
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Aanvullende gegevens huwelijksbrochure 

 

H. Willibrordusparochiekern, Hulst 
 

Er zijn in de basiliek twee 
altaren in gebruik. Het grote of 
Torenaltaar staat midden in de 
kerk. Het wordt gebruikt tijdens 
een uitvaart en de weekend-
vieringen. Een kleiner altaar 
bevindt zich in de Koorkerk en 
wordt behalve voor de 
vieringen door de week ook 
gebruikt bij een huwelijk. De 
intimiteit van de Koorkerk zorgt 
voor een passend decor voor het vieren van het sacrament 
van het huwelijk. Het koor vindt hier gemakkelijk een plaats 
en bovendien staat hier ook het orgel, dat het koor 
ondersteunt bij de zang.  
Tevens staat een beeld van Maria terzijde en -zo het 
bruidspaar dat wenst- kan in de liturgie een moment van 
toewijding aan de Moeder Gods worden ingevoegd door het 
ontsteken en plaatsen van de offerkaars. 
In uitzonderlijke gevallen kan evenwel toch het grote 
Torenaltaar worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer een zeer 
groot aantal deelnemers aan de viering wordt verwacht. Wie 
een en ander van dichtbij wil bekijken kan 
daarvoor een afspraak maken met de koster. Misschien 
is het voor u een idee om vooraf eens een huwelijksviering in 
de basiliek mee te maken. 

 

De parochiekern biedt het bruidspaar ook een huwelijksbijbel aan. Indien deze bijbel 
gewenst wordt, kunt u dit kenbaar maken aan de voorganger. 
 

Kaarsen 

 
De  huwelijkskaars krijgt u van de parochie H. Maria Sterre der Zee. Diverse andere 
kaarsen zijn eventueel bij de koster te bestellen. 
 

Parkeren in Hulst 
 
In de binnenstad van Hulst is het  betaald parkeren. Voor de trouwauto('s) kan in overleg 
met de koster bij de hoofdingang een plaats gereserveerd worden tijdens de viering. Voor 
mensen die moeilijk ter been zijn is het mogelijk enige voertuigen te parkeren op het 
terrein van de basiliek (Marktzijde): dit slechts na het verkrijgen van uitdrukkelijke 
toestemming van de koster. Wanneer er zich in het gevolg mensen bevinden, die slecht 
ter been of zelfs invalide zijn, dan is de ingang aan de Marktzijde de meest geschikte 
plaats om de basiliek binnen te gaan. Er is binnen een hellingbaan aangebracht, die het 
voor rolstoelrijders mogelijk maakt tot in de Voorkerk te geraken. 
 
De parochiekern schenkt het bruidspaar een huwelijksbijbel. 

 
 



Belangrijke namen, adressen en telefoonnummers 
 

 tel. nr. 0114- 
Coördinator van de huwelijken: mw. Ch. van Iwaarden van 9.00 tot 12.00 uur 745000 (1)  
Pastoraal centrum: Steenstraat 9, Hulst ......................................... 745000 (1) 
Parochiekernadministratie: mw. C. van Tiggelen / mw. M. v.d. Boomen 745000 
 e-mail pkhulst@hmsdz.nl 
Financiële administratie:  mw. C. van Tiggelen / mw. M. v.d. Boomen 745000 
 e-mail pkhulst@hmsdz.nl 
Koster Basiliek: dhr. A. Gerres 06-19134029 of 0115-319079 
 e-mail  agerres@zeelandnet.nl 
Basiliek : sacristie 313228 
Bloemversiering: mw. E. Heijens 319079 
Dameskoor: mw. A. Stals 314308 
 e-mail askanja@hotmail.com 
Organist: dhr. M. Mangnus 310013 
 e-mail marcelmangnus@hotmail.com 
 
 
 
 

26-9-2018 
 


