
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 19-20 mei 

 

Hulst 
 vr 18 mei 19.00 uur  stilteviering 
 zo 20 mei 11.00 uur eucharistie 
 ma 21 mei 11.00 uur  eucharistie 
 wo 23 mei 18.30 uur  rozenkrans 
 wo 23 mei 19.00 uur eucharistie 
 vr 25 mei 18.00 uur  biecht 

 

Koewacht 
 zo 20 mei 9.30 uur  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 

 di 22 mei 19.00 uur w&c viering 
 

Clinge 
 za 19 mei 11.00 uur  eerste heilige 
  communie 
 za 19 mei 19.00 uur  eucharistie 
 zo 20 mei 11.00 uur  peuter- en 
   kleuterkerk 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 22 mei 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 19 mei 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande 

 zo 20 mei 9.30 uur  w&c viering 
 

Lamswaarde 
 ma 21 mei 19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 17 mei 10.30 uur  eucharistie 

 

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

 

wzc De Lange Akkers 
 di 22 mei 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 Dienst geestelijke zorg Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

 
 

 

81e jaargang nr. 27 
 

zondag 20 mei 2018 

TINTINNABULUM 

Paus Franciscus heeft de tweede 
pinksterdag in heel de Kerk aan Maria 
toegewijd en tot feestdag verheven: 
‘Feest van Maria, Moeder van de Kerk’. 
Zoals Jezus aan het kruis de apostel 
Johannes aan haar toevertrouwde: 
“Vrouw, zie daar uw zoon ‘en in 
Johannes alle gelovigen, zo mogen ook 
wij ons allen door Jezus onder haar 
bescherming geplaatst weten. Die 
bescherming van Maria is altijd ook een 
uitnodiging, een uitdaging en een 
oproep om de geloofsschroom af te 
 

leggen en een christen-zijn te beleven 
dat aanstekelijk werkt en ons in onze 
religieuze verlangens naar Jezus 
brengt.’ 
Op dit nieuws vanuit de wereldkerk laat 
ik graag de uitnodiging volgen aan 
eenieder om op tweede pinksterdag 
mee te vieren om 11.00 uur in de 
basiliek van Hulst. Het is de enige 
viering op tweede pinksterdag in 
Zeeuws-Vlaanderen. Welkom! 
 
pastoor Wiel Wiertz 

 

komen vele parochianen samen vieren 
en een kaarsje opsteken. Een prachtige 
traditie. 
Maar …. weet u ook, dat het dit jaar 
voor de derde keer is, dat we een 
gebedsestafette houden op 
Sacramentsdag. Door de betrokkenheid 
van vele mensen is het mogelijk 
geworden dat niet alleen onze parochie 
deze dag viert, maar heel Zeeland mee 
doet in deze estafette. Hiernaast staan 
de tijdstippen waarop in de genoemde 
kerken in Zeeland een viering zal zijn. 
 

5.00  -  8.00 uur:  
 H. Henricuskerk: Clinge  
 

 8.00  -  9.30 uur:  
 H. Willibrordusbasiliek: Hulst  
 
 

 9.30 - 10.30 uur:  
 Gemeenschapshuis, Graauw  
 

10.30 – 12.00 uur:  
 H. Eligiuskerk,Oostburg  
 

12.00 - 14.00 uur:  
 H. Martinuskerk,Kloosterzande  
 

14.00 - 15.00 uur:  
 Kapel O.L.V. ter Eecken, Kapellebrug  
 

15.00 - 17.00 uur:  
 H. Maria Hemelvaartkerk, Aardenburg  
 

17.00 - 18.00 uur:  
 O.L. Vrouwekerk, Vlissingen  
 

18.00 - 19.00 uur:  
 Emmaüskerk, Terneuzen  
 

19.00 - 20.00 uur:  
 H. Maria Magdalenakerk, Goes  
 

20.00 - 21.00 uur:  
 H. Willibrordusbasiliek, Hulst  
 

Komt u ook? Kunnen we u tijdens deze 
dag in de kerk ontmoeten? Er is gebed 
maar ook zang. 

 

 

 
 

Nieuws vanuit de Wereldkerk 

COLLECTE 19-20 MEI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Clinge is er 
een extra collecte voor de onkosten van 
de eerste communieviering. In Hulst zijn 
er extra collectes voor onderhoud van 
het orgel. In De Blaauwe Hoeve is er 
een extra collecte t.b.v. de Week van 
de Nederlandse Missionaris. 
 

 

LEZINGEN 20 MEI 
 

Hoi iedereen, 
 

Gisteren was er ruzie in de klas. Bas 
had zomaar aan Sophie’s haren 
getrokken. Die was daar flink boos 
om geworden. Ze begon tegen hem 
te schelden. Enkele andere meisjes 
bemoeiden zich ermee. En zo was al 
snel de hele klas ruzie aan het 
maken. De juf stuurde ons allemaal 
naar buiten om daar wat op de 
speelplaats te lopen. Ze zei: 'Ga maar 
allemaal een beetje uitwaaien!' Toen 
de juf ons weer binnenriep, was 
iedereen al veel rustiger. Zo werd het 
toch nog een leuke dag. ‘Ga maar 
allemaal een beetje uitwaaien!’ Het 
was een fantastisch idee! Doeoeg!  
 

Sterre 

Gebedsestafette op Sacramentsdag 31 mei 2018 
 
 

 

 
 

 
 
Sinds enkele jaren wordt u regelmatig 
gevraagd om bij de collecte een 
bijdrage te geven voor het geluid in de 
kerk. Nu is het er dan van gekomen. We 
hebben een nieuwe geluidsinstallatie via 
Schaapsound uit Ridderkerk, een 
gerenommeerd bedrijf op het gebied 
van geluidsinstallaties in kerken. 
U zult sinds januari wel eens uw 
bedenkingen gehad hebben bij het 
geluid. Wat is dat toch voor geluid? 
Kunnen we nu achter in de kerk niets 
meer horen? Hadden ze de oude 
geluidsinstallatie maar gehouden, want 
die was heel goed. 
En toch na een langdurig proces van 
zorgvuldig wikken en wegen was 
zondag de vuurdoop. Afgelopen week 
hebben we alle puntjes van kritiek 
meegenomen. Nu rest ons nog iedereen 
die iets voor de microfoon zegt, 
 
, 

voorleest dan wel zingt de laatste 
richtlijnen te geven en dan moet het 
toch echt goed zijn met dat geluid.  
De basiliek neemt afscheid van een 
geluidsinstallatie die al 22 jaar meegaat. 
In 1996 was dat echt dé Rolls Royce 
onder de geluidsinstallaties in kerken 
Ondertussen zijn de geluidstechnische 
ontwikkelingen enorm vooruit gegaan. 
Alles is anders en beter geworden, 
waardoor deze geluidsinstallatie lang-
zamerhand nu aan vervanging toe was. 
Dat zo’n aanschaf niet zonder slag of 
stoot gaat, wordt al snel duidelijk; het 
bestuur is er ruim twee jaar mee bezig 
geweest. Geluidskwaliteit was uiteraard 
het belangrijkste uitgangspunt.  
Maar wat betekent dit nou precies? 
Gaat u als bezoeker verschil merken? 
En waar zit dat dan in? Schaap: “Het 
grootste verschil tussen het oude en het 

Mariafietsroute 
 

 
 

Fietsen langs de kapellen in St. 
Jansteen Heikant en Koewacht op 

Zondag 27 mei 2018 
van 14.00 tot 17.00 uur: 

U geeft zich toch ook op! Mogelijk tot 
17 mei a.s. bij: 

 Cecile van Tiggelen, 
Zoutziedersstraat 4, Hulst 
cvtiggelen@zeelandnet.nl en/of bij 

 pater Joop Reurs 
Zandstraat 10 – 4, Hulst 
joop.reurs@zeelandnet.nl 

onder vermelding van naam, adres, 
telefoonnummer en met hoeveel 
personen u meefietst. 
 

Nieuwe geluidsinstallatie in de basiliek 

 

Pinksteren 
JAAR - B 

 

1 Handelingen 2, 1-11 
Galaten 5, 16-25 

Johannes 15, 26-27; 16,12-15 
 

 
 

THEMA: GEZONDEN  
DOOR DE GEEST 

 

Zomaar ineens 
 

ik dacht: het lukt niet 
het hoeft voor mij niet meer 
laat ik er maar mee kappen 
’t wordt toch helemaal niks 

 

net of je in een bootje 
ronddobbert op het water 

geen zuchtje wind te bekennen 
stuurloos drijf je daar maar 

 

of je bij een kampvuur zit 
dat al lang is uitgedoofd 

je staart maar wat voor je uit 
geen vonkje meer te zien in de ashoop 

 

en toch, zomaar ineens verandert het: 
een windvlaag blaast je aan 

vuur laait op uit de as 
je krijgt weer de geest 

 

zomaar ineens. 
 

Marjet de Jong 
 

Inmiddels is de mei-
maand begonnen. 
Maria wordt op heel 
veel plaatsen ver-
eerd. Veel kerken en 
kapellen hebben hun 
deuren opengezet. 
Er zijn ook extra 
vieringen. In onze 
parochie (HMSDZ) is 
er een traditie van 
vieren in Kapellebrug. 
Op dinsdagavond 
 

 

 

nieuwe systeem, is dat de techniek 
zoals hij er toen was tot een bepaalde 
geluidskwaliteit, niveau en kracht ging. 
Dat is door de jaren heen ontzettend 
omhoog geschoten. In de oude situatie 
stonden er tegen elke pilaar in het 
midden en aan de linker- en rechterkant 
in de basiliek boxen. Die techniek is zo 
veranderd dat we nu met 9 boxen 
toekomen”. We hopen dat u het verschil 
opgemerkt en gehoord hebt? Zo kunnen 
we er weer jaren tegen. 

 

 

 

 
 

Elkaar zegenen 
 Zegenen wil zeggen: goede dingen 
zeggen. We moeten elkaar zonder 
ophouden zegenen. Ouders hun 
kinderen, kinderen hun ouders, vrouwen 
en mannen moeten elkaar zegenen, 
vrienden moeten hun vrienden zegenen. 
In onze samenleving, waar zoveel 
ellende heerst, moeten we overal waar 
we komen zegen brengen. Veel te gauw 
zijn we vergeten dat God van ons houdt. 
 

We laten ons hart vertroebelen door 
alle kwaad in deze wereld. Daarom 
is het nodig dat wij elkaar herinneren 
aan het feit dat we geliefd zijn. 
Zegenen kun je met een woord of 
met een gebaar, op een plechtige of 
op een informele manier, maar ons 
leven heeft hoe dan ook zegen nodig. 
 
Henri Nouwen in: Brood voor onderweg 

 

mailto:cvtiggelen@zeelandnet.nl
mailto:joop.reurs@zeelandnet.nl


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 18 MEI 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

ZONDAG 20 MEI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Wiertz m.m.v. Cantorij der Basiliek 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corrie van der 
Wielen- Aarts en echtgenoot George 
van der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
Michael Vonck, Rosalia Vonck-van Huffel 
en Magdalena en Juliette Vonck; Aloys 
Buijsrogge en echtgenote Lucienne 
Maenhout en zoon Rob Buijsrogge; 
Gerard van Eeden; Albert Boogaert, 
Joseph van Gimst en echtgenote Elza de 
Koning; Jobina de Baar-Remijn overleden 
echtgenoot en overleden zoon; Theo 
Mangnus en overleden familie; René 
Verschuren en echtgenote Cornelia de Smit 
en overleden familie; voor Louis Lockefeer 

 

MAANDAG 21 MEI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. Basiliekkoor 
intenties: Jo de Poorter echtgenoot van 
Jreen van Waterschoot; Piet Rottier en 
echtgenote Maria d’Hooghe, Wilfried 
Segers 

 

WOENSDAG 23 MEI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

WOENSDAG 23 MEI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: pastor Jo van der Heyden; 
overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; familie Baert-van 
Gijsel; familie Verdurmen; Corrie 
Kerckaert-de Bont echtgenote van Jo 
Kerckaert; jaargetijde Piet Wouters 
echtgenoot van Gonda Wouters-van de 
Voorde en overleden familie 

 

VRIJDAG 25 MEI 18.00 UUR: 
mogelijkheid tot persoonlijke biecht 

 

overleden: 
Roger Andreas Emerance Cleijman, 80 j. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 20 MEI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor 
intenties: Denise Mannens, overleden 
ouders en broer; Joseph Martens en 
Maria Heijkans; Germaine van der Sijpt-
van Goethem en echtgenoot Gerard van 
der Sijpt en overleden familie; Gerard 
Poppe en echtgenote Mathilde Baert en 
overleden kinderen 

 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

mededelingen:  
Op vrijdag 18 mei treden Ellen Bonte en 
Kenny Peeters in het huwelijk. 
Op zaterdag 19 mei treden Stephanie d’Haens en 
Robin Maas in het huwelijk. 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 21 MEI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Emma de Booij echtgenote van 
Theo Leenknegt en overleden familie; 
jaargetijde voor Rosa Josepha Wentzler 
en echtgenoot Willy Joseph van Esbroek 
en hun overleden ouders; jaargetijde voor 
Louisa Platjouw en Joos van Waterschoot 
en overleden dochter Lucien; Piet de 
Kock en overleden echtgenote Gerarda 
van Haelst; jaargetijde voor Joos 
Eijsackers en echtgenote Angela 
Verstraeten en schoonzoon Wies; Petrus 
de Nijs; Alphonsus Stallaert en 
overleden familie; familie Joossen; Maria 
Louisa Sarneel en echtgenoot Alfonsus 
Jacobus Compiet en overleden familie; 
Petrus de Klippelaar en echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders 

 

lector:  Marie Louise Colpaart 
communie: Arnold van Leemput 
koster: Lia van Kessel 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 22 MEI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Marie, Eugenie en Louis Borm 
en overleden familie; Maria de Rechter 
en echtgenoot Martien Vermue; René 
Bauwens en echtgenote; Theo Beughels 
en echtgenote Rosa van Dorsselaer 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 19 MEI 11.00 UUR: 
eerste heilige communieviering met als 
voorgangers pastoor W. Wiertz en 
pastor Ch. van de Walle m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette 
Luijcks-Hemelsoet 

 

ZATERDAG 19 MEI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor ‘Laudate 
Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks 
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 
Emiel van Acker; jaargetijde Lea D’haen 
en echtgenoot Petrus van Itegem; Anton 
en Roos de Waal-de Backker en 
overleden familie 

 

ZONDAG 20 MEI 11.00 UUR: 
peuter- en kleuterkerk met als thema: 
‘Als een vlieger in de wind’. We lezen 
o.a. een verhaal en hebben een 
knutselwerkje. Er wordt een bijdrage 
van 1 euro per kind gevraagd als 
vergoeding voor de gemaakte onkosten. 

 

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

 

opbrengst collecte: 
De caritascollecte van zaterdag 5 mei, 
bestemd voor Amnesty International, 
heeft 37 euro opgebracht. Met dank 
namens het caritasbestuur. 

 

agenda: Dinsdag 22 mei 
clusterbijeenkomst in de vergaderzaal. 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 19 MEI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; familie 
Johannes Truijman-Vonk en overleden 
kinderen; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie; 
overleden ouders Cappendijk en familie; 
jaargetijde Marie Erpelinck-Koolegem 
met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Leo Erpelinck en familie; 
George van Bunderen met gedachtenis 
van overleden familie 

 

opbrengst collecte: 
De caritascollecte van zaterdag 5 mei 
voor Amnesty International heeft € 63,50 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor! 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 20 MEI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als voor-
ganger pastor R. Grossert m.m.v. koor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; overleden ouders Piet en Anna 
Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie en 
Roos Maas; overleden echtpaar Jozef 
en Eliza van Wesemael-de Maat; Roos 
Verdurmen-Kerckhaert en familie; 
overleden ouders Hiel-Truyman en familie  

 

lector: Roos Hiel 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 

overleden: 
Celina Kerckhaert weduwe van Adolf v. 
Waterschoot op de leeftijd van 85 jaar 

 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 17 MEI 10.30 UUR:  
eucharistieviering  
intenties: René de Cock, overleden 
ouders en familie; jaargetijde Frans 
Valckx en overleden familie Valckx–
Verbist; August Freyser, dochter Agnes 

en overleden familie 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 20 MEI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: uit dankbaarheid b.g.v. een 
vijftigjarig huwelijksjubileum; Gaby en 
Harry Bruggeman-Vereecken en familie; 
ouders Rosa en Piet Weemaes-
Maenhout, zoon Jo, schoonzoon Johan 
en familie; Guust Burm en dochter 
Patricia; Joséa De Vilder-Van Acker; 
ouders Boeijkens-Smits; Jo Bruggeman; 
Marieke en Dolf van der Zanden-
Serrarens; Omère Kips echtgenoot van 
Ivonne Lockefeer; Frans en Els Van 
Daele-Rottier en familie; jaargetijde 
José Vermeirssen en echtgenoot René 
Burm en familie 

 

WOENSDAG 23 MEI 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
dhr. Johannes Witte, 91 jaar 
dhr. Louis De Kesel, 87 jaar 
mw. Celina v. Waterschoot-Kerckhaert, 85 j 

 

extra collecte: 
Met Pinksteren, op zondag 20 mei a.s., 
houden we een extra collecte in het 
kader van de Week van de Nederlandse 
Missionaris, ter ondersteuning van vele 
missionarissen en missionair werkers. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 22 MEI 10.30 UUR: 
weekviering 
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet 

 

overleden: 
mw. Henrica van der Heiden, 95 jaar 
 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl 
Secretariaat parochie: 
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.nl 
Het secretariaat en het pastoraat van de 
parochie is te bereiken op tel. 0114 - 
745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur 
 

Voor het maken een afspraak voor 
de ziekenzalving kunt u contact 
opnemen met pastoor Wiertz op tel. 
06-42506424. 
 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst 
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
pastoor van de parochies H. Maria 

Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth 
 

Pastoraal werkster 
Chantal van de Walle 
Rapenburg 34, 4581 AD Vogelwaarde 
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 Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 

Diaken Kees van Geloof 
Leeuwerikstraat 14, 4561 KM Hulst 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
 

Henny de Koning, geestelijk verzorger 

e-mail: h.dekoning@zzv.nl 
hlmdekoning@outlook.com 
 
 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07  
openingstijden secretariaat: 
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  

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 Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
postadres Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 

 tel. 0114-381317 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

