
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 16-17 juni 

 

Hulst  
 wo 13 juni 19.00 w&c viering 
 vr 15 juni 19.00 uur stilteviering 
 za 16 juni 11.00 uur priesterwijding 
 za 16 juni 19.00 uur eucharistie/vormsel 
 zo 17 juni 11.00 uur eucharistie 
 wo 20 juni 18.30 uur  rozenkrans 
 wo 20 juni 19.00 uur eucharistie  

 

Koewacht 
 zo 17 juni 9.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 19 juni 19.00 uur w&c viering 
 do 21 juni 14.00 uur Uur van gebed 

 

Clinge 
 vr. 15 juni 19.00uur  eucharistie/vormsel 
 za 16 juni 1900 uur w&c viering 

 

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

 

Graauw gemeenschapshuis 
 ma 18 juni 10.00 uur w&c viering  

 

Boschkapelle 
 za 16 juni 19.00 uur eucharistie 

 

Lamswaarde 
 ma 18 juni 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 vr.15 juni 19.00 uur eucharistie/vormsel 
 zo 17 juni 9.30 uur eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 14 juni 10.30 uur eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 17 juni 10.30 uur w&c viering 
 wo 20 juni 11.00 uur weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 19 juni 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. 31 
 

zondag 17 juni 2018 

TINTINNABULUM 

is niet de plek waar Christus mij wil 
hebben. Ze hoort die vraag aan zichzelf 
stellen zonder dat ze weet waar ze het 
antwoord kan zoeken of vinden. Zo ‘één 
twee drie’ gaat dat ook niet. Totdat ze 
op een gegeven moment wordt geraakt 
door de enorme verlatenheid van 
mensen, die ze op straat letterlijk in de 
goot ziet liggen. Niet meer de kracht om 
op te staan, ziek, niemand die zich om 
hen bekommert. Zij hoort de stem van 
God in haar spreken die zegt: “Ook 
deze mensen zijn kinderen van Mij. Zij 
zijn jouw zussen, jouw broers, jouw 
zonen, jouw dochters”. Deze woorden 
raken haar in het hart, laten haar nooit 
meer los en zij ontfermt zich over deze 
mensen, letterlijk aan de rand van de 
samenleving. Zij ontfermt zich over deze 
mensen, in de goot van de samenleving. 
Dit is gauw gezegd, maar het gaat niet 
zonder slag of stoot. Ze moet zichzelf 
overwinnen. Ze moet zoeken naar 
mogelijkheden. Naar financiën. En ook 
haar medezusters, van hoog tot laag, 
staan er zeer afwijzend tegenover. Het 
gooit alles overhoop. Maar zij zet door. 
Ze vindt gelden, medestanders, helpers, 
ruimte. En ze krijgt uiteindelijk de 
goedkeuring van de bisschop.  
Dit is hier nu in een paar woorden 
verteld, maar het was een lange weg 
voor haar om te gaan. Een weg die ze 
 

Nee, zij richtte haar leven opnieuw en 
anders in, gehoor gevend aan de stem, 
die gesproken had en door haar was 
gehoord. Zo werd zij Moeder Teresa en 
zo richtte zij een nieuwe congregatie op, 
die inmiddels wereldwijd haar plaats 
heeft gevonden te midden van hen, die 
leven aan de rand van de samenleving. 
Moeder Teresa heeft altijd 
vastgehouden aan twee belangrijke 
uitgangspunten: bid en breng eer aan 
God, een groot deel van de dag en dien 
daadwerkelijk de armen, een groot deel 
van de dag en al het andere zal jou 
worden geschonken. Haar intense 
spiritualiteit is niet onopgemerkt 
gebleven. Zij is zo een voorbeeld voor 
velen geworden. 
Het kan nooit om maar één kant van de 
medaille gaan. Alleen maar bidden is 
niet voldoende. Alleen maar inzet is niet 
voldoende. Leven in dienstbaarheid 
naar het Woord van de Heer betekent 
bidden en betekent vanuit het gebed 
met nieuwe ogen kijken en zien en je 
daadwerkelijk ook inzetten voor 
anderen. Betekent letterlijk jezelf geven 
aan Christus en gaan naar de plaats, 
waar Hij jou nodig heeft. Ook als dat 
ongemakkelijk is. Dat wens ik ons allen 
toe. Opdat de mensen gelukkiger 
worden en onze wereld mooier. In 
Christus’ Naam. 
 
pastoor Wiel Wiertz 

 

 
Op donderdag 31 mei jl. - hoogfeest van 
Sacramentsdag en feest van Maria-
Visitatie - hebben 5 Zeeuwse parochies 
voor het derde jaar op rij een 
gebedsestafette gehouden. In 
achtereenvolgens Clinge, Hulst, 
Graauw, Oostburg, Kloosterzande, 
Kapellebrug, Aardenburg, Vlissingen, 
Terneuzen, Goes en - afsluitend - Hulst 
hebben kleinere en grotere groepen 
 

deelnemers aan de geloofscursus 
aanwezig - bij het uitgestelde 
Allerheiligst Sacrament gebeden voor 
de intenties van kerk en wereld. We 
hebben in verbondenheid met God en 
elkaar 16 mooie gebedsuren mogen 
beleven waarbij velen Vrede en 
Vreugde in hun hart hebben mogen 
ontvangen. 
 

 

 

 

 
 

Geraakt 
 

 

De 44ste Orgelcyclus startte in de 
basiliek op 8 juni 2018. Gerenommeerde 
organisten uit binnen- en buitenland 
zullen het Isoré-orgel uit 1610-1612 
bespelen. Op vrijdag 8 juni beet organist 
Rolf Wolfensberger (Terneuzen-
Amsterdam) de spits af met een prachtig 
en gevarieerd programma.  
We brengen alvast het slotconcert onder uw 

 

LEZINGEN 17 JUNI 
 

Vacature begraafplaats-
beheerder St. Jansteen 

 

Na 15 jaar stopt Hilaire Wöginger als 
beheerder van de begraafplaats St. 
Jansteen en zijn we op zoek naar een 
nieuwe beheerder. De belangrijkste 
taken van de beheerder bestaan uit 
het bijhouden van de begraafplaats-
administratie, het factureren van 
uitvaartdiensten en begrafenissen en 
het opvolgen en verlengen van 
grafrechten. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden bij Jos van Damme, 
tel. 06-51528456. Het vinden van een 
opvolger voor Hilaire is urgent, indien 
we hier niet in slagen, zou dit 
betekenen dat al op korte termijn 
begrafenissen op de begraafplaats 
St. Jansteen niet langer mogelijk zijn. 
Hilaire heeft aangegeven bereid te 
zijn om zijn opvolger in te werken, 
aanvullende informatie over de 
functie kan ook bij hem worden 
ingewonnen, tel. 0114-314416. 
 

Impressie van de gebedsestafette Sacramentsdag 
2018 

 
 
 

 

 
 

 
 aandacht. De Belgische improvisator Paul 

De Maeyer zal op vrijdag 27 juli 2018 de 
stille filmklassieker 'Modern Times' van 
Charlie Chaplin muzikaal begeleiden 
met live-improvisatie op het orgel. De 
film wordt op een groot scherm vertoond 
in de basiliek. Voor de overige 
concerten (Laurens de Man en David 
Cassan) verwijzen wij u graag naar de 
 

volgende pagina: http://www.orgelconcer 
tenhulst.nl/index.php/concertagenda-2018 
Onze nieuwsberichten kunt u nalezen 
op: http://www.orgelconcertenhulst.nl/ 
index.php/nieuws 
Van harte bent u uitgenodigd om één of 
meerdere concerten bij te wonen. 
 

Stichting Orgelconcerten Hulst 

Midzomerfeest 
Hengstdijk 

 

Op 23 en 24 juni is er weer het jaar-
lijkse midzomerfeest op Hengstdijk 
waarvan de netto opbrengst, zoals 
gewoonlijk bestemd is voor het 
onderhoud van onze kerk. 
Zaterdag 23 juli van 9 tot 16 uur staat 
heel de Kerkstraat weer vol met 
kramen waar allerlei spullen te koop 
zijn. Er zijn kramen met nieuwe 
spullen zoals kleren, sieraden, 
woningtextiel, kaartjes enz. en er zijn 
kramen met allerlei gebruikte spullen. 
Ook zijn er doekramen, waar u kunt 
deelnemen aan spelletjes voor groot 
en klein. Er worden ook weer wafels 
gebakken, er is gerookte paling en er 
zijn broodjes hamburger. Naast de 
kerk, op het terrein van het Jagershuis 
staat een grote tent met mooie 
gebruikte spullen die allemaal in 
goede staat zijn en voor spotprijzen 
weg gaan. In de kerk is er weer de 
enorme boekenmarkt met boeken in 
allerlei genres, overzichtelijk 
gesorteerd en voor minimum prijzen 
te koop. Dit jaar is er ook een foto-
wedstrijd, iedereen kan meedoen. Maak 

een originele foto: een voorwaarde, de 
mooie H. Catharinakerk van Hengstdijk 
moet er op staan. Op zaterdag 23 juni 
wordt er door een deskundige jury 
een winnaar bekend gemaakt. De 
winnaar krijgt een mooie prijs. De 
foto’s liggen tijdens het 
midzomerfeest in de kerk. De foto’s 
kunnen afgedrukt of digitaal ingeleverd 
worden bij: Jo de Cock, Kievitstraat 
15, Hengstdijk of pieteryvonne@kpnmail.nl. 
Inleveren voor 22 juni 2018-05-31 
Op zondag is er om 14.30 uur 
gaaibollen voor het koningschap van 
Hengstdijk en er is ook om 14.30 een 
schieting in de tent naast de kerk. 
De boekenmarkt in de kerk is op zondag 
ook open van 13.00 uur tot 17.00 uur 
Op beide dagen is er een 
springkussen voor de kinderen 
aanwezig. 
U bent welkom op Hengstdijk 
 

Orgelconcerten in 2018 in de basiliek 

 
 

 

11de zondag door het jaar 
JAAR - B 

 

Ezechiël 17, 22-24 
2 Korintiërs 5, 6-10 

Marcus 4, 26-34 
 

 
 

THEMA: ZAAI,  
HET ZAAD ZAL BLOEIEN 

 

Het levensverhaal van Moeder 
Teresa vertelt hoe zij in haar 
jonge jaren geraakt wordt door 
Jezus Christus. Ze treedt in, 
wordt dus religieuze, wordt 
lerares, maar heeft na enige 
tijd het onbestemde gevoel: 
hier vind ik niet wie ik ben. Dit  
 

kon gaan omdat ze innerlijk 
geraakt was. Voor de tweede 
keer innerlijk geraakt en nu 
nog sterker en intenser 
aangesproken door Christus. 
Zij hoorde de stem spreken 
en zij legde deze stem, die ze 
hoorde, niet naast zich neer. 
Nee, zij richtte 

 

http://www.orgelconcertenhulst.nl/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

WOENSDAG 13 JUNI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 

 

VRIJDAG 15 JUNI 19.00 UUR 

stilteviering 
 

ZATERDAG 16 JUNI 11.00 UUR: 
priesterwijding met als voorganger 
bisschop Kroonenberg 
m.m.v. Cantorij der basiliek 

 

ZATERDAG 16 JUNI 19.00 UUR: 
vormselviering, eucharistieviering met 
als voorgangers bisschop J. Liessen en 
pastor R. Grossert m.m.v. het 
dameskoor en jeugdkoor de Wal-Noten 
intenties: Corrie van der Wielen- Aarts 
en echtgenoot George van der Wielen; 
jaargetijde Anna Maria Buijsrogge en 
echtgenoot Leonardus Pauwels en 
overleden familie; overleden familie van 
Daalen Thijs; overleden familie 
Janssens-Bracke. 

 

ZONDAG 17 JUNI 11.00 UUR 
eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Kouijzer m.m.v. het dameskoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baart-van 
Gijsel; Aloys Buijsrogge, echtgenote 
Lucienne Maenhout en zoon Rob; Theo 
Mangnus en overleden familie; pater 
Jan Kouijzer en overleden familie 
Kouijzer; Jo de Deckere echtgenoot van 
Marja d’Haens, wederzijdse ouders en 
familie; Theo en Alice Van Schoorisse; 
Joop Gremmen en overleden familie 

 

WOENSDAG 20 JUNI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

WOENSDAG 20 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias 
en kinderen; familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; Piet Malefason 
echtgenoot van Riet Malefason - van 
Eck en zijn overleden ouders; Guust 

Malefason en Ivonne van Vlierberghe.  
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

VRIJDAG 15 JUNI 19.00 UUR 
vormselviering in Clinge 

 

ZONDAG 17 JUNI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Polet m.m.v. het koor 
intenties: Gerard van der Sijpt, 
echtgenote Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en overleden familie; Willy de 
Maaijer echtgenoot van Elvira de 
Maaijer-van de Berghe, ouders en 
schoonouders, broer en zus 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 19 JUNI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Marie, Eugenie en Louis Borm 
en overleden familie; Seraphine Pieters 
en echtgenote Angela Verbist; Maria, 
Agnes Bauwens, overleden ouders en 
Nelly Bauwens; Piet Smet en echtgenote 
Erna van Deurssen; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer 

 

DONDERDAG 21 JUNI 14.00 UUR 
uur van gebed: voor de noden van de 
Kerk en voor de noden van de wereld: 
Moge ‘de Vrouwe van alle Volkeren’ 
onze voorspreekster zijn! 

 

 

COLLECTE 16-17 JUNI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is de 2de 
collecte voor onderhoud van de basiliek. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

VRIJDAG 15 JUNI 19.00 UUR: 
vormselviering, eucharistieviering met 
als voorgangers P. Verbeek en K. Van 
de Wiele 

 

ZATERDAG 16 JUNI 19.00 UUR 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. het 
parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: ter ere van O.L.Vrouw van 
Altijddurende Bijstand ter gelegenheid 
van. een 60 jarig huwelijk; Jeanne 
Jonkers en echtgenoot Albert van den 
Branden; jaargetijde Jo van Hoije, 
echtgenoot van Elly Boone en overleden 
familie; Piet van Stappen, echtgenote 
Marie Mariman en overleden familie; 
Franciscus van den Berghen, echtgenote 
Constantia Vleeskens, overleden zoons 
en dochter; Theodoor Willem Acke, 
echtgenote Marie Silvie Verstraeten, 
overleden zoons en schoondochters 

 

DINSDAG 19 JUNI 9.30 UUR:  
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst van gebedsgroep De 
Bron; iedereen is van harte welkom 

 

mededelingen: 
De caritascollecte van zaterdag 2 juni 
heeft € 24,00 opgebracht: met dank 
namens het caritasbestuur. 

 

overleden: 
Mien Pilaet weduwe van Theophiel 
Smits, overleden in Hulst op zondag 27 
mei in de leeftijd van 100 jaar; de 
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 
vrijdag 1 juni in de kapel van de 
Blaauwe Hoeve gevolgd door de 
begrafenis op het kerkhof in Clinge. 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS 

 

MAANDAG 18 JUNI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger: Ch. van de Walle 
intenties: jaargetijde voor Patrick Kips 
en overleden familie; René Kips, 
echtgenote Marie Ferket, overleden 
kinderen, kleinkind en familie; Johannes 
Stallaert en overleden familie; Petrus 
Boënne-van Meegroot en overleden 
kinderen; jaargetijde voor Maria Verbist; 
Marie Verdurmen, echtgenoot Piet Totté 
en wederzijdse ouders; Jozef van de 
Vijvere, echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders; Jules van den 
Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes 

 

mededelingen: na de viering gaan we 
gezamenlijk naar het kerkhof om te 
bidden voor de overledenen en om hun 
laatste rustplaats te zegenen 

 

lector: J. de Baar 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 16 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W.Wiertz 
intenties: echtpaar Joos, Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert; Anna Heijens en over-
leden familie; jaargetijde Elisabeth 
Schuren-Coolsen, overleden echtgenoot 
Joseph Schuren en overleden familie; 
Lena van Vlieberghe-van Goethem; 
Emma van Goethem-Remorie en 
overleden echtgenoot Alfons van 
Goethem; Willij Lambert echtgenoot van 
Tillij Lambert-de Boeij; Joseph Hamelink, 
echtgenote, dochter Annie en zonen Leo 
en Jan. 

 

mededelingen: 
de Caritas-collecte op-zaterdag 2 juni 
heeft € 55,-- opgebracht: hartelijk dank! 

 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

VRIJDAG 15 JUNI 19.00 UUR 
eucharistieviering tevens vormselviering 
met als voorgangers bisschop J. Liesen 
en pastor R. Grossert m.m.v. het koor 
Laudate Dominum 

 

ZONDAG 17 JUNI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pas-
toor W. Wiertz m.m.v. het parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; jaargetijde Anna Maria Maas-
Picavet, overleden echtgenoot, zoon, 
dochters en familie; Joos en Anna van 
Goethem-van Puyvelde; Tilly Maas-
Lauret, Juliën en Mieken Maas-
Buijsrogge, Emiel, Irma de Waal-de 
Bakker en overleden kinderen;  

 

lector: Jojanneke Taelmanl  
com. assistent: Lea Kouijzer  

 

overleden: Fons van Kampen 
echtgenoot van Marie-Louise 
Herrewegh op de leeftijd van 76 jaar 

 

LAMSWAARDE 
H.CORNELIUS 

 

MAANDAG 18 JUNI 19.00 UUR 
woord- en communieviering met als 
voorganger: R. Grossert 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP Z-VL 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 14 JUNI 10.30 UUR:  
eucharistieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 19 JUNI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: Aimé de Jaeger en klein-
dochter Annet 

 

overleden:  
mw. Bertha Naessens-De Vos 90 j 
 

 
 

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 
 

Pastoraal werkster 
Chantal van de Walle 
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721 
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl 
 

Pastoraal werker  
Ralf Grossert 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 
 

Pastoraal werkster 
Katrien Van de Wiele 
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
 

 

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 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 17 JUNI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger: diaken K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Marie en Theo 
Vereecken en familie; Joseph de 
Schepper, echtgenoot van Maria de 
Pau; Eugène Hiel en familie; ouders, 
schoonouders familie van Os en familie 
Lorjé; Bart, Ellen en Marijke Jansen; 
Andrea Vonck, weduwe van Jo Gijsel en 
zoon Eddy   

 

WOENSDAG 20 JUNI 11.00 UUR: 
woord- en communieviering  

 

overleden: 
mw. Petra Alssema (lid Cantallegria) 57 j. 
mw. Jenny Vereecken-Blommaert 86 j. 
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