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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 23-24 december 

vieringen rond het weekend van 23 
-24 december 

 

Hulst 
 zo 24 dec 19.00 uur  w&c viering 
 zo 24 dec 22.00 uur  eucharistie 
 ma 25 dec 11.00 uur  eucharistie 
 di 26 dec 11.00 uur  eucharistie 
 wo 27 dec 18.30 uur rozenkrans 
 wo 27 dec 19.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 24 dec 21.00 uur w&c viering 
 ma 25 dec 9.30 uur  eucharistie 

 

Heikant 
 zo 24 dec 19.00 uur gezinsviering 

 

Clinge 
 za 23 dec 19.00 uur  eucharistie 
 zo 24 dec 21.00 uur w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 ma 25 dec 10.30 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 23 dec 19.00 uur  eucharistie 
 ma 25 dec 11.00 uur w&c viering 

 

Hengstdijk 
 zo 24 dec 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 ma 25 dec 9.30 uur  w&c viering 
 di 26 dec 9.30 uur w&c viering 

 

Lamswaarde 

 ma 18 dec 19.00 uur boeteviering 
 zo 24 dec 21.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 21 dec 10.30 uur  kerstviering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 24 dec 10.30 uur  w&c viering 
 ma 25 dec 10.30 uur w&c viering 
 wo 27 dec 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 26 dec geen 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 24 december 2017 

TINTINNABULUM 

Toen ik op de basisschool zat en het 
weer Kerstmis zou gaan worden, 
mochten wij in onze klas allemaal 
tekeningen maken waarvan dia's 
gemaakt zouden worden. Daarmee zou 
in de kerk tijdens de gezinsmis het 
kerstverhaal worden verteld. Ik tekende 
met houtskool de herders in het veld. En 
o wat was ik blij: mijn tekening werd 
uitgekozen, om er een dia van te 
maken. Mijn tekening zou één van de 
tekeningen zijn, waarmee in de 
kerstnacht het kerstverhaal zou worden 
verteld. Het was prachtig en we waren 
met het hele gezin in de kerk. Ik genoot 
van het moment waarop de herders in 
den velden een helder licht zagen. Mijn 
tekening werd getoond. Het was een 
prachtige mis. Blij ging ik naar huis. 
Daar aangekomen zei mijn vader tegen 
mijn moeder: 'Straks ga ik nog wel naar 
de nachtmis, want deze mis was voor 
mij geen Kerstmis'. Ik weet nog hoe ik 
dit voelde als een klap met ongekende 
kracht. Ik zei het niet, maar ik was boos 
op mijn vader. Boos en verdrietig. Hij 
begreep er niets van. 
Jaren later, ik zat op de middelbare 
school, was er op de dag van de 
verjaardag van mijn opa, een zaterdag, 
ook een viering van het jongerenkoor in 
onze parochiekerk. Natuurlijk wilde ik 
naar de verjaardag, maar ook naar de 
mis. “Ik ga mee als ik ook naar de mis 
kan”, zei ik tegen mijn ouders. Eigenlijk 
vroeg ik: “Wil iemand mij naar de kerk 
brengen”. Mijn vader zei meteen: 'Dat 
doe ik wel, ja hoor. Ik was 
stomverbaasd. Hij vond echt helemaal 
niets aan dat moderne gedoe in de kerk. 
Maar hij ging met me mee, zat heel de 
mis heel rustig naast me. Ook toen er 
op blote voeten met rozen door de kerk 
werd gelopen. Daarna reden we weer 
terug naar de verjaardag. Mijn vader zei 
met geen enkel woord dat hij er niets 
aan gevonden had. Hij vroeg alleen: 
 

“Wat vond je ervan?” En ik zei: 
“Prachtig”. En dat vond ik ook. 
Waarom vertel ik u dit met Kerstmis? 
Omdat ik ervan overtuigd ben, dat het 
hierom gaat: geloven en ruimte geven. 
Mijn vader was een man voor wie 
geloven niet enkel een woord was. Het 
was vlees en bloed voor hem. Hij 'stond' 
voor zijn eigen beleving, maar was 
tegelijkertijd in staat om een ander te 
respecteren en ruimte te bieden. Hij 
ging mee, was erbij, ook als hij er zelf 
niet veel bij voelde. Soms zei hij 
ontactische dingen, soms hield hij 
gewoon zijn mond. 
Hoezeer het geloof in mijn vader 
geworteld was werd duidelijk toen mijn 
vader ziek werd en beter worden niet 
meer mogelijk was. Meer dan eens zei 
hij toen: “Heer, Gij weet alles”. Met 
vertrouwen leefde hij zijn moeizame 
leven. Bedroefd omdat het gauw voorbij 
zou zijn. Bedroefd omdat hij wist dat hij 
veel niet meer zou mogen meemaken. 
Hijzelf begreep niet en nooit wat hem 
was overkomen. Dat is ook niet te 
begrijpen. 
Beste mensen, ook dit jaar vieren wij 
het kerstfeest. In dat kleine Kind in de 
stal van Bethlehem begint het verhaal 
van God te midden van de mensen. 
Sinds Jezus geboren is weten wij wie en 
hoe God is. 'Geloven' en 'kerk' brengen 
mensen ertoe van alles te denken, te 
vinden en te zeggen. Soms tot het 
onnozele aan toe. Maar toch, wie zich 
laat raken door dit Kind, wie Hem in de 
ogen durft te kijken; zijn of haar leven 
verandert voor goed. Een seconde kan 
genoeg zijn. Een seconde kan een 
leven veranderen. 
Een seconde kan jouw leven 
veranderen. 'Er is een Kindeke geboren 
op aard. 't kwam op de aarde voor ons 
allemaal'. Voor jou, voor u, voor mij, 
voor iedereen! Zalig kerstfeest! 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 
 

Zalig kerstfeest 
 

pastoraal team en bestuur  

 

 
 
 

 
 

en gezegend 2018 
 

parochie H. Maria Sterre der Zee 
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Durf jij te geloven dat een kind  
het verschil kan maken? 

 
 

 

 
 

Gezinsviering Heikant,  
24 december 2017 

 
Ook dit jaar weer willen we Kerstmis vieren  

in de kerk van Heikant. 
 

Kom jij ook op  
zondag 24 december om 19.00 uur  

meevieren samen met  
mama’s en papa’s, oma’s en opa’s? 

 
ook dit jaar weer: 
het kerstverhaal,  

fijne muziek en kerstliederen. 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 24 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
m.m.v. De Wal-Noten 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
Familie Baart-van Gijsel; Elisabeth 
Smulders-Durinck en overleden familie; 
Stan Bogers; voor Agostino Belviso; Theo 
de Koning; Aloys Buysrogge en 
echtgenote Luciënne Maenhout en zoon 
Rob Buysrogge; Piet Boonman en familie; 
George de Maat echtgenote van Ria Kips, 
overleden wederzijdse ouders en familie 

 

ZONDAG 24 DECEMBER 22.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. de Cantorij 
der Basiliek 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Elisabeth 
Smulders-Durinck en overleden familie; 
pastor Jo van der Heyden; Paul Bracke 
en Annie Hofman; August de Kort, Anna 
Polspoel en dochter Imke; voor Louis 
Lockefeer; voor Dick de Kamps en 
overleden ouders, schoonouders en 
familie; Bernard van Laare en echtgenote 
Rooske Blommaert; ter nagedachtenis 
van Sjoerd de Jong; overleden ouders 
Bas de Winter en jaargetijde Celina de 
Winter-Cornelissens; Gilbertus De Beleir 
en echtgenote Eleonora De Beleir-van 
der Veen; voor Margaretha Danckaert en 
echtgenoten Frans Thijs en Joos de Wit 
en zonen Freddy en Franky en overleden 
familie; voor Leonid Gromyko en Ljoebov 
Pilinoga en Willy van Mol en echtgenote 
Maria Roels; Denise van de Voorde-Neve 
echtgenote van Gerard van de Voorde; 
overleden ouders Jo Bracké en Miet 
Bracké-de Backker 

 

MAANDAG 25 DECEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het Dameskoor 
intenties: Rosalia Vonck-van Huffel en 
Magdalena en Juliette Vonck; Desiré 
Verstraeten echtgenote van Leona van 
de Berghe; voor Joannes van Kalmthout 
en Elisabeth van Kalmthout-Bajetto; 
Paula de Bruijn en Ries van Kampen en 
overleden familie; Augustinus Josephus 
van Damme; Angèle Hemelaer en 
echtgenoot Joos Fassaert; voor Anita van 
den Berg-van Winden; voor Ben 
Lockefeer en overleden familie; Michael 
Vonck; René Verschuren en echtgenote 
Cornelia de Smit en overleden familie; 
Theo de Koning; Riet Verschueren-
Hamelinck; Lia Laurijs-Polfliet; Aloys Sey 
echtgenoot van Anna Schuren; jaargetijde 
Jacobus Leenknegt en Elisa Vink en 
overleden familie; Ben de Rechter en Jo 
de Smit en overleden familie 
 

 

COLLECTE 23-26 DECEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte. In 
Hulst zijn er extra collectes voor het 
onderhoud van de basiliek. In Clinge is 
er een extra collecte voor de 
verwarming en het onderhoud van de 
kerk. In Boschkapelle, Hengstdijk en 
Nieuw-Namen, zijn er extra collectes 
voor de verwarming van de kerk. In 
Kloosterzande zijn er extra collectes 
voor het onderhoud van de kerk. 

Beste mensen 

2 Samuël 7, 1-5.8b-11.16 

Romeinen 16, 25-27 

Lucas 1, 26-38 
 

THEMA: 
VOORBEREIDEN
OP HET LICHT 

LEZINGEN 24 DECEMBER 

4
de 

 zondag 

 van de advent 

JAAR - B 

THEMA:  
LEVEND LICHT 
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zondag 27 november 2016 

zondag 27 november 2016 

DINSDAG 26 DECEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. de Koninklijke 
Stedelijke Harmonie 

 

WOENSDAG 27 DECEMBER 18.30 UUR:  
rozenkransgebed voor de vrede 

 

WOENSDAG 27 DECEMBER 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias 
en overleden kinderen; familie Baart-v. 
Gijsel; familie Verdurmen; Ria Borm-v.d. 
Walle en haar zus Jenny de Graeve- v.d Walle 

 

mededeling: 
Het parochiesecretariaat zal gesloten 
zijn op woensdag 27 december en 
donderdag 28 december. Zaterdag 30 
december 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.  

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 24 DECEMBER 21.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Joseph Martens en Maria 
Heijkans; Denise Mannens; Arthur van 
Poecke en echtgenote Magdalena van 
Poecke-de Guchteneire; Theo de Letter 
echtgenoot van Ingrid de Letter-d’Hert 

 

lector: Gonny Rozijn 
 

ZONDAG 25 DECEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: Gerard Schalkens en overleden 
familie; overleden ouders, broers en zus 
van de familie Verschuren-Goossens; 
Juliette van Hove-Verbraeken en 
echtgenoot Maurice van Hove en zoon 
Marcel 

 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 23 DECEMBER 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met zang van 
Marlene Bauwens en Bernadette Luijcks 
intenties: Gilbert Hoefnagels echtgenoot 
van Agnes Casteels, zonen Luc en Peter 
Hoefnagels en hun overleden grootouders; 
overleden ouders en familie d’Haens-
Serrarens; Omère Verstraten en 
echtgenote Tiny Jansen; jaargetijde Piet 
Inghels echtgenoot van Madeleine 
Bruggeman en overleden familie; Thilda 
van Hauten echtgenote van Joos van Putte 

 

ZONDAG 24 DECEMBER 21.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. de gezamenlijke koren 
intenties: Aloys Maenhout en echtgenote 
Valentina Buysrogge en overleden familie; 
Petrus Acke echtgenoot van Louisa Sloot; 
jaargetijde Piet van Stappen en 
echtgenote Marie Mariman en overleden 
familie; jaargetijde Theophiel van den 
Brande en echtgenote Emma van 
Cauteren; Henriëtte Audenaerdt 
echtgenote van Maurice van den Brande 
en overleden ouders; Anna van Cauteren 
en overleden familie; Marie Verstraeten en 
echtgenoot Adolf Claus en zuster Irma; 
ook voor Anita Claus 

 

agenda: Vrijdag 22 december wordt de 
H. Communie aan huis gebracht bij 
zieken, ouderen en gehandicapten die 
hiervoor zijn aangemeld. 

 

mededeling: Naar jaarlijkse gewoonte 
is er op 26 december, tweede kerstdag, 
om 11.00 uur in onze kerk een 
verjaardagsconcert van de fanfare 
Weldoen door Vermaak. Hierdoor komt 
de bijeenkomst van gebedsgroep De 
Bron die ochtend te vervallen. 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

ZONDAG 24 DECEMBER 19.00 UUR: 
gezinsviering met als voorganger pastor 
K. Van de Wiele m.m.v. fanfare 
intenties: Martha van Houte en familie 
Mathilde Pieters; Leon van Waes en 
echtgenote Leontine van Overloop; 
jaargetijde José Martens en echtgenoot 
Jacobus Maes; Evarist van Hooije 
echtgenoot van Gena Clarijsse en familie 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 23 DECEMBER 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; Anna Heijens en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; overleden ouders Borm-van 
Eerdenburgh; Wies van den Bergen en 
overleden dochter Anneke, zoon Philip en 
overleden familie 

 

MAANDAG 25 DECEMBER 11.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; familie 
Johannes Truijman-Vonk en kinderen; 
overleden ouders Piet en Louise de 
Rooij-de Schepper; 
Desiderius Verrassel, echtgenote, zoon 
Jo en schoonzoons Leon en César; 
Agnes Meijs-Dobbelaar en overleden 
echtgenoot Alfons Meijs; Joseph 
Hamelink, echtgenote, dochter Annie en 
zoon Leo; Maria de Smet-Vonk en 
overleden echtgenoot Piet de Smet; 
jaargetijde Marcel Baecke, wederzijdse 
ouders en familie; Ria van Dorsselaer 
en overleden ouders Kindt-de Bruijn 

 

gedoopt: Op zondag 10 december is 
gedoopt Caithlynn, dochtertje van Bjorn 
en Deejay Fissers, Kerkdreef 8 te 
Vogelwaarde. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

ZONDAG 24 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens en 
echtgenoot Josephus Kerckhaert; Maria 
Kuijpers; Anna de Kerf en echtgenoot 
August Rottier; familie Leenknegt-de 
Booij; Eugenius Maas, overleden ouders 
en familie Maas-van de Lavoir; Wies en 
Marie Roctus-de Bakker, overleden zoon 
Guust en familie; Adrie Lauret en 
overleden familie; Jacqueline Kuijpers en 
overleden ouders 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

MAANDAG 25 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het zangkoor 
intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; Theofiel van Mullem; 
Gerarda Bouwens en echtgenoot 
Gustaaf Smet en familie; Jozef Burm en 
echtgenote Klazina Vermue en familie; 
Georgette van der Heijden,overleden 
zus en ouders; Waltraud Klann en 
echtgenoot Jozef Maes; Albert Burm 
overleden ouders en familie; Petrus 
Bosman en echtgenote Augusta van 
Roeijen en familie; Juliana de Weijn en 
echtgenoot Petrus van der Heijden; 
Germaine Thieleman en echtgenoot 
Henri Robbrecht; Juliana Melsen en 
echtgenoot Jozef van Ombergen; Irma 
Goossens en echtgenoot Louis Pauwels 

 

lector: M. van Driessche-Crombeen 
 

INFORMATIE EN INTENTIES 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 21 DECEMBER 10.30 UUR:  
kerstviering 
intenties: jaargetijde voor René de 
Cock, overleden ouders en familie; 
August Freyser, dochter Agnes en 
overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 24 DECEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: jaargetijde Elza Rottier, 
echtgenote van Frans Van Daele en 
families; Willy Vermeulen echtgenoot 
van Paula Vermeulen-de Keijzer 

 

MAANDAG 25 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof m.m.v.  
Cantallegria  
intenties: Guust Burm en dochter Patricia; 
Angela Maria Hypolitha Borm; José van 
Daele echtgenote van Guust Mangnus; 
ouders Rosa en Piet Weemaes-
Maenhout, zoon Jo, schoonzoon Johan 
en familie; Achiel Hermans echtgenoot 
van Margriet Bryssinck; Theo Vereecken 
en familie; Jozef en Roza Jansen-van 
Waterschoot en familie; Achiel Schalkens 
echtgenoot van Juliëtte Herrewegh; 
Eduard en Paula Blommaert-Poppe; Alice 
Audenaerd-de Smit en dochter Jolanda; 
ouders Cyriel en Agnes Koole-Leeraert 

 

WOENSDAG 27 DECEMBER 11.00 UUR:  
weekviering 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 26 DECEMBER 10.30 UUR: 
geen viering 

 
 
 
 
 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

MAANDAG 25 DECEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. parochiekoor  
intenties: overleden ouders Piet en 
Anna Maas-Picavet en kinderen Jo, Rie 
en Roos Maas; Roos Verdurmen-
Kerckhaert en familie; Ber Joos, 
overleden ouders, zus Corrie en tante 
Maria Burm; overleden ouders de 
Meijer-Hiel en overleden ouders van 
den Bosch-Pouwels en familie; familie 
A. Priem-Martens; Theo de Bakker en 
overleden familie; Wil van Vegchel, 
overleden ouders en schoonouders 

 

lector: Jojanneke Taelman 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 

DINSDAG 26 DECEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
m.m.v. harmonie St. Cecilia 
intenties: jaargetijde overleden ouders 
Joos en Anna van Goethem-van 
Puyvelde; José Pauwels-Maes en 
overleden familie; Kimberley Goosen 
zus van Bas, Indra en Nina, opa Nard en 

opa Nico 
 

overleden:  
Piet Eggermont weduwnaar van Teresia 
Sponselee op de leeftijd van 68 jaar 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 18 DECEMBER 19.00 UUR: 
boeteviering en eucharistieviering met 
als voorgangers pastoor W. Wiertz en 
pastor R. Grossert 
intenties: Willy van Esbroek en 
echtgenote Rosa Josepha Wentzler en 
overleden ouders; Bennie van Leemput 
en echtgenote Irma Roelands; 
jaargetijde voor Piet de Kock en 
jaargetijde voor Gerarda van Haelst; 
Petrus de Klippelaar en echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders 

 

ZONDAG 24 DECEMBER 21.00 UUR: 
nachtviering met als voorganger pastor 
Ch. van de Walle m.m.v. Fanfare 
Vrijheid Eendracht en het zangkoor 
intenties: overleden ouders en familie 
van Harry de Bruycker-van Laar; 
Jeanne Uitdewilligen echtgenote van 
Gaby Boënne; Celina Ivens en 
echtgenoot Aloysius de Bruijn en 
overleden familie; Wies Broekaart 
echtgenoot van Agnes van Troost, 
overleden ouders en familie; jaargetijde 
voor Johan Neve echtgenoot van Wies 
Neve-van Driessche en overleden 
familie; Theo van Driessche; Sjors de 
Waal echtgenoot van Ria Weemaes en 
overleden familie; Piet van Driessche en 
echtgenote Josepha v.d. Begren; Tilly 
van Driessche; Petrus de Klippelaar en 
echtgenote Angela Compiet en 
wederzijdse ouders; Marie Bogaart, 
haar overleden ouders en broers; Rene 
de Waal en echtgenote Madelijn 
Heijman en dochter Christina 

 

lector:  Marita van Driessche 
communie: Marieke Pardon 
koster: Greet Hiel 

 

overleden: Pascal de Schepper 
echtgenoot van Esther van Assche 
overleden op 47-jarige leeftijd op 21 
november 2017. De afscheidsdienst  
met aansluitende crematie heeft 
plaatsgevonden in het crematorium te 
Terneuzen op 27 november 2017. 

 

Joos Compiet weduwnaar van Wies 
Mahu overleden op 88-jarige leeftijd op 
4 dec. De uitvaartdienst heeft op 8 dec 
plaatsgevonden in de H. Corneliuskerk 
te Lamswaarde met aansluitend de 
begrafenis op het kerkhof te 
Lamswaarde. 
 

 

 
 

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@live.nl 
Pastoor van de parochies 
H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, 
Elisabeth 
 

Pastoraal werkster 
Chantal van de Walle 
Rapenburg 34, 4581 AD Vogelwaarde 
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 Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
Truffinoweg 2 
4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 

Pastoraal werkster Henny de Koning 

e-mail: h.dekoning@zzv.nl 
hlmdekoning@outlook.com 
 

Diaken Kees van Geloof 
Leeuwerikstraat 14 
4561 KM Hulst 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

