat jaren en ervaringen tussen. 
Ook in het bisdom was er heel veel in 
de loop der jaren veranderd. In het 
begin voelde ik me vreemd, onwennig. 
Langzaam maar zeker ben ik steeds 
meer thuis geraakt, werd het bisdom 
meer en meer mijn thuis, heb ik steeds 
meer mensen leren kennen. Nu ken ik 
als ik ergens kom vaak al de 
allermeeste mensen. Dat maakt me dan 
blij'. De bisschop heeft vertrouwen in de 
toekomst. “Ook al weten we niet precies 
hoe het zal lopen en waar we precies 
naartoe gaan, in vertrouwen op de Lieve 
Heer, en mét en luisterend náár elkaar, 
zullen we samen de stapjes en stappen 
zetten die nodig zijn.”  
Bisschop van harte proficiat. Wij wensen 
u nog vele mooie en vruchtbare jaren toe 
met en te midden van ons allen. 
 

Uit aller naam, pastoor Wiel Wiertz 

Daar is veel over te zeggen. 
Verschillende invalshoeken kunnen 
gekozen worden. In deze weken gaat 
het vooral over de financiële kant van 
kerk-zijn. In balans? Was het maar 
waar. Enorme bergen aan kosten staan 
tegenover weliswaar nog steeds 
geweldige bijdragen van heel veel 
gelovigen, maar het is niet meer in 
balans. De kosten zijn heel erg hoog 
geworden. Vooral ook doordat we als 
kerk steeds meer moeten voldoen aan 
alles wat de wereld om ons heen nu 
eenmaal van ons vraagt. Op zich is daar 
niets tegen. Natuurlijk niet. Maar als je 
alles wat je moet betalen, betalen moet 
vanuit uiteindelijk toch vrijwillige 
bijdragen van de betrokken gelovigen, 
dan begint een en ander toch, eerst 
langzaam, maar langzaam maar zeker 
toch duidelijk en gevaarlijk te hellen. Het 
'schip der Kerk' begint te lijken op een 
schip in zwaar weer. “Maar de Kerk is 
toch rijk”, hoor je dan. De huizen, de 
kerken, de landerijen, alle kunst. Rome; 
ga daar eens kijken. En al dat goud. 
Heel wat mensen weten het wel: 
verkopen en je hoeft niet meer te 
klagen. Rijkdom genoeg. Verkoop het 
en: geld genoeg. “Kijk maar naar paus 
Franciscus”, wordt gezegd. Met weinig 
en klein en eenvoudig kan het ook. 
Wellicht allemaal ook waar. Maar geldt 
dat niet voor heel veel? En u weet ook: 

heel veel dat rijk oogt vraagt juist om 
veel onderhoud. Kijk maar naar ons 
aller kerken. Overal is onderhoud hard 
nodig. Ik Koewacht, in Clinge, in Hulst. 
U weet misschien zelf nog wel hoe de 
basiliek voor miljoenen werd 
gerestaureerd. Zo werd het weer een 
prachtige kerk. Nu moet er weer voor 
ruim drie ton gerestaureerd worden. 
Gelukkig een deel gesubsidieerd. En zo 
is het ook in de andere kerken. We 
doen het, en we zijn er trots op. Maar 
we moeten heel veel doen vanuit de 
bijdragen van de betrokken gelovigen. 
Bijdragen die toch steeds wat 
verminderen, terwijl de kosten toch altijd 
weer net iets meer zijn dan een jaar 
geleden. Kortom, het is allemaal niet in 
balans. Toch durf ik u te vragen: denk er 
eens goed over na. Als u -nu nog- niet 
meedraagt in de kosten van kerk-zijn, 
niet meedoet aan het mogelijk kunnen 
maken van alles wat we doen: 
misschien haal ik u toch over de streep. 
Omdat u met ons inziet dat we er alles 
aan moeten doen weer in balans te 
komen. We houden scherp de uitgaven 
in de gaten. We proberen de inkomsten 
te verhogen. Hopelijk lukt het ons om 
meer in financiële balans te geraken 
dan nu het geval is. Om het schip der 
Kerk financieel op koers te houden. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 

 

Bisschop Jan Liesen 
 

Kerk in balans 
 

Weet u, dat is toch wel een vraag die mij 
bezig houdt. Misschien denkt u er nooit 
over na. Misschien ook wel. Is de Kerk in 
balans? 

 

Sirach, 15, 15-20 
1 Korintiërs 2, 6-10 
Matteüs 5, 17-37 

 
 

 

THEMA:  
KIES VOOR ECHTHEID EN 

OPRECHTHEID 

LEZINGEN 12  FEBRUARI 

6
de 

 zondag 

 van de advent 

JAAR - A 

 

Huispaaskaars 
 

Wij willen u de mogelijkheid bieden 
om een huispaaskaars te bestellen. 
Wij willen graag vóór 6 maart uw 
bestelling binnen hebben. Dit kan 
alleen per briefje in de brievenbus van 
de pastorie, Steenstraat 22 of per mail 
pastoriehulst@zeelandnet.nl  
Graag willen wij dan de volgende 
gegevens van u weten: uw naam en 
adres, telefoonnummer of e-mailadres 
alsook de uitvoering van de kaars die 
u wenst.  
 

 
 

A. Duif / Regenboog, hoogte 25 cm 
B. Levensboom, hoogte 25 cm 
C. Chi-Rho, hoogte 25 cm 
D. Huispaaskaars D, 18 cm 
Indien u dezelfde kaars wenst als de 
parochiekern Hulst dan is dat B. 
Levensboom. 
Als u het op prijs stelt kunt de 
huispaaskaars laten zegenen tijdens de 
paasviering op zondag 16 april 2017 om 
11.00 uur in de basiliek in Hulst. 

De basiliek gesloten ??? 
 

Het zal toch niet waar zijn. Afgelopen zondag 

was de hoofdingang van de basiliek niet 
zo maar dicht maar ook echt op slot.  
Wat is er aan de hand? Van een 
definitieve sluiting is geenszins sprake, 
maar wel voor een weekje. Immers, de 
collecte die werd gehouden op 20 juli, 
waar we samen met pastoor Wiertz zijn 
zilveren priesterjubileum mochten vieren, 
moet ook nog verzilverd worden. 
“De collecte zou besteed worden aan de 
automatische tochtdeur bij de hoofdingang. 
Nu schuift deze in het midden steeds 
open wanneer iemand binnen loopt. 
Zeker als het kouder is betekent dit dat er 
voortdurend koude stromen de kerk 
binnen komen. We gaan dat anders 
oplossen. Aan de rechterkant komt een 
nieuwe automatische schuifdeur “. 
Nu is het dan zo ver. Er werd een mooi 
bedrag bijeen gecollecteerd. Niet genoeg 
om de deur te betalen, maar het is goed 
dat er een nieuwe schuifdeur komt. De 
vroegere houten deuren (tochtdeuren) 
zoals aan de kant van de sacristie en 
de markt nog steeds zichtbaar is, werden 
jaren geleden bij de hoofdingang 
vervangen door glazen deuren. Een mooie 
verbetering, maar inmiddels hebben 
veel mensen toch de koude wind 
opgevangen als de deur open ging. 
Zelfs tot op het priesterkoor was dit te 
voelen. basiliek’.  Hartelijke dank. 
Nu hopen we door de automatische  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

tochtdeur te verplaatsen 
naar de rechter zijkant 
veel wind te weren. 
Zondag kunt u dit 
ervaren. Mocht u een 
bijdrage willen geven 
kan dit nog altijd:   
NL45 RABO 0103 7351 
19, onder vermelding 
van: ‘nieuwe tochtdeur 
basiliek’. 
 
 
Hartelijk dank! 

Zaterdag, 28 januari jl., 
was het precies 5 jaar 
geleden dat Mgr. Liesen 
de 'zetel van het bisdom 
Breda in bezit nam'. Hoe 
dat toen gebeurde? 
Gewoon door er, op het 
moment dat hij daartoe 
werd uitgenodigd, op de 
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zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 12 FEBRUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met samenzang 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 

echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; 
Franciscus Blommaert en echtgenote 
Maria Wittock en overleden ouders; 
jaargetijde Johanna Baert; Jo Willems 
en echtgenote Emelda Weemaes; 
Elisabeth Smulders-Durinck en 
overleden familie; Aloys Buysrogge en 
echtgenote Lucienne Maenhout en zoon 
Rob Buysrogge; dhr. Jozef Nonneman; 
Joop Eggermont; jaargetijde René 
d’Hooghe echtgenoot van Agnes 
Beaurain, overleden ouders en familie; 
Wim Gielen en overleden familie; 
jaargetijde Herman Magnus echtgenoot 
van Luciën Tieleman en voor Prudent 
Thieleman en Anna Velghe 

 

WOENSDAG 15 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; Familie Verdurmen; 
Tuur van Rie en familie; Piet Malefason 
echtgenoot van Riet Malefason – van 
Eck en zijn overleden ouders Guust 
Malefason en Ivonnen van Vlierberghe; 
voor J. de Cock en familie 

 

VRIJDAG 17 FEBRUARI 19.00 UUR: 
stilteviering 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 12 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz  
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Jacobus Praet; jaargetijde voor 
Roger Verhoosel echtgenoot van Paula 
van der Vloet, kleinzoon Joachim en 
overleden familie; Roger van Daele en 
echtgenote Blanche Jaspers; Frank van 
Mossevelde echtgenoot van Marleen 
van Mossevelde-Dobbelaer, zoon 
Marnic en overleden familie 

 

lector: Willy Verschraegen 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL VAN O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 9 FEBRUARI 14.00 UUR: 
Gebed voor het Gezin 
Iedereen is welkom 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 11 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet. 

 

acolieten: Lilian en Jolien 
 

DINSDAG 14 FEBRUARI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda: 
donderdag 9 februari om 20.00 uur: 
bijeenkomst van de parochiekern-
commissie in de vergaderzaal 

 

COLLECTE 11 -12 FEBRUARI 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra voor onderhoud van het 
orgel. In Hengstdijk is er een extra 
caritascollecte. 
 

 

GRAAUW 
H. MARIA TENHEMELOPNEMING 

 

DONDERDAG 16 FEBRUARI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: Elisabeth Smulders - Durinck 
en overleden familie; Maria Verbist en 
overleden ouders; Honoré Verbist met 
gedachtenis van zijn echtgenote Rosalia 
de Bilde (als jaargetijde); -Marie 
Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en 
wederzijdse ouders; -Jozef van de 
Vijvere en 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 
 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 10 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties jaargetijde Marlies Baecke 
echtgenote van Bernard de Gendt; 
Gezusters Coenen overleden ouders en 
familie 

 

lector: G. Leenknecht - v. Dorsselaer 
 

Lichtmis vieren in Nieuw-Namen 
 

“Er is geen vrouwke zo arm, of ze 
maakt vandaag haar panneke warm” 
De kerstperiode ligt alweer even achter 
ons en we wachten allemaal op de 
lente. 
Omdat het voorjaar nog even van ons 
verwijderd ligt, willen we zelf een beetje 
licht maken in de donkere periode. 
Daarom willen we op zondag 5 februari 
aanstaande om 16.00 uur iedereen: 
kinderen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s 
enz. uitnodigen in de kerk van Nieuw-
Namen om samen Lichtmis te 
vieren.We branden kaarsen en naar 
oeroud gebruik mag iedereen 
pannenkoeken eten naar hartenlust.Als 
alle buiken gevuld zijn gaan we de 
straat op voor een lampionoptocht. 
We hopen op zoveel mogelijk mensen, 
iedereen is van harte welkom !! 
Deelname is gratis maar neem zelf wel 
een lampion of zaklamp mee ! 
Tot 5 februari ! 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 11 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; familie 
Johannes Truijman-Vonk en kinderen; 
Theresia Engels; Gerarda Schelfout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; 
Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Joseph 
Hamelink, echtgenote, dochter Annie en 
zoon Leo 

 
HENGSTDIJK 

H. CATHARINA 
 

MAANDAG 13 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: jaargetijde Piet Kerckhaert 
met gedachtenis van ouders en familie 

 
TERHOLE 

H. GERARDUS MAJELLA 
 

MAANDAG 13 FEBRUARI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 

 

 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 12 FEBRUARI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
Josephus van de Velpen en Rozalia 
Morcus; Ceciel Vermue-Modde en 
overleden familie 

 

lector: Roos Hiel 
com. assistent: Jeannie van Waterschoot 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
CURAMUS 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 9 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering  
intenties: Elza Verbist; overleden familie 
Valckx - Verbist 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 12 FEBRUARI 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Jolanda Plasschaert en 
echtgenoot Cor Bovée; Tilly en Leon van 
den Brande-van Troost; Maria van de 
Vijver en echtgenote Honoré de Bruijne; 
jaargetijde Cesarina Polfliet-Smits en 
echtgenoot Albert Polfliet en zoon Leon 

 

WOENSDAG 15 FEBRUARI 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden:  
dhr. George Christiaens 83 j. 
mw. Cornelia de Block-Serrarens 90 j. 
mw. Louisa Antheunis-Verdurmen 87 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 14 FEBRUARI 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
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: 
Truffinoweg 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 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

mailto:pastoraalteam@zeelandnet.nl
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

