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Op 7 november viert de Kerk het feest van de heilige Willibrord, patroon van de basiliek van Hulst. 
In het jaar 690 kwam de benedictijner monnik Willibrord, vergezeld door 11 medebroeders, in 
Katwijk aan de Rijn aan land. Ze kwamen uit Ierland en gaven van harte antwoord op de roepstem 
van God in hun hart om het vasteland van Europa te missioneren. Het was niet de eerste poging, 
maar het was wel de poging die slaagde.
Willibrord reisde in zijn leven honderden en 
honderden kilometers. Hij ging twee keer naar Rome 
omdat hij de goedkeuring voor en zegen over zijn 
missioneringswerk wilde van de paus. Willibrord 
werd in 695 in Rome tot bisschop gewijd. Na bijna 
vijftig jaar in ons land gewerkt te hebben trok hij zich 
terug in de door hem gestichte abdij van Echternach 
in Luxemburg. Daar overleed hij in 739. De heilige 
Willibrord draagt de eretitel: Apostel van Nederland.

TINTINNABULUM
VAN DE BASILIEK

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

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:

Truffi noweg 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

Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, Graauw, 
Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Stoppeldijk en 

Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen.
E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl-Familieberichten kunt u rechtstreeks mailen naar administratie@streekbeeld.nl

79e Jaargang nr. 2 Zondag 8 november 2015

THEMA: 
SOLIDAIR 

INGESTELD?

LEZINGEN 8 NOVEMBER

32e ZONDAG 
DOOR HET JAAR

JAAR - B

1 Koningen 17, 10-16

Hebreeën 9, 24-28

Marcus 12, 38-44

De heilige Willibrord

Hulst
vr 6 nov 19.00 uur  eucharistie
za 7 nov 19.00 uur  geen viering
zo 8 nov 10.30 uur  eucharistie
wo 11 nov 19.00 uur  eucharistie

Heikant
zo 8 nov 9.00 uur  w&c viering

Koewacht
za 7 nov 19.00 uur Poolse viering
zo 8 nov 10.30 uur  w&c viering

Sint Jansteen
za 7 nov 19.00 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
za 7 nov 14.30 uur  rozenkransgebed

Clinge
za 7 nov 19.00 uur  eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 10 nov 9.30 uur  gebedsgroep

Graauw
zo 8 nov 9.00 uur  w&c viering

Nieuw-Namen
zo 8 nov 10.30 uur  w&c viering

Boschkapelle
zo 8 nov 10.30 uur  w&c viering

Hengstdijk
vr 6 nov 20.00 uur eucharistie
 Hubertusviering
za 7 nov 19.00 uur  w&c viering

Stoppeldijk
za 7 nov eucharistie

Kloosterzande
zo 8 nov 10.30 uur  w&c viering

Lamswaarde
zo 8 nov 9.00 uur  w&c viering

Terhole
zo 8 nov 9.00 uur  eucharistie

wzc Antonius
do 5 nov 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 8 nov 10.30 uur  w&c viering
wo 11 nov 11.00 uur  w&c viering

wzc De Lange Akkers
di 10 nov 10.30 uur  eucharistie

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

rond het weekend 
van 7-8 november 2015

Op 20 oktober heeft bisschop Liesen, 
samen met vicaris Paul Verbeek en de 
stafmedewerker van het vicariaat, diaken 
Egbert Bornhijm, onze parochie bezocht. Om 
kwart voor elf begon het offi ciële gedeelte 
van het bezoek met de ontvangst in de 
pastorie van Hulst. Na woorden van welkom 
werd er koffi e gedronken samen met alle 
op dat moment in de pastorie aanwezige 
parochianen. Eenieder stelde zich voor en 
vertelde wat hij of zij aan werkzaamheden 
verrichtte. De bisschop was oprecht verbaasd 
over het grote aantal mensen dat zich 
uiteindelijk rond de tafel verzamelde. Na 
dit gesprek vond een gesprek plaats met de 
leden van het pastorale team. Het was vooral 
een open en bemoedigend gesprek. Er werd 
ruimte geboden aan nieuwe initiatieven. De 
veranderingen zoals die vanaf januari zullen 
worden gerealiseerd, bieden ook kansen 
en mogelijkheden. Daarna gingen we naar 
de basiliek voor het middaggebed, waaraan 

ook door leden van het parochiebestuur en 
anderen werd deel genomen. Samen bidden 
doet goed.
Na de goed verzorgde maaltijd vond in de 
kerk van Graauw een gesprek plaats met de 
leden van de parochiekern commissies van 
de kerken die vanaf 1 januari zullen sluiten. 
Vragen die leefden bij de verschillende leden 
van de commissies konden gesteld worden. 
De bisschop sprak ook vanuit zijn hart en gaf 
antwoord op alle vragen. Het was een open 
gesprek in een goede sfeer.
Aan het einde van het gesprek werd openlijk 
de dank uitgesproken aan het adres van de 
bisschop, de leiding van het vicariaat, aan het 
pastorale team en aan het parochiebestuur. 
Het werd gewaardeerd dat er zo met elkaar 
gesproken kon worden. Het daarop volgende 
gesprek met een deel van het parochiebestuur 
en een vertegenwoordiging vanuit caritas 
was bijzonder constructief. In een goede, 
open, sfeer kon gesproken worden over wat 
aandacht verdiende. 
Na de lekkere maaltijd die in Stoppeldijk 
werd genoten, vierden we de eucharistie 
waarin de zang werd verzorgd door het koor 
van Stoppeldijk. Daarna was er voor eenieder 
de kans om de bisschop te ontmoeten en 
met hem te spreken. Iets na negenen ging 
de bisschop terug naar Breda. Hij gaf aan 
tevreden te zijn over de organisatie en inhoud 
van de dag. Over drie jaar vindt het volgende 
bezoek van de bisschop plaats.
Pastoor Wiel Wiertz

Hubertusviering 
Hengstdijk 

Vrijdag 6 november om 20.00 uur

Voor de derde keer op rij wordt in de 
Catharinakerk in Hengstdijk de Sint 
Hubertusviering gehouden. Sint Hubertus 
is de patroonheilige van de jacht, en ook 
wordt hij aangeroepen voor bescherming 
tegen hondsdolheid. Daarom worden 
er in deze viering ook weer Hubertus 
broodjes gezegend en uitgereikt. De 
voorganger in deze viering is pastoor Wiel 
Wiertz en de muziek wordt verzorgd door 
het Eerste Zeeuwsch Jachthoornkorps. Na 
de viering is er weer gelegenheid elkaar 
te ontmoeten onder het genot van een 
drankje.
U bent van harte welkom, ook eventueel 
met uw hond, die u na de viering kunt 
laten zegenen. Na de viering kunt u ook 
andere huisdieren laten zegenen. Grote 
dieren kunnen buiten aan de ingang 
gezegend worden.
Om ons fi nancieel te steunen zijn er achter 
in de kerk steunkaarten á € 4,- te koop. 
U kunt echter ook tijdens de collecte uw 
bijdrage geven.

Bezoek van de bisschop aan de parochie

Afgelopen weekend heeft het dameskoor haar 
45-jarig jubileum gevierd. Het dames-koor is 
destijds opgericht door pastoor Jo v.d. Heyden. 
Hij was ook de eerste dirigent van het koor. Na 
enkele anderen is in 1978 dhr Johan Vernimmen 
dirigent geworden. Na een periode van 25 jaar 
heb ik het in 2003 van hem overgenomen. Het 
koor werd en wordt altijd begeleid door de 
organist van de basiliek. Jaren lang heeft dhr Jo 
Ivens deze zorg op zich genomen. Sinds 2010 is 
Marcel Mangnus onze vaste begeleider. 
Op 23 oktober was er een meditatieve zang-
avond en op zondag, 25 oktober een feestelijke 
jubileumviering. We kijken als dameskoor met 
voldoening en plezier terug op deze feestelijke 
activiteiten en willen ieder hartelijk danken 
voor de belangstelling. Dank voor de kaartjes, 
de felicitaties en natuurlijk uw aanwezigheid! 
Heel bijzonder wil ik vermelden dat er één lid 
is in ons koor die vanaf het eerste begin lid is 
en wel Mevrouw Annie Meijs.
Tijdens mijn woordje in de kerk heb ik geciteerd 
uit een gids voor kerkmuziek: U komt de lof toe, 
U het gezang: ‘Door de eeuwen heen hebben 
gelovigen zingend vorm gegeven aan hun 
gebed, aan hun geloof. In gezangen kunnen 
woorden een grotere zeggingskracht krijgen 
door de melodie waarmee ze verbonden 
worden.
In elke liturgische viering klinken emoties door 
die de kern van het geloof naderen en die niet 
altijd alleen met woorden kunnen worden 
uitgedrukt. Dankbaarheid, hoop, vertrouwen en 
feestvreugde, maar ook droefenis, weemoed 

en wanhoop. Zingen geeft ruimte aan wat we 
de Heer willen zeggen.’ Liedteksten blijven vaak 
dieper in ons geheugen hangen, dankzij de 
melodie die hen draagt... De ervaring toont dat 
God ook, via muziek het hart van de mensen 
raakt. Dat geldt zowel voor gregoriaanse 
gezangen als voor meerstemmige muziek, 
zowel voor liederen uit eigen taal als voor 
eenvoudige refreinen uit Taizé.  

Als dameskoor proberen wij onze bijdrage te 
leveren aan de liturgie. Want een koor is er 
ten dienste van de liturgie, ten dienste van het 
woord van God en het gebed van de mensen. 
Koorzang, afgewisseld met samenzang geeft 
een meerwaarde aan een viering. Samen 
zingen is op elkaar afstemmen, een toon en 
een ritme voelen, die het mogelijk maken om 
één stem te worden.’
Het dameskoor is een fi jne groep, met een 
goede, gezellige sfeer, onderling. Als er dames 
zijn die zich graag bij deze groep willen 
aansluiten, van harte welkom!
We gaan nu samen op weg, hopelijk naar een 
volgend jubileum van 50 jaar.
Marina Stockman, dirigent

Jubileum 45 jaar dameskoor

foto J. Klok

foto J. Klok
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INFORMATIE EN INTENTIES

GEGEVENS

COLLECTE 7-8 NOVEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle, 
Clinge, Graauw, Hulst, Kloosterzande, 
Koewacht, Nieuw-Namen, St. Jansteen 
en Terhole is er een extra collecte voor 
Willibrordzondag. In Lamswaarde is er 
een extra caritascollecte voor het Kerkelijk 
Noodfonds.

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 6 NOVEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
W. Brand
intenties: René Verstraaten en echtgenote 
Gerardina Kindt; Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en ouders; 
ouders Brand-Wauters en familie; Achiel van 
Gassen en echtgenote Geradina Buysrogge 
en familie; Overleden leden van de vrijwillige 
brandweer 
ZATERDAG 7 NOVEMBER 19.00 UUR:
Op deze avond is er geen viering in de 
basiliek.
ZONDAG 8 NOVEMBER 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het Cantorij
intenties: echtpaar Josephus Franciscus van 
Denderen en Agnes van Denderen-Stallaert 
en familie; Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie 
Bernardus Temmerman en echtgenote 
Johanna de Smit, zoon en dochters; Aloysius 
Cappendijke en echtgenote Cornelia van 
Waterschoot; familie Baert-van Gijsel; 
Josephus Burm en echtgenote Paula van 
Heese; Wim en Tilly van Olffen-Lockefeer; 
Franciscus Blommaert en echtgenote Maria 
Wittock en ouders; jaargetijde Alexanders 
Baert; ouders Theo Hiel en Lies Kerckhaert; 
jaargetijde voor Gerard Baecke en families 
Baecke-Cornelissens; René Verschuren en 
echtgenote Cornelia de Smit en familie; 
Willy Bauwens; voor Louis Lockefeer; August 
de Kort, Anna Polspoel en dochter Imke; 
jaargetijde voor André de Krijger; voor 
mijn overleden ouders, René Hulshout en 
Maria Hulshout-Picavet; jaargetijde voor 
Albert Wante, echtgenoot van Christina de 
Guijtenaer, ouders, broer en zus
WOENSDAG 11 NOVEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: ouders Stallaert-Elias en kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Martha, Alice, Melda en Jo van den Brande 
en ouders

mededeling: Op zaterdag 7 november om 
19.05 uur kunt u op NPO 2 een uitzending 
zien van Nederland Zingt. De opname is op 
13 oktober geweest in de basiliek van Hulst.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZATERDAG 7 NOVEMBER 19.00 UUR:
Poolse eucharistieviering. De eucharistie-
viering met als voorganger pastoor Slawomir 
Klim is in de Poolse taal.
ZONDAG 8 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep m.m.v. het koor
intenties: Alice Dierick en familie; Gerard 
Poppe en echtgenote Mathilde Baert, 
dochter Annie en zoon Roger

lector: Els de Caluwé-de Schepper

SINT JANSTEEN
H. JOHANNES DE DOPER

ZATERDAG 7 NOVEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Maria en Agnes Bauwens ouders 
en Nelly Bauwens; Stif Inghels en echtgenoot 
Cyrillus Vael; Irma Cornelissens en ouders; 
Albert Mortier en echtgenote Irene Hesters 
en familie Mortier; Louis Inghels en 
echtgenote Paula de Burger en familie; Alfred 
Weemaes en echtgenote; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beugels en echtgenote 
Rosa van Dorsselaer
ZATERDAG 7 NOVEMBER 14.30 UUR:
in de kapel van O.L. Vrouw ter Eecken 
Rozenkransgebed voor de Vrede! 
Iedereen is van harte welkom en uitgenodigd 
om dit gebed voor de Vrede te komen 
versterken.

HEIKANT
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

ZONDAG 8 NOVEMBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep
intenties: Theophiel van der Ha echtgenoot 
van;Ivonne Bral en familie

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 7 NOVEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet.
intenties: Silvia Smet en echtgenoot 
Harie Brabers en familie; Herna Buytaert 
echtgenote van Roger Bogaert, ouders en 
familie; Marie-Louise Pharazijn echtgenote 
van Benny Segers; jaargetijde Ivan Weemaes 
en zijn broer Gino Weemaes; Margo 
Schalkens, vader en familie

acolieten: Jolien en Annemie
DINSDAG 10 NOVEMBER 9.30 uur:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
bijeenkomst gebedsgroep de Bron

agenda:
• Vrijdag 6 november wordt de H. 

Communie aan huis gebracht bij ouderen, 
zieken en gehandicapten die hiervoor zijn 
aangemeld.

• Dinsdag 10 november om 20 uur: 
bijeenkomst van de parochiekerncommissie 
in de vergaderzaal.

GRAAUW
H. MARIA HEMELVAART

ZONDAG 8 NOVEMBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: Josef van de Vijvere en echtgenote 
alma Mahu en wederzijdse ouders; Jules 
van de Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Johannes Stallaert en familie; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Maria Verbist en ouders

lector: A Heijens-Bral

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH

ZONDAG 8 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: jaargetijde Esther de Kind en 
echtgenoot René van Roeyen; Jeanne van 
der Heijden, Jozef van der Heijden en ouders 
Alexander-Fransiscus van der Heijden en 
echtgenote Anna-Maria Lockefeer; Theofi el 
de Bock en echtgenote Maria Biesbroeck en 
familie; jaargetijde Robert van Vlierberghe en 
echtgenote Helena de Ridder

lector: R. Ferket-de Clerck

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

VRIJDAG 6 NOVEMBER 20.00 UUR: 
Hubertusviering, eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz
Hubertusviering 
Voor de derde keer op rij wordt in de 
Catharinakerk in Hengstdijk de Sint 
Hubertusviering gehouden. Sint Hubertus 
is de patroonheilige van de jacht, en ook 
wordt hij aangeroepen voor bescherming 
tegen hondsdolheid. Daarom worden er in 
deze viering ook weer Hubertus broodjes 
gezegend en uitgereikt. De voorganger in 
deze viering is pastoor Wiel Wiertz en de 
muziek wordt verzorgd door het Eerste 
Zeeuwsch Jachthoornkorps. Na de viering 
is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een drankje.
U bent van harte welkom, ook eventueel 
met uw hond, die u na de viering kunt laten 
zegenen. Na de viering kunt u ook andere 
huisdieren laten zegenen. Grote dieren 
kunnen buiten aan de ingang gezegend 
worden.
Om ons fi nancieel te steunen zijn er achter in 
de kerk steunkaarten á €4,- te koop. U kunt 
echter ook tijdens de collecte uw bijdrage 
geven.
ZATERDAG 7 NOVEMBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor N. Polet 
intenties: Christina Lemsen en ouders; 
René Boeijkens , ouders en familie; Maria 
Magdalena de Maagt en echtgenoot 
Leonardus Herman; Leonard Somers, zoon 
Tonny en dochter Marleen Somers

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZONDAG 8 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; ouders Edemon 
Verbruggen en Lena Verbruggen-Truyman; 
jaargetijde Gerard Fassaert en echtgenote 
Marie Fassaert-Mattens; Margo Lambert en 
ouders en familie; jaargetijde René van der 
Veeken en familie; Wies van den Bergen 
en dochter Anneke, zoon Philip en familie; 
Marie Erpelinck-Koolegem en echtgenoot 
Leo Erpelinck en familie

overleden: op 73 jarige leeftijd George van 
Bunderen, echtgenoot van Ireen de Klerk. 
De crematie heeft plaatsgehad op maandag 
26 oktober in Terneuzen.

STOPPELDIJK
H. GERULPHUS 

ZATERDAG 7 NOVEMBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz
intenties: Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; echtpaar Mel-Mattens; 
Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert

lector: Celine Lambert-Verrassel

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 8 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger N. Polet
m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, ouders, zus Corrie en 
tante Maria Burm; Josephus van de Velpen 
en Rosalia Morcus; Ludovicus Stallaert en 
echtgenote Aline de Clerck, kleinkind Andrea 
Huige en familie; Theo Scheerders en familie; 
Jan Goossen en zoon Rudie

lector: Irma Collet
com. assistent: Gino Sloot 
acolieten: Evelien en Nathalie

TERHOLE
H. GERARDUS MAJELLA

ZONDAG 8 NOVEMBER 9.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
intenties: Miranda de Deckere-van den Bosch 
en ouders en schoonvader; Martinus van den 
Hurk en familie van den Hurk-Kersten

lector: Marlies Freijzer

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

ZONDAG 8 NOVEMBER 9.00 UUR:
woord- en communieviering met als 
voorganger N. Polet 
intenties: August Bogaert en echtgenote 
Rosalia de Bakker; Petrus de Klippelaar en 
echtgenote Angela Compiet en wederzijdse 
ouders

misdienaars: Jeanette en Angele
lector: Nel Pateer
communie: Arnold van Leemput
koster: Greet van Driessche

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE
DONDERDAG 5 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: René de Waal en echtgenote Trees 
de Waal-van Meelen en familie; Trees de 
Dalie-Baart; Mieke Wijne-Remerie

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST
ZONDAG 8 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof
intenties: ter ere van O.L. Vrouw van 
Altijddurende Bijstand; Achiel Hermans, 
echtgenoot van Margriet Bryssinck; 
jaargetijde Juliana Picavet-Buijs en familie; 
Omer Beeckman, echtgenoot van Maria 
Sturm en schoondochter Marie-Christien; 
Gerard Pieters en familie

WOENSDAG 11 NOVEMBER 11.00 UUR:
woord- en communieviering 

overleden: 
dhr. Piet Weemaes, 87 jaar.
mw. Toos de Vos-Raats, 97 jaar.
mw. Lizette de Booij, 77 jaar.

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT
DINSDAG 10 NOVEMBER 10.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs
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
maandag t/m donderdag 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

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 Truffi noweg 2, 4561 NT Hulst
tel. 0114-381317


