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TINTINNABULUM
VAN DE BASILIEK
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Hulst
vr 21 okt 19.00 uur stilteviering
zo 23 okt 11.00 uur eucharistie
wo 26 okt 19.00 uur w&c viering

Koewacht
zo 23 okt 9.30 uur w&c viering

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
do 20 okt 14.00 uur Uur van gebed

Heikant
ma 24 okt 9.30 uur w&c viering

Clinge
za 22 okt 19.00 uur eucharistie

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 25 okt 9.30 uur gebedsgroep

Nieuw-Namen
vr 21 okt 19.00 uur  w&c viering

Boschkapelle
za 22 okt 19.00 uur w&c viering

Hengstdijk
ma 24 okt 19.00 uur w&c viering

Kloosterzande
zo 23 okt 9.30 uur  eucharistie

wzc Antonius
do 20 okt 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 23 okt 10.30 uur w&c viering
wo 26 okt 11.00 uur weekviering

wzc De Lange Akkers
di 25 okt 10.30 uur w&c viering

volg ons op Facebook

Huis-aan-huis bladen • Drukwerk • Posters • Digitaal printen

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385, 4530 AJ Terneuzen
T. 0115-649800 • redactie@streekbeeld.nl • www.streekbeeld.nl

Het adres voor 
elke printopdracht

doet meer!

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

Op zondag 16 oktober vieren we het feest 
van de heilige Gerardus van Majella tijdens 
de viering in de basiliek om 11.00 uur waarbij 
we, na de viering, aan een ieder die dat wil de 
gelegenheid bieden om de reliek van Gerardus 
met een kus te vereren. 
De viering van Gerardus en de verering van 
de reliek waren een gevestigd gebruik in de 
parochiekern van Terhole, een gebruik dat we 
graag willen voortzetten in onze parochie.

LEZINGEN 23 OKTOBER

30ste zondag
door het jaar

Wereldmissiedag
JAAR - C

Sirach 35, 12-14.16-18
2 Timoteüs 4,6-8.16-18

Lucas 18, 9-14

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 22-23 oktober

THEMA: 
HOOP VOOR 

KLEINE 
MENSEN

Op 10 oktober vierden we het patroonfeest van 
onze parochie. Het was de feestdag van Maria 
Sterre der Zee. In de kerk van Hengstdijk kwamen 
ruim 100 gelovigen vanuit alle parochiekernen 
samen. De eucharistieviering werd voorgegaan 
door het voltallige pastorale team. Bijzonder 
was de overweging, waarvoor ieder lid van het 
team een gedeelte verzorgde. Steeds werd 
vervolgens een gouden ster opgehangen, de 
thematiek van de betreffende passage uit de 
overweging verbeeldend. Ook alle gelovigen in 
de kerk waren, zo werd gezegd, op eigen wijze 
fonkelende sterren. Allemaal samen werden ze 
gebundeld in de vijfde ster bij de beeltenis van 

de Sterre der Zee. Al met al klonk 
vanuit het gelovige vertrouwen 
in Maria de oproep tot inzet 
voor onze naasten, waarbij we 
ons steeds mogen realiseren dat wij in onze tijd 
met weinigen zijn te midden van een wereld die 
vaak heel anders in het leven staat. Na de viering 
was er gelegenheid om samen een kopje koffi e 
te drinken met een plakje ‘Barmhartigheidskoek’. 
Het begin van een goede traditie....

Pastoor Wiel Wiertz

Dank U
Ik dank U, God,
voor alles wat ik van anderen mocht 
ontvangen,
voor mensen die met mij verbonden zijn 
geweest,
die trouw zijn geweest in hun zorg en liefde,
die mijn verdriet hebben gedeeld,
die mij hebben laten delen in hun geluk.

Ik dank U, God,
voor allen die in stilte aan mij hebben gedacht,
voor hen die attent waren in de kleinste 
dingen van alledag;
mensen die konden troosten,
mensen met een hart vol barmhartigheid en 
verzoening.

Ik dank U, God,
voor allen die mij konden bezielen,
mensen die een bevrijdend woord konden 
spreken,
mensen die konden luisteren,
mensen die zomaar nabij waren,
mensen die mij rust konden geven.

Ik dank U, God,
voor mensen voor wie ik iets mocht betekenen,
mensen die mijn liefde durfden ontvangen,
mensen die op mij konden wachten,
mensen die mij een kans hebben gegeven,
mensen die konden vergeven.

Het is de moeite waard om hier kort verslag 
te doen van een diocesane activiteit. Voor 
alle vormelingen van dit schooljaar werd op 
1 oktober, zoals altijd in Bergen op Zoom, 
Lopend Vuurtje georganiseerd. In principe is de 
activiteit bedoeld voor de jongens en meisjes die 
gevormd gaan worden, maar ook vormelingen 
van het afgelopen jaar zijn welkom. Een 
moeilijkheid is ieder jaar hoe de ongelijkheid in 
vormselvieringen en dus ook het moment van 
starten van de voorbereidingen te organiseren in 
relatie tot Lopend Vuurtje. Dit jaar waren er zo’n 
zestig jongens en meisjes aanwezig alsook een 
vijfentwintigtal ouders en werkgroepsleden. Voor 
beide groepen was er een programma. De dag 
begint gezamenlijk. In de Lourdeskerk wordt de 
eucharistie gevierd, waarin bisschop Liesen, de 
bisschop van Breda, voorgaat. Concelebranten 
waren een aantal andere vormheren. Na de 
viering en de lunch was er een vlug spel dat 

de vormelingen in groepjes in beweging bracht 
en allerlei onderwerpen liet ontdekken. Daarna 
mochten ze vragen stellen aan de bisschop. 
Altijd spannend en onderhoudend. De bisschop 
probeert steeds, ook nu, eenvoudig, eerlijk en 
catechetisch te antwoorden. Zo’n vragenrondje 
is eigenlijk altijd een succes. Tot slot was er 
een spelshow die gebruik maakte van eerder 
verkregen informatie. Alles verliep vlot. De 
dag werd afgesloten met een moment van 
persoonlijke zegen en muziek en zang. Met een 
goed gevoel gingen alle deelnemers, jong en oud, 
terug naar huis. Voortaan weten ze dat er overal 
jongens en meisjes zijn die zich voorbereiden op 
het sacrament van het vormsel. En ze hebben 
goede, fundamentele informatie gekregen die 
hen kan helpen om op een goede manier in hun 
geloof en in de Kerk te staan. De werkgroep die 
Lopend Vuurtje organiseert, hoopt van harte in de 
komende maanden goed te kunnen nadenken 
over een aanpak die alle parochies ertoe kan 
verleiden met de toekomstige vormelingen 
deel te nemen aan Lopend Vuurtje. En: eerlijk 
is eerlijk, ook de jongens en meisjes van onze 
parochie doen nog niet mee aan Lopend Vuurtje. 
Wie weet......

Pastoor Wiel Wiertz, diocesaan vicaris voor het 
vormsel

Wij nodigen u van harte uit voor de lezing door 
Marinus van den Berg in het kader van het heilig 
Jaar van Barmhartigheid.

Marinus van den Berg werd in 1947 in Wijhe 
(Overijssel) geboren. Hij bezocht het klein 
seminarie te Zenderen (Karmelieten) en 
studeerde aan de Katholieke Theologische 
Hogeschool Utrecht en aan de Universiteit van 
Yale in New Haven (VS). Nadat hij acht jaar 
pastor was geweest in verpleeghuis Randerode in 

Apeldoorn, werd hij pastoraal 
vormingswerker voor de 
gezondheidszorg in Almelo 
(1984). In 1998 werd hij 
geestelijk verzorger in Antonius 
IJsselmonde in Rotterdam 
en in 2008 in regionaal 
palliatief centrum Cadenza 
aldaar. Marinus van den Berg 
publiceerde tientallen boeken 
en is een veelgevraagd spreker. 
Hij weet als geen ander in te 
gaan op vragen over leven en 
dood: hoe ga je om met ziekte 
en dood, van jezelf, of van een 

geliefde? Zijn verdiepende 
inzichten en pastorale 
benadering, vaak verwerkt 
in prachtige gedichten, 
doen deugd, troosten en 
geven perspectief.
Marinus van den Berg is 
gefascineerd door paus Franciscus en weet als 
geen ander wat er voor barmhartigheid komt 
kijken. Hij komt graag zijn visie met ons delen 
over vragen zoals:
• Wat is de betekenis van paus Franciscus, 
 die mensen oproept tot barmhartigheid?
• Wat is dat, barmhartigheid? 
 Is dat geen ouderwets woord? 
• Is compassie niet beter?
• En die zeven werken van barmhartigheid, 
 valt daar nog iets nieuws over te zeggen?

De lezing wordt gehouden op zaterdag 12 
november om 15.00 uur in De Rede, Oude Vaart 
1 in Terneuzen. De toegang is gratis. Wees erbij!

Parkeren kunt u op een openbaar parkeerterrein 
tussen Stedelijke scholengemeenschap De Rede 
en basisschool De Oude Vaart.

Heilige Maria Sterre der Zee

Lezing door Marinus van den Berg

Wij willen alle vrijwilligers die hebben 

meegeholpen aan de organisatie van 

ons jubileumconcert van 2 oktober jl. in 

onze parochiekerk van harte bedanken 

voor jullie hulp. Van podiumbouwers tot 

organiste/soliste, van koffi edames tot 

koster en dirigent en technische man. 

Zonder jullie bijdrage was dit concert niet 

mogelijk geweest.

Bestuur St Ceciliakoor Koewacht

Lopend Vuurtje
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INFORMATIE EN INTENTIES

GEGEVENS

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

van Gerda Briquet en familie; Joos de Rechter 
en echtgenote Margaretha Blijenberg; Willy van 
Waesberghe; George Triest en dochter Carla; 
Theo van den Bosch echtgenoot van Ria van den 
Branden en ouders; Piet de Bot en echtgenote 
Florentien van den Bosch en familie; Germaine 
d’Hooghe en echtgenoot Frans Pateer; Maria 
de Kort en echtgenoot Jozeph van Daele; 
Augusta Schuurman en echtgenoot Josephus 
Dobbelaer; Gabriël Smet en echtgenote Maria 
Ruyloft; Cyrilus d’Hooghe echtgenoot van Lia 
Hendriks; Bernardus van Acker echtgenoot van 
Maria Cerpentier; Yvonne Heye en echtgenoot 
André Ferket; Prosper Verschuren echtgenoot 
van Mariëtte Weemaes.

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 22 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorgangers pater 
J. Reurs en pastor R. Grossert m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-
Hemelsoet
intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en overleden familie; Germaine 
Lauwereijs en echtgenoot Alphons Acke.

acolieten: Lilian en Edy

DINSDAG 25 OKTOBER 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron. 
Iedereen is van harte welkom.

NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH

VRIJDAG 21 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Gustaaf Belleter.

lector: M. van Driessche-Crombeen

mededeling:
Op 2 november Allerzielen is er om 19.00 uur 
in onze kerk een eucharistieviering. Intenties 
voor deze viering kunt u opgeven bij dhr. E. 
Weemaes.

BOSCHKAPELLE
H.H.  PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 22 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; jaargetijde Maria Baecke-Vervaet 
en overleden familie; jaargetijde overleden 
ouders Cappendijk en familie; Theo Wauters 
en overleden familie; jaargetijde George van 
Bunderen.

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA

MAANDAG 24 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering verzorgd door de 
werkgroep
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens en 
echtgenoot Josephus Kerckhaert; Emerie de 
Kort en familie.

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 23 OKTOBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. parochiekoor
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie 
en tante Maria Burm; Piet van Damme;
jaargetijde Louisa de Kort echtgenote van Petrus 
Franssens, Dees van Damme en overleden 
familie van Damme-Franssens; René en Gusta 
Durinck-Bogaert en zuster Cyrilla; Bas Rijk en 
overleden familie; overleden ouders Pauwels-
Vink en familie; Ludo Asselman.

lector: Ynske Taelman
com. assistent: Lea Kouijzer
acolieten: Darren en Rob

COLLECTE 22-23 OKTOBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. 
In Hulst is er op zondag een extra collecte 
voor het onderhoud van de basiliek. In 
Curamus De Blaauwe Hoeve is er op zondag 
een extra collecte t.g.v. Wereldmissiedag.

HULST
H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 21 OKTOBER 19.00 UUR:
stilteviering

ZONDAG 23 OKTOBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs m.m.v. het Dameskoor
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; familie 
Baert-van Gijsel; Josephus Burm en echtgenote 
Paula van Heese; Franciscus Blommaert en 
echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; 
Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga; jaargetijde 
Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Elisabeth Smulders-Duerinck en overleden 
familie; Desiré Verstraeten echtgenoot van 
Leona van de Berghe; Annie Schuren-Verbiest.

WOENSDAG 26 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; dames Van de Walle en 
overleden familie.

mededeling:
Zaterdag 29 oktober is het weer de laatste 
zaterdag van de maand, dan houden we de 
maandelijkse Kledinginzameling voor Mensen 
in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 
10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog bruikbare 
kleding in goed gesloten dozen of plastic 
zakken verpakken.

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 23 OKTOBER 9.30 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. v.d. Walle
intenties: Joseph Martens en Maria Heijhaers.

lector: Ria van Daele-de Deckere

SINT JANSTEEN
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

DONDERDAG 20 OKTOBER 14.00 UUR:
op de derde donderdag van de maand willen 
we tot Maria bidden voor de Noden van de Kerk 
en voor de Noden van de Wereld. “De Vrouwe 
van Alle Volkeren” zal onze Voorspreekster zijn! 
U bent allen van harte uitgenodigd.

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS

MAANDAG 24 OKTOBER 9.30 UUR:
woord- en communieviering t.g.v. 
kermismaandag met als voorganger pastor R. 
Grossert
intenties: pastoor Herman van Leemput; Theo 
Hoek en echtgenote Nelly Verheem; Jacobus 
Maas en echtgenote José Martens, ouders 
en familie; Theo Weemaes en echtgenote Els 
Moorthamer, Annelies en Tamara; Evarist van 
Hooije echtgenoot van Gena Clarijsse en familie; 
jaargetijde Hedwig Frankevijle echtgenote van 
Cyrillus Huijgens; Petrus Leonardus van Hooije 
en echtgenote Marie Leonie de Caluwé en 
dochters Irene en Truus; Rudolf van Acker en 
echtgenote Anna de Caluwé; Albert van de 
Vijver en echtgenote Celstina Smet en familie; 
Aloisius Geensen en familie; Petrus Johannes 
Seghers en echtgenote Maria Louisa de Rijcke; 
Johannes Eugenius de Betué echtgenoot van 
Liliane Beddegenoods; Gustaaf de Betué en 
echtgenote Elza de Block en familie; George 
Ferket echtgenoot van Mieke van Goethem 
en familie; Florent van Hooije en echtgenote 
Maria van Hove en familie; Lucien Herwegh 
echtgenoot van José de Block; Wilfried Seghers; 
overleden familieleden v.d. Manacker van 
Houte; Theo de Block echtgenoot van Roos 
van Troost, schoonzoon, kleinzoon en familie; 
Etwien van Doorsselaer echtgenoot van Corrie 
Adriaensen; Gerard Weemaes echtgenoot van 
Liset de Bruijne; Elvira van Boxlaar echtgenote 
van Renaat de Grave; Aloijsius Antheunis en 
echtgenote Irma Smet; overleden leden van 
de Katholieke Bond van Ouderen afdeling 
Heikant; Leon van Waes en echtgenote 
Leontine van Overloop; uit dankbaarheid; 
Camilus Herrewegh en echtgenote Magdalena 
Frankevijle; Luciën van Rattingen echtgenoot 

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 20 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
overleden familie; overleden familie Valkx-
Verbist; René van Meelen en echtgenote Maria 
van Meelen-de Waal, overleden zoon Fons en 
schoonzoon Hans.

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 23 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als voorganger 
mevr. H. de Koning p.w.
intenties: Achiel Hermans echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Guust Burm echtgenoot van 
Els Neve en dochter Patricia; jaargetijde Piet 
Weemaes echtgenoot van Lidy Baart;
Gerard en Anna Sponselee-de Maat; Mariëtte 
Neelemans-van der Kelen; Louis en Rica 
Oomens; Joseph de Schepper echtgenoot 
van Maria de Pau; Ward en Paula Blommaert-
Poppe; Toos en Leo de Vos-Raats; Alphons 
en Eugenie de Blok-Verbruggen, kleindochter 
Jolanda, dochter Georgette en schoonzoon 
Kees; Aloïsius en Albertina Peersman-Maas en 
familie.

WOENSDAG 26 OKTOBER 11.00 UUR:
weekviering

overleden: 
dhr. Eddy Vermandel, 78 jaar

collecte:
Zondag 23 oktober is het Wereldmissiedag. We 
houden dan een extra collecte en vragen uw 
bijdrage voor diverse projecten van religieuzen 
in de Filipijnen. Dit land kent vele problemen 
en via deze projecten hopen we de mensen 
daar een beetje op weg te kunnen helpen. 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 25 OKTOBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering
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


