
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 21-22 januari 

 

Hulst 
 vr 20 jan 19.00 uur  stilteviering 
 za 21 jan 19.00 uur w&c viering 
 zo 22 jan 11.00 uur  eucharistie 
 wo 25 jan 19.00 uur  eucharistie 
 

Koewacht 
 zo 22 jan 9.30 uur  eucharistie 
 

Heikant 
 do 26 jan 10.30 uur w&c viering 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 19 jan 14.00 rozenkransgebed  
 

Clinge 
 za 21 jan 19.00 uur  w&c viering 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 24 jan 9.30 uur  gebedsgroep 
 

Boschkapelle 
 za 21 jan 19.00 uur  eucharistie 
 

Hengstdijk 
 ma 23 jan 19.00 uur w&c viering 
 

Kloosterzande 
 zo 22 jan 9.30 uur  w&c viering 
 

Lamswaarde 
 ma 16 jan 19.00 uur w&c viering 
 

wzc Antonius 
 do 19 jan 10.30 uur  w&c viering 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 22 jan 10.30 uur  w&c viering 
 wo 25 jan 11.00 uur  weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 
 di 24 jan 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 Stichting Curamus met als locaties  

Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
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zondag 22 januari 2017 

TINTINNABULUM 

Al jaren denk je: praktische zaken 
moeten ook gebeuren. Laat mij daar 
maar mee bezig zijn, want ben ik wel zo 
gelovig? Zelf ben ik daar nog steeds 
niet achter. Ik weet het niet. Toch roept 
het geloof me steeds weer op me in te 
zetten voor de Kerk. 
Zo ben ik inmiddels al heel wat jaren 
actief binnen de Kerk. Het begon op 
mijn vijftiende met de jongerenmissen, 
met Bijbellezingen in de studentenkerk 
in Nijmegen, stage bij het 
maatschappelijk werk op het pastoraal 
centrum in Breda. Samen met Anton 
Houtepen kwamen we regelmatig naar 
Terneuzen om cursussen te geven. 
Eerder zat ik bij de parochieraad in 
Ossendrecht en in Hulst vanaf 1985 
afwisselend bij parochieraad, 
parochievergadering, bestuur IPV en nu 
bij de parochie H. Maria Sterre der Zee.  
Samen onderweg. In 2007 werd de 
beleidsnota ‘in de duizend gezichten 
van uw volk’ gepresenteerd. Het bleek 
dat we als IPV-OZVL op de goede weg 
zaten.  
Samenwerking was, bleef en is nog steeds 

 

altijd gemakkelijk. Roept het 
onverschilligheid en ondankbaarheid op 
of kunnen wij dit met alle gelovigen 
oppakken. Niet mokken maar investeer 
tijd en energie in de ‘gelovige’ mens. 
Geef warme, persoonlijke aandacht. 
Laten we de ander voelen dat we blij 
met hen zijn. Overtref hun 
verwachtingen, want dan komen ze 
vaker terug en nemen ze hun vrienden 
mee. Bezorg hen een belevenis die ze 
nergens anders vinden. Dat maakt ons 
uniek. 
Met een papieren parochie zijn we niets, 
maar Stan Bosman heeft samen met 
pastores, bestuursleden en ook u, die 
een steentje heeft bijgedragen, op een 
geheel eigen wijze richting gegeven aan 
die samenwerking. Deze weg is nog niet 
ten einde. Er is nog een lange weg te 
gaan. Ik wil hier mijn steentje aan 
bijdragen, liever met daden dan met 
woorden. Ik heb hierbij ook uw hulp 
nodig. Samen gaan we met Gods hulp 
op weg. 
 
Cecile van Tiggelen, januari 2017 

nooit kunnen begrijpen waarom 
kinderen moeten lijden. Dat is een 
raadsel voor mij. Ik heb hier geen uitleg 
voor. Waarom zijn er overal zoveel 
kinderen die moeten lijden? In mijn hart 
leeft voortdurend deze vraag. Van 
Jezus lezen we als hij verdriet zag: 
Jezus huilde. En door te huilen begreep 
Hij ons verdriet. William, ik probeer het 
ook te begrijpen. Maar het lukt mij niet 
goed. Ja, als ik een wonder kon doen, 
zou ik het lijden van ieder kind 
wegnemen. 
William, ik zie jouw tekening. Een groot, 
donker, kruis en daarachter zie ik een 
regenboog getekend. En ik zie de zon. 
Je hebt het mooi getekend. Het kruis, 
 

de regenboog, de zon. Ik kijk naar jouw 
tekening, ik vind het mooi en ik word stil. 
Mijn antwoord op alle lijden van 
kinderen is stilte. Of misschien een 
woord dat voortvloeit uit mijn tranen. 
William, ik ben niet bang om te huilen. 
Jij hoeft dat ook niet te zijn. 
 

 Franciscus 
 

(Uit: Lieve Paus Franciscus. De paus 
antwoordt op brieven van kinderen uit 

alle werelddelen) 

 

 

 

 

Samen onderweg 

 

Lieve paus Franciscus 
 

Hebt u dat ook, dat je iets leest en dat 
het je raakt. Dat het blijft hangen. 
Ongetwijfeld hebt u dat ook. Zo vie 
l mijn oog op de achterkant van het 
misboekje van 'Driekoningen'. Het waren 
woorden van onze paus Franciscus. 
Woorden die bleven hangen. De paus 
geeft antwoord op een vraag van 
William: 'Lieve paus Franciscus, als u 
één wonder zou kunnen doen, wat zou u 
dan doen? Een indringende vraag van 
William. Een vraag die vraagt om een 
eerlijk, een eigen, antwoord. En onze 
paus geeft daar een heel persoonlijk 
antwoord op. Dat stukje tekst wil ik best 
nog een keertje met u delen.  
De paus schrijft: Beste William, ik heb 
 

Jesaja 8, 23b-9,3 
1 Korintiërs 1, 10-13.17 

Matteüs 4, 12-23 
 
 

THEMA: 
GOD 

VERBLINDEND 
LICHT 

LEZINGEN 22 JANUARI 

3
de 

 zondag 

door het jaar 

JAAR - A 

 

Avond rouwzorg regio 0114 
 

Rouwzorg Regio 0114 organiseert op 
24 januari a.s. een avond rond het 
thema 
 

Ik wil behoeden en bewaren… 
Met ons verhaal door-leven. 

 

De avond vindt plaats in de 
Truffinozaal van WZC de Blaauwe 
Hoeve, Truffinoweg 2 te Hulst, 
aanvang om 20.00 uur. 
 

Iedereen is welkom, maar gelieve wel 
in te schrijven bij het rouwzorgteam: 
 

 Katrien v.d. Wiele  
Beneluxstraat 16, 4551 TM Sas v. Gent  
kvdwiele@zeelandnet.nl 

 Fien Martinet  
Emmabaan 74, 4576 EG Koewacht 
l.martinet@kpnplanet.nl 

 Maggie Sandkuijl,  
Poorterslaan 111, 4561 ZM Hulst  
msandkuijl@zeelandnet.nl  

 

 

 

Toen mij twee maanden 
geleden werd gevraagd 
vicevoorzitter te worden van de 
parochie H. Maria Sterre der 
Zee sloeg me de schrik om het 
hart. Waarom ik! Je weet van 
jezelf wel, dat je je inzet als 
één van de vele vrijwilligers 
van de Kerk, maar vele 
zaken praktisch van aard zijn. 
 

een hot item. In 2012 kreeg dit 
gestalte in één parochie; de 
parochie H. Maria Sterre der 
Zee, een samenwerkings-
verband van 13 parochies in 
Oost Zeeuws-Vlaanderen. 
Wat is er veel veranderd in de 
laatste jaren. Van een 
consumerende Kerk zijn we een 
actieve Kerk geworden. Dit is niet 
 

 

 

 

 

In deze dagen staan de christelijke 
kerken met twee benen in de 'Week van 
Gebed voor de Eenheid der Kerken'. 
Overal zijn we met elkaar op weg. De 
eenheid is er nog niet. We bidden erom. 
Ondanks al het vele dat gebeurde en 
nog steeds gebeurt aan wat de eenheid 
tegenhoudt en verstoort. Maar eens, 
eens zullen wij één zijn, zoals we ook 
één waren toen Jezus de apostelen 
uitzond.  
Jezus zelf zei tegen zijn apostelen: “de 
Vader heeft Mij volmacht gegeven in de 
hemel en op aarde. Krachtens deze 

volmacht zend Ik jullie. Ga naar alle 
volken. Maak van alle mensen mijn 
leerlingen. Doop hen in de naam van de 
Vader, van de Zoon en van de heilige 
Geest. Onderricht hen en leer hen alles, 

zodat zij kunnen leven zoals Ik het jullie 

heb laten zien. Jullie kunnen er 
verzekerd van zijn: Ik laat jullie niet 
alleen. Ik blijf bij jullie alle dagen tot aan 
de voleinding van de wereld.” (Mat.28, 
16-20) 
Met elkaar op weg. In deze week. In dit 
jaar, waarin we met onze Lutherse 
broeders en zusters en met allen uit de 
reformatie herdenken, dat Luther 500 
jaar geleden zijn stellingen spijkerde op 
de deur van de kerk. Een daad die ook 
voor onze katholieke kerkgeschiedenis 
uiteindelijk niet zonder belang is 
geweest. We zoeken elkaar dit jaar en 
proberen elkaar te vinden. Over de 
grenzen van onze Kerken heen. Eén in 
Christus. Ondanks onze verscheidenheid 
één. In ieder geval steeds daar naartoe 
op weg.  
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

Eén over grenzen van Kerken heen 
 
 

Pater Eugène van Acker 

overleden 

 
 
 

 

 
 

 

 

Hij is gestorven te Hulst op 8 januari 
2017, op het feest van de Openbaring 
des Heren, gesterkt door het 
Sacrament van de Zieken. 
 

Na zijn priesterwijding werd Eugène 
benoemd in de communiteit van het 
huis Hulst. Hij heeft er zijn verdere 
leven gewoond. Het werd zijn 
uitvalsbasis voor de vele verschillende 
werkzaamheden die hij met toewijding 
en trouw heeft vervuld: zijn assistenties 
in de verschillende parochies van Oost 
Zeeuws-Vlaanderen, het ondersteunen 
als organist bij het begeleiden van de 
koren bij rouw- en trouwvieringen, het 
verzorgen van de vele bezinningsdagen 
voor de jeugd in Vlaanderen, het werk als 
aalmoezenier voor de leidinggevenden 
binnen het bestuur van de gidsen in 
Zeeuws-Vlaanderen en België en zijn 
werk als pastoor van de parochie Terhole. 
Ook is hij overste geweest van de 
communiteit in Hulst. 
De laatste jaren moest hij ervaren dat 
hem grenzen werden gesteld. Zo had 
hij grote moeite met het verhuizen uit 
het oude vertrouwde juvenaat naar het 
nieuwe huis aan de Zandstraat, het niet 
meer kunnen autorijden en fietsen en 
het lopen werd moeilijker. De laatste 
maanden van het voorbij jaar was hij 
voor een goede verzorging intern 
opgenomen in de “Korenmarkt”. Hier 
kreeg hij de goede zorg die nodig was. 
De laatste weken voelde hij goed aan dat 
voor hem het afscheid dichtbij gekomen 
was. In alle rust is hij gestorven, om 
thuis te komen bij zijn Heer. 
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op 

zaterdag 14 januari om 11.00 uur in de 
kapel van De Blaauwe Hoeve, waarna 
de begrafenis op de begraafplaats aan 
de Van Maelstedeweg te Hulst. 
 
 
 
 

Hij werd geboren in 
Heikant op 18 
augustus 1922. 
Op 7 oktober 1942 
deed hij zijn religieuze 
professie in de 
congregatie van de 
paters Maristen. Op 
21 februari 1948 
ontving hij de 
priesterwijding. 
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zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 20 JANUARI 19.00 UUR: 
Stilteviering 

 

ZATERDAG 21 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van de Wiele 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; 
jaargetijde Norbertus Verdurmen; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes 

 

ZONDAG 22 JANUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
m.m.v. het Basiliekkoor 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; 
Franciscus Blommaert en echtgenote 
Maria Wittock en overleden ouders; 
jaargetijde Elisabeth van der Ha en 
echtgenote Petrus van Mullem; 
jaargetijde Coleta Baert; Gerda van 
Geertruij-Pieters; Leonid Gromyko en 
Ljoebov Pilinoga, jaargetijde Willy van 
Mol en echtgenote Maria Roels; Charel 
Weemaes en overleden familie; Johan 
Esseling; Theo Mangnus en overleden 
familie; Mevrouw Irma van de Vijver 
echtgenote van Emile de Nijs en familie  

 

WOENSDAG 25 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen 

 

overleden: 
Peter Paul Alfred Maria Van Hove, 53 
jaar, echtgenoot van Ellen Criel 
Johannes Franciscus Weemaes, 84 
jaar, echtgenoot van Maria Mortier 

 

mededeling: 
Zaterdag 28 januari 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 22 JANUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: : Gerard van der Sijpt en 
echtgenote Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en overleden familie 
 

lector: Marlies Martinet-van Acker. 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 19 JANUARI 14.00 UUR: 
op de derde donderdag van de maand 
een uur van gebed. We willen 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. 
 

COLLECTE 21-22 JANUARI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
het orgel. 

 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 26 JANUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
intenties: Martha van Houte en familie; 
Mathilde Pieters; Prosper Verschueren 
e.v. Mariette Weemaes 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 21 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 
Emiel van Acker; Bertrand Bonte en 
echtgenote Denise  

 

DINSDAG 24 JANUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst van 
gebedsgroep de Bron. Iedereen is van 
harte welkom. 

 

opbrengst collecte: 

De caritascollecte van zaterdag 7 
januari, bestemd voor stichting 
vluchteling, heeft 17 euro opgebracht. 
Met dank namens het caritasbestuur.  

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 21 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Josephus 
de Meijer en echtgenote Cornelia de 
Meijer-Platjouw; Gerarda Schelfout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert; overleden familie 
Geus-Verrassel; jaargetijde George 
Haijette en overleden ouders Haijette-
Kox; jaargetijde Lucien Ducheine en 
overleden familie; jaargetijde Jozef de 
Klerk 

 

opbrengst collecte: 
De Caritas-collecte voor  Stichting 
Vluchteling van zaterdag 7 januari heeft  
€ 61,-- opgebracht. Hartelijk dank hiervoor! 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 22 JANUARI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Emery 
Josephus de Nijs, kleinzoon Erik en 
overleden familie de Nijs-Kerckhaert; 
jaargetijde Albertus Heijens en 
echtgenote Emma Rozalia de Kort en 
overleden schoonzoon 

 

lector: Yvonne Martinu 
 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 16 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Fred de Kock echtgenoot van 
Maria Nachtegael en hun overleden 
familie; jaargetijde voor Annie Hertogh 
en echtgenoot Frans Platjouw; August 
Bogaert en echtgenote Rosalia de 
Bakker; jaargetijde voor Johanna 
Mulders en echtgenoot Emery Fassaert; 
Catharina de Nijs; familie Joossen; 
Petrus de Klippelaar en echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders 

 

lector: Jeanne de Poorter 
communie: Arnold van Leemput 
koster: Lia van Kessel 
 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 23 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: jaargetijde Wilfried van Dijk en 
Tonnie Somers; Christina Lemsen 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
CURAMUS 

 
WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 19 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 

 

ZONDAG 15 JANUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; 
Willy van Vliembergen, echtgenoot van 
Mathilda van Goethem; Tilly en Leon van 
den Brande-van Troost; Roza van 
Waterschoot en echtgenoot Jozef 
Jansen; jaargetijde Petrus de Schrijver, 
echtgenoot van Marie van Driessche; 
Johannes en Gusta Beaart-van Damme 

 

WOENSDAG 18 JANUARI 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden: 
mw. Antoinette Holl-Everaert 97 j. 
mw. Maria Martens-van Hooije 84 j. 
dhr. Jan Weemaes 84 j. 
mw. Leonia Daalman-Schelfhout 92 j. 
pater Eugène van Acker 94 j. 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 24 JANUARI 10.30 UUR: 
weekviering 
 

intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 

Annet 

 

 
 

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: 
Truffinoweg 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  

eam: 
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 

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: 
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 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 Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 
 tel. 0114-381317 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

mailto:pastoraalteam@zeelandnet.nl
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

