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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 25-26 februari 

 

Hulst 
 25 februari 19.00 w&c viering 
 26 februari 11.00 uur  eucharistie 
 wo 1 maart 19.00 uur  eucharistie 
 vr 3 maart 18.00 uur  biecht 
 vr.3 maart 19.00 eucharistie 

 

Koewacht  
 zo 26 februari 9.30 uur  eucharistie 
 wo 1 maart 19.00 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 4 mrt 14.30 uur  rozenkransgebed 

 

Clinge 
 za 25 februari 19.00 uur  eucharistie 
 wo 1 maart 10.30 uur  Sterre viering 
 wo 1 maart 19.00 w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 28 februari 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 17 feb 19.00 uur geen viering 
 vr 24 feb 19.00 uur eucharistie 
 zo 26 feb 11.30 uur bezinningsmoment 

 

Heikant 
 do 23 februari 10.30 uur w&c viering 

 

Lamswaarde 
 ma 20 februari  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 25 februari 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk  
 ma 27 februari 19.00 uur w&c viering 
 wo 1 maart 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 za 25 februari 19.30 uur w&c viering 
 zo 26 februari 9.30 uur  w&c viering 
 wo 1 maart 19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 23 februari 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 26 februari 10.30 uur  w&c viering 
 wo 1 maart 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt 
 do 2 maart 14.00 uur w&c viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 28 februari 10.30 uur  w&c viering 
 

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 26 februari 2017 

TINTINNABULUM 

Op zaterdag 25 februari carnaval in 
de basiliek van Hulst 
Op 25 februari, op zaterdag om 19.00 
uur in het carnavalsweekend, 
organiseert de Hulster 
(Carnavalsvereniging) Stichting AHC 
‘De Vossen’ samen met de 
parochiekern H. Willibrordus een 
Carnavalskerkviering. Chantal van de 
Walle gaat voor in deze viering. 
 

Carnaval gaat vooraf aan de 
veertigdagentijd 
Carnaval is het feest dat voorafgaat aan 
de veertigdaagse vastentijd, de 
voorbereidingstijd op Pasen. Carnaval 
wordt met name gevierd in rooms-
katholieke landen en streken. In 
Nederland vooral in Limburg en 
Brabant. Vermommingen, optochten, de 
overdracht van de sleutels van de 
steden door de burgemeesters aan 
Prins Carnaval en uitbundige feesten 
tekenen het driedaagse evenement.  
 

De Vastenavond 
Aan de vooravond van de ingetogen 
veertigdaagse vastentijd wordt in veel 
rooms-katholieke landen en streken 
enkele dagen een uitbundig carnavalsfeest 
gevierd. Ook in Hulst wordt de laatste dag 
voor Aswoensdag Vastenavond genoemd. 
De feestgangers vermommen zich, stellen 
een spotheerschappij in, en geven zich 
over aan uitbundige feestelijkheden. 
 

Tijdstip 
Het tijdstip van de viering van carnaval 
is afhankelijk van de wisselende datum 
waarop Pasen jaarlijks wordt gevierd. 
De zevende zondag voorafgaande aan 
paaszondag is carnavalszondag. Het 
feest begint in Nederland doorgaans op 
de zaterdag daarvoor en eindigt op de 
letterlijke Vastenavond, de dinsdag-
avond vóór Aswoensdag. Internationaal 
is er de nodige variatie in het tijdstip van 
de feestelijkheden. In België wordt het 
 

carnaval bijvoorbeeld met halfvasten 
gevierd. In het Zwitserse Bazel viert 
men carnaval in het weekend ná 
Aswoensdag en op Malta is de 
naoorlogse carnavalsviering zelfs 
volledig losgekoppeld van de 
traditionele dagen vóór Aswoensdag: 
daar wordt het feest gevierd in de 
tweede week van mei. 
 

Prins Carnaval 
In de meeste plaatsen treedt met 
carnaval een zogeheten Prins Carnaval 
aan. Deze neemt op carnavalszaterdag 
of -zondag voor drie dagen op rituele 
wijze de macht van de burgerlijke 
autoriteiten over in dorpen en steden. 
Hij viert vervolgens met zijn 
onderdanen, de carnavalsvierders, de 
tijdelijke vestiging van een narrenrijk. Er 
worden zittingen georganiseerd waar de 
burgerlijke autoriteiten op de korrel 
worden genomen en vaak wordt een 
carnavalslied tot volkslied van dat jaar 
uitgekozen. Het narrenrijk krijgt gestalte 
doordat carnavalsvierders zich 
verkleden in een feestelijke uitdossing 
en bezit nemen van de straat en de 
café’s. Alle feestlocaties worden rijk 
versierd met maskers, vlaggen, slingers 
en serpentines. Luidkeels worden 
plaatselijke carnavalsliedjes gezongen.  
 

Optocht en rituele afsluiting 
Op één van de drie carnavalsdagen trekt 
een optocht door de straten: de 
zegetocht van Prins Carnaval. Op 
carnavalsdinsdag wordt rond 
middernacht in veel plaatsen in een 
collectief afsluitingsritueel afscheid 
genomen van carnaval en de prins. 
Carnavalsmascottes en symbolen 
worden dan verbrand, begraven of 
verdronken. Op Aswoensdag wordt het 
dagelijkse leven weer opgepakt. Het 
kerkelijk ritueel van het 'halen van een 
askruisje' wordt door een aantal 
carnavalisten nog altijd in ere gehouden.  
 

 

De sluiting van een 4-tal kerken begin 
2016 en de verandering in functie voor 
sommige kerkgebouwen heeft ook 
vieringen worden vanaf 2016 nog maar 
enkel gevierd in die kerkgebouwen die 
de functie ‘kerk’ hebben. Dat zijn voor 
onze parochie : Boschkapelle, Clinge, 
Hulst, Koewacht en Kloosterzande De 
kinderen van de andere parochiekernen 
sluiten zoveel mogelijk clustergewijs 
aan bij deze kerken.  
We kennen in onze parochie 5 clusters: 
1. Noord: Kloosterzande, Lamswaarde 

(kapel) en Terhole (gesloten) 
2. Oost: Clinge, Nieuw Namen (kapel) 

en Graauw (gesloten) 
3. Zuid: Koewacht, Heikant (kapel) en 

St. Jansteen (gesloten) 

4. West: Boschkapelle, Hengstdijk 
(kapel) en Stoppeldijk (gesloten) 

5. Midden: Hulst 
Dat heeft als gevolg dat er in onze 
parochie maximaal 5 eerste heilige 
communievieringen worden aangeboden, 
zoals dit het geval is in 2017. 

 
De opbouw van eerste heilige communie 
kent vanaf die tijd ook een vast patroon, 
dat voor alle clusters opgaat: 
 

Informatieavond voor ouders, zowel 
inhoudelijk als voor praktisch zaken. 
1. pastor en de praktische kant door de 

werkgroep. Deze vindt plaats aan het 
begin van het nieuwe kalenderjaar. 

2. Momenten van voorbereiding aan de 
kinderen. Dit gebeurt nog variërend: 
soms onder schooltijd door de 
pastor, soms na schooltijd door de 
pastor, soms onder schooltijd door 
iemand van de werkgroep, soms na 
schooltijd door de werkgroep of door 
een leerkracht onder schooltijd. De 
methode die gebruikt wordt ter 
voorbereiding is bijna voor iedereen 
dezelfde.  

3. Ter voorbereiding van de kinderen 
wordt ook in elk cluster een 
zogenaamde speurtocht gehouden. 
De kinderen bezoeken dan de kerk 
waar ze de eerste heilige communie 
zullen gaan doen en middels een 
aantal opdrachten ‘speuren’ ze door 
het kerkgebouw. 

4. In elk cluster is er een zogenaamde 
kennismakingsviering (KMV): hierin 

worden de kinderen tijdens een 

viering  
‘voorgesteld’ aan de geloofs-  

 

 

 

 

 

Carnaval  

Eerste heilige communie 2017 
 

 

 

Jesaja 49, 14-15 
1 Korintiërs 4, 1-5 
Matteüs 6, 24-34 

 
 

THEMA: HECHT NIET AAN 
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gemeenschap. De verantwoordelijke 
pastor voor de eerste heilige 
communie gaat hierin voor. 

5. De eerste heilige communieviering 
zelf (EHC). Deze wordt voorgegaan 
door de pastoor van de parochie 
(pastoor Wiertz) en de 
verantwoordelijke pastor voor de 
EHC (pastor Ch.van de Walle).  

6. De naviering (NAV of 
terugkomviering). Deze wordt niet in 
elk cluster gehouden.  

 

De planning van al deze activiteiten 
vind plaats in september van het 
voorafgaande jaar. M.u.v. de datum 
van eerste heilige communieviering 
zelf. Deze trachten we te plannen net 
vóór het einde van het schooljaar. 
 

Elk jaar wordt er ook een ‘thema’ 
gekozen die als leidraad dient voor de 
alle drie de vieringen rondom de eerste 
heilige communieviering. Voor 2017 is 
dat:  

KMV = groeien;  
EHC = grond onder je voeten;  
NAV = doorgroeien 

 

Chantal van de Walle 
verantwoordelijke pastoor voor de EHC 

 

De elfde van de elfde 
Het jaarlijks terugkerende carnaval 
wordt georganiseerd door de vele 
carnavalsverenigingen die Nederland 
rijk is. Aan de carnavalsdagen gaat het 
zogenoemde 'voorseizoen' vooraf, dat 
begint op 11 november, de ‘elfde van 
de elfde’. In het voorseizoen wordt de 
machtsovername van Prins Carnaval 
op de eerste carnavalsdag voorbereid. 
Voor hen die Carnaval vieren: veel 
plezier en Alaaf, Alaaf, Alaaf 

 

 

 

Met het begin van het 
nieuwe kalenderjaar is 
ook de ‘aftrap’ gegeven 
voor de voorbereidingen 
voor de eerste H. 
communie. 
 

 

Tintinnabulum 
 

Wat graag hadden we u verteld, dat 
het tintinnabulum vanaf volgende 
week weer in uw brievenbus zou 
liggen. Helaas, zo gaat het (nog) niet. 
De onderhandelingen met 
ScheldeXpress verlopen niet zoals wij 
willen. Jammer, want vele mensen 
vragen ons wanneer ze het tintin weer 
gewoon thuis in hun stoel in het 
weekblad kunnen lezen. 
Omdat we voorlopig nog geen 
oplossing zien willen we u er 
nogmaals attent opmaken, dat u het 
tintin in uw mailbox kunt ontvangen. 
Het enigste wat u moet doen is een 
mailtje sturen naar tintinnabulum@rk-
kerk-ozvl.nl . Uw adres wordt in de 
mailing gezet en elke woensdag komt 
er weer een verse tintin in uw mailbox. 
Naast alle misintenties vindt u ook 
interessante en actuele artikelen in 
het tintin. U kunt het niet beter 
hebben: nieuws uit de eerste hand en 
ook nu thuisgebracht. U hoeft er de 
deur niet voor uit. 
Geef u op. Voor ons is het immers 
geen extra werk. Wij voegen uw 
mailadres toe aan al die mensen die 
het tintin ook al per mail ontvangen en 
u bent weer op de hoogte. 
 

mailto:tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl
mailto:tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl


 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord en communieviering ter 
gelegenheid van carnaval met als 
voorganger Ch. Van de Walle m.m.v. de 
harmonie  
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Leo Fermont en 
overleden familie Fermont-Sinack 

 

ZONDAG 26 FEBRUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang 
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; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Elisabeth Smulders-Durinck 
en overleden familie; jaargetijde Gerda 
van Geertruij-Pieters; Dhr. Jozef 
Nonneman; jaargetijde voor Guust van 
de Poele en voor Ploon Boeding 

 

WOENSDAG 1 MAART 19.00 uur 
eucharistieviering ter gelegenheid van 
Aswoensdag met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Tuur van Rie en familie; voor Martha 
Pauwels en echtgenoot Theodoor 
Bisschop en overleden familie 

 

VRIJDAG 3 MAART 18.00 UUR: 
gelegenheid voor een persoonlijke 
biecht bij pastoor W. Wiertz 

 

VRIJDAG 3 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Wim Bruggeman en overleden 
familie; Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; 
René Verstraaten en echtgenote 
Gerardina Kindt 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 26 FEBRUARI 9.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Maria van den Bergen-de 
Gronckel en echtgenoten Frans Martens 
en Bert van den Bergen; Anna de 
Vliegher; Tilly Goossens echtgenote van 
Eddy Rietjens, broer André en 
overleden familie; jaargetijde voor 
Emerentia de Caluwé en Aloys de Bock, 
dochters en schoonzoons; ter 
nagedachtenis Yvonne Poppe-
Vernimmen en echtgenoot Antoine 
Poppe; ter nagedachtenis Martha en 
Robert Vernimmen-Ivens en zoon 
Freddy; Gerard Poppe en echtgenote 
Mathilde Baert, dochter Annie en zoon 
Roger. 

 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

WOENSDAG 1 MAART 19.00 UUR 
woord en communieviering ter 
gelegenheid van Aswoensdag verzorgd 
door de werkgroep 

COLLECTE 25-26 FEBRUARI 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er op 
zondag een extra collecte bestemd 
voor het onderhoud van de basiliek. 

 

 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 23 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL VAN O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 4 MAART 14.30 UUR 

rozenkransgebed voor de Vrede 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de 
Vrede te komen versterken. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het parochieel 
gemengd koor o.l.v. Marlene Bauwens. 
intenties: Jan Brijs en echtgenote Anna 
Maes 

 

acolieten: Piet en Lilian 
 

DINSDAG 28 FEBRUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron. 
Iedereen is van harte welkom. 

 

WOENSDAG 1 MAART 10.30 UUR 
woord en communieviering voor de 
bewoners van de Sterre met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 

 

WOENSDAG 1 MAART 19.00 UUR: 
woord en communieviering ter 
gelegenheid van Aswoensdag met als 
voorganger pastor K. V.d. Wiele m.m.v. 
het parochieel gemengd koor o.l.v. 
Marlene Bauwens 

 

acolieten: Piet en Edy 
 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 17 FEBRUARI 19.00 UUR: 
geen viering 

 

VRIJDAG 24 FEBRUARI 19.00 UUR 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Wiertz 

 

ZONDAG 26 FEBRUARI 11.30 UUR 
bezinningsmoment verzorgd door de 
werkgroep 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: 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; Bert van 
der Meijden; jaargetijde Maria de Waal 
en overleden  echtgenoot Josephus van 
der Veeken en overleden kinderen 

 

overleden: op vrijdag 10 februari in ‘de 
Blaauwe Hoeve’ te Hulst: 
Piet de Rooij, weduwnaar van Louise de 
Schepper overleden  in de leeftijd van 
91 jaar. De uitvaartdienst en begrafenis 
vond plaats op vrijdag 17 februari te 
Boschkapelle. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 27 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle 
intenties: Theo van Esbroeck; Christina 
Lemsen. 

 

WOENSDAG 1 MAART 19.00 UUR:  
woord- en communieviering ter 
gelegenheid van Aswoensdag met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ward en Wies Collet met 
gedachtenis van overleden familie 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord en communieviering ter 
gelegenheid van carnaval met als 
voorganger pastor R.Grossert 
 

ZONDAG 26 FEBRUARI 9.30 UUR: 
woord en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria; familie 
Reyns-de Kort, zoon Stanny, 
schoondochter Meriam en familie; 
overleden familie A. Priem-Martens 
 

lector: Anita van Puyvelde 
com. assistent: Lea Kouijzer 
 

WOENSDAG 1 MAART 19.00 UUR 
woord en communieviering ter 
gelegenheid van Aswoensdag met als 
voorganger pastor Ch. Van de Walle 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIS 

 

MAANDAG 20. FEBRUARI 19.00 UUR 
woord en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Bernardus de Schepper en 
echtgenote Anna Fassaert, overleden 
zoon, schoonzoon en kleinkinderen; 
overleden ouders en familie van Harry 
de Bruycker- van Laar; jaargetijde voor 
Emery Fassaert en echtgenote Johanna 
Mulders; jaargetijde voor Celina Ivens 
en echtgenoot Aloijsius de Bruijn en 
overleden familie; Marieke Vioen- 
Pauwels, echtgenote van Gerard Vioen 
en overleden familie;Kees van Damme; 
Lies van Damme; Rene de Waal en 
echtgenote Madelijn Heijman en dochter 
Christina 

 

lector: Bernadette de Schepper; 
communie: Marieke Pardon 
koster: Marieke Pardon 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
CURAMUS 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 23 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 26 FEBRUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger  pastor K. van Geloof 
intenties: intenties: Marie-Louisa en 
Johan Meijs-Weemaes en familie; Willy 
Vermeulen, echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; Augustinus en 
Petronella Ferket-Poulussen en 
kleinzoon Auk de Maat; Guust Burm en 
dochter Patricia 

 

WOENSDAG 1 MAART 11.00 UUR: 
woord- en communieviering m.m.v. het 
Blaauwe Hoevekoor; we maken een 
begin met de veertigdagentijd en krijgen 
de gelegenheid om het askruisje te 
ontvangen 

 

DONDERDAG 2 MAART 14.00 UUR 

woord en communievieringviering in de 
serre van de Bellingstraat/Korenmarkt 
voor bewoners, cliënten en 
buurtgenoten 

 

overleden:  
mw. Dora Taalman-Durinck 86 j. 
mw. Renata Deltour-Fiekers 71 j. 
dhr. Honoré de Gucht 83 j. 
dhr. Josephus Cammaert 77 j. 
dhr. Piet de Rooij 91 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 28 FEBRUARI 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: 
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 

INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 


