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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN IN DE PAROCHIE 
 

vieringen rond het weekend  
van 31dec - 1 jan en 7 - 8 jan 

 

Hulst 
 ma 26 dec 11.00 uur eucharistie 
 wo 28 dec 19.00 uur eucharistie 
 zo 1 jan 11.00 uur eucharistie 
 wo 4 jan19.00 uur eucharistie 
 vr 6 jan 19.00 uur  eucharistie 
 zo 8 jan 11.00 uur  eucharistie 
 wo 11 jan 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 za 7 jan 19.00 uur Poolse viering 
 zo 8 jan 9.30 uur  w&c viering 

 

Sint Jansteen De Warande 
 do 12 jan 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 7 jan 14.30 uur  rozenkransgebed 
 do 12 jan 14.00 uur rozenkransgebed 

 

Clinge 
 za 31 dec 19.00 uur  geen viering 
 za 7 jan19.00 uur eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 3 jan 9.30 uur  w&c viering 
  aansluitend aanbidding 
 di 10 jan 9.30 uur gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 30 dec 19.00 uur geen viering 
 vr 6 jan 19.00 uur  geen viering 

 

Boschkapelle 
 za 31 dec 19.00 uur w&c viering 
 za 7 jan 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 9 jan 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 8 jan 9.30 uur  eucharistie 

 

Terhole pastorie 
 ma 9 jan 10.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 29 jan 10.30 uur  w&c viering 
 do 5 jan 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 1 jan 10.30 uur w&c viering 
 wo 4 jan 11.00 uur  weekviering 
 zo 8 jan 10.30 uur  eucharistie 
 wo 11 jan 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 5 jan 14.00 uur viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 3 jan 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 
 

 

 

80e jaargang nr. 9 

 

zondag 1 januari 2017 

TINTINNABULUM 

Beste mensen, 
 
De weg van ons leven ging weer over 
de drempel: vanuit 2016 zijn we 2017 
binnen gestapt. Mijn wens voor het 
nieuwe jaar: Ga je weg met God, dan ga 
je nooit alleen. 
Ongetwijfeld hebt u dezer dagen, alleen 
of met elkaar, teruggekeken. Er gebeurt 
immers van alles in een mensenleven. 
Er zijn herinneringen aan mooie dingen, 
maar het kan niet anders of er 
gebeurden ook moeilijker dingen. Heel 
veel geweld in de grote wereld, onrust, 
niet goed weten hoe het moet mét 
elkaar. En in onze levens: ziekte van 
dierbaren, van onszelf misschien, en 
dood. Een moment van definitieve 
verandering. We nemen het allemaal 
met ons mee over de drempel. 
Tegelijkertijd is er ook dat frisse van een 
nieuwe start, waait er de wind van een 
nieuw begin. Zelf vind ik altijd een hele 
mooie herinnering in dit verband het 
verhaal dat de juffrouw op de 
kleuterschool vertelde. Heel in het kort: 
het oude jaar was een heel oude man, 
met een lange grijze baard, der dagen 
zat. Om 24.00 uur zit zijn tijd er echt op, 
wordt hij naar buiten gestuurd door het 
nieuwe jaar: een heel jonge dreumes 
die huppelt en heel het leven nog voor 
zich heeft. Een beeld dat heel duidelijk,  
 

 
 

 

spreekt, goed te begrijpen is maar dat 
hoe ouder ik word natuurlijk ook steeds 
wat moeilijker wordt (u begrijpt wat ik 
bedoel).  
Het nieuwe jaar 2017. Nieuwe kansen! 
In onze parochie zijn we nu een jaar 
aan de gang met vijf kerken voor het 
vieren van de zondag. Er is nog veel te 
ontwikkelen en er zijn nog heel veel 
uitdagingen. In alle parochiekernen. We 
hopen dat velen de weg vinden naar de 
vieringen en naar alles wat we 
organiseren. We zijn volop bezig om 
wat voor ons van belang is toch weer bij 
u thuis te brengen in het Tintinnabulum. 
We denken na over steeds weer nieuwe 
activiteiten, we worden uitgedaagd 
goede manieren om allen die katholiek 
gedoopt zijn en allen die zich betrokken 
voelen ook in de toekomst te kunnen 
bereiken. Kortom uitdaging genoeg. 
Voor 2017 kansen genoeg om na te 
denken óver onze parochie, om te 
werken áán onze parochie.  
Het nieuwe jaar heeft voor ons aller 
levens heel veel in petto. We zijn eraan 
begonnen. En dag na dag gaan we 
voort. Wat het ons ook brengen moge.... 
Ik wens u, mede namens mij collega's, 
besturen en allen om ons heen een 
gezegend 2017! Vrede en alle goeds!  
 
pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Al enige weken mist u uw vertrouwde 

tintinnabulum in streekbeeld. Enige 
jaren geleden waren we verheugd dat 

streekbeeld de kerkelijke berichten 
wilde opnemen, maar helaas is hier een 
einde aan gekomen. 

We hoopten per 1 jan 2017 een nieuwe 
start te kunnen maken met de opvolger 
van streekbeeld. Helaas, dit lukt niet. 
We hopen natuurlijk nog op een snelle 
verandering, maar voorlopig zullen wij 

het tintinnabulum op de website zetten. 

Echter, er is ook 
goed nieuws. 
Wanneer u uw e-
mailadres opgeeft aan: 
tintinnabulum@rk-
kerk-ozvl.nl krijgt u 
het tintinnabulum via 
uw e-mail thuis 
gestuurd. U hoeft 
alleen 

Jesaja 35, 1-6a.10 
Jacobus 5, 7-10 
Matteüs 11, 2-11 

THEMA:  
VRIENDELIJK LICHT,  
TOON ONS DE WEG 

 

LEZINGEN 8 JANUARI 

Openbaring des Heren 

JAAR - A 

 
 

Om andere kinderen en ouders te helpen 
die het minder goed hebben dan jullie, 
zou het leuk zijn als jullie een 
cadeautje meenemen! 
Dat kan van iets lekkers tot iets leuks 
om mee te spelen zijn. Jozef en Maria 
zullen erg blij zijn om deze cadeaus 
vervolgens door te geven aan de 
mensen die het nodig hebben. 

 

Maria moeder Gods 

 LEZINGEN 1 JANUARI 

Numeri 6, 22-27 
Galaten 4, 4-7 
Lucas 2, 16-21 

 
THEMA: 

MET EEN HART VOL LIEFDE 

Kerstnachtviering in 
basiliek Hulst 

 

 
 

Op zaterdagavond 24 december, 
kerstavond, zijn er traditiegetrouw in 
Hulst weer twee vieringen. Om 19.00 
uur de gezinsviering, voorgegaan 
door Katrien Van de Wiele en om 
22.00 uur de kerstnachtviering, 
voorgegaan door pastoor Wiertz. 
 

Wij verwachten u. Na de gezinsviering 
wordt er warme chocomelk 
geschonken en na de nachtmis 
glühwein. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om naar de 
kerstviering te komen dan kunt u toch 
de viering live volgen via omroep Hulst 
en later bij de herhaling. 

 

Omroep Hulst is vernieuwd en met veel 
élan werken zij aan de uitzendingen. 
Naast de viering zullen er ook enkele 
interviews uitgezonden worden evenals 
een indruk van nightfever van 
afgelopen 9 december vanuit de 
basiliek. 
 

We hopen u in de kerstnacht te 
ontmoeten. Met Kerstmis is er een 
viering om 11.00 uur, voorgegaan 
door pater J Reurs. 

 
alleen maar in uw mail op klik hier te 

drukken om het nummer van deze week 

te openen. 

Tintinnabulum 

Anders dan de Kerken uit het Westen, 
die op 6 januari Driekoningen vieren, de 
ontmoeting van de drie wijzen uit het 
Morgenland met de pasgeboren 
Messias, vieren de Kerken van het 
Oosten veel meer de Jezus, die na de 
doop on de Jordaan aan zijn openbaar 
optreden begint 
Iets van de grootheid van deze 
orthodoxe feestdag is in de rooms-
katholieke Kerk teruggekeerd. Op de 
zondag na het feest van de Openbaring 
wordt de doop van Jezus gevierd. Weer 
een week later herinnert de 
evangelielezing aan het wonder van 
Jezus in Kana. Dat deze drie 
gebeurtenissen als Openbaring van God 
begrepen moeten worden, blijkt reeds 
duidelijk uit de uiterlijke tekenen ervan. 
Een wonderlijke ster leidt de wijzen uit 
het Morgenland veilig naar Bethlehem. 
Bij de doop in de Jordaan noemt de stem 
vanuit de hemel Jezus de 'geliefde 
 

 

Zoon'. Bij de bruiloft in Kana geeft Jezus 
zelf door een wonder te kennen dat Hij 
de gezonden Messias is. 
De Kerk van het Westen heeft van deze 
drievoudige oorsprong van het feest 
eigenlijk alleen de openbaring van de 
pasgeboren Messias aan de wijzen uit 
het Oosten vastgehouden. In de 
negende eeuw werden ze op een drietal 
vastgelegd en met name genoemd: 
Caspar, Melchior en Balthazar. Zij 
werden als vertegenwoordigers van de 
drie mensenrassen en van de drie toen 
bekende werelddelen aangezien. In 
1164 schonk keizer Barbarossa de 
beenderen van de wijzen aan de 
aartsbisschop van Keulen. Deze liet het 
kostbare diekoningenschrijn 
vervaardigen dat tot op de dag van 
vandaag in het priesterkoor van de dom 
van Keulen staat. 
 
Naar: al de dagen van ons leven 
 

 

 

Openbaring des Heren of ook wel Driekoningen 

mailto:tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl
mailto:tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl
http://rk-kerk-ozvl.nl/images/tintinnabulum/161225_Tintinnabulum.pdf


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

MAANDAG 26 DECEMBER TWEEDE 
KERSTDAG 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. Koninklijke 
Stedelijke Harmonie 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Miranda van den 
Bosch echtgenote van Antoine de 
Deckere en overleden ouders en 
schoonvader; Jan en Pauline Fassaert-
Smit, dochter Ilse en familie. 

 

WOENSDAG 28 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen. 

 

ZONDAG 1 JANUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Bernardus Temmerman en 
echtgenote Johanna de Smit, overleden 
zoon en dochters; Familie Baart-van 
Gijsel; Josephus Burm en echtgenote 
Paula van Heese; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes 

 

WOENSDAG 4 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 

 

VRIJDAG 6 JANUARI 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; Voor René Verstraaten 
en echtgenote Gerardina Kindt 

 

ZONDAG 8 JANUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz en pastor K. Van de 
Wiele 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; jaargetijde Justina 
Baert; Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Elisabeth Smulders-Durinck en 
overleden familie; jaargetijde Rob 
Buysrogge; Robert van der Wielen en Liza 
Mangnus en familie; jaargetijde Aloys 
Buysrogge en echtgenote Maria Steijaert 
en overleden familie; jaargetijde voor Piet 
Everaert en overleden familie; de heer 
Jozef Nonneman 

 

WOENSDAG 11 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias 
en overleden kinderen; familie Baart-van 
Gijsel; familie Verdurmen; Tonny Baart 
echtgenoot van Jeannine van der Gucht 

 

overleden: Lucia van Helsland, 83 jaar, 
weduwe van Josephus Aloisius Crombeen 

COLLECTE 31 DEC- 1 JAN 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor het onderhoud 
van de basiliek 
 

COLLECTE 7-8 JANUARI 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle, 
Clinge en Hulst is er een extra 
caritascollecte voor Stichting Vluchteling. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 8 JANUARI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Jozef Drubbel en echtgenote 
Julma Ferket en zoon George; Charel 
Wijnacker en echtgenote Paula 
Boeckeling en kleindochters Anja en 
Levina; Omer de Cock en echtgenote 
Maria de Cock-Cornelissens; Judith 
Cerpentier 

 

overleden:  
Op maandag 12 december is op 88-
jarige leeftijd overleden Maria Johanna 
Cornelissens weduwe van Omer 
Johannes Batist de Cock. De dienst van 
woord en gebed heeft plaatsgevonden 
op 17 december te Koewacht. 

 

SINT JANSTREEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 
 

DONDERDAG 12 JANUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Johan en Angela de Burger – 
Weemaes; Ed Borm en echtgenote; en 
overleden ouders; Alfred Weemaes en 
echtgenote; Silvia Plasschaert; René 
Bauwens en echtgenote; Theo Beugels 
en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
Stif Inghels en echtgenoot Cyrillus Vael; 
Maria en Agnes Bauwens overleden 
ouders en Nelly Bauwens; overleden 
familie IJsebaert 

 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

ZATERDAG 7 JANUARI 14.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

DONDERDAG 12 JANUARI 14.00 UUR: 
rozenkransgebed voor het gezin. 
Iedereen is van harte welkom. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 31 DECEMBER 
Vanavond is er geen viering in onze 
kerk. 
 

DINSDAG 3 JANUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk 
woord- en communieviering met 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste met als voorganger pastor 
Ralf Grossert tijdens de bijeenkomst 
van gebedsgroep De Bron Iedereen is 
van harte welkom. 
 

ZATERDAG 7 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorgangers 
pastoor W. Wiertz en pastor K. Van de 
Wiele 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet. 
Intenties: Bertrand Bonte en echtgenote 
Denise Thielman; Edgar van der 
Heyden en echtgenote Sien Goossens 
en zoon Anton 

 

acolieten: Theo en Annemie. 
 

DINSDAG 10 JANUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron. 
Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda: Vrijdag 6 januari wordt de H. 
Communie aan huis gebracht bij zieken, 
ouderen en gehandicapten die hiervoor 
zijn aangemeld. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 9 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R.Grossert 
intenties: René Boeijkens met 
gedachtenis van overleden ouders en 
familie 

 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 30 DECEMBER 19.00 UUR: 
Vanavond is er geen viering in onze 
kerk. 

 

VRIJDAG 6 JANUARI 19.00 UUR: 
Vanavond is er geen viering in onze 
kerk. 

 

mededeling:  
Vanaf januari 2017 zullen er maandelijks 
nog 2 vieringen in onze kerk zijn, op de 
tweede en vierde vrijdag van de maand. 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 31 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Wieske 
Gelderland-de Rooij en echtgenoot Willy 
Gelderland; jaargetijde Corrie van 
Vlieberghe en familie 

 

ZATERDAG 7 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 1 JANUARI 
Vandaag is er geen viering in onze kerk. 

 

ZONDAG 8 JANUARI 9.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorgangers 
pastoor W. Wiertz en pastor K. Van de 
Wiele m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ludovicus Stallaert en 
echtgenote Aline de Clerck, kleinkind 
Andrea Huige en overleden familie; 
Wies en Roos Reyns-de Kort, zoon 
Stanny, schoondochter Meriam en 
familie; Martha Joos-Everaert en 
echtgenoot Jo Joos; Ber Joos, 
overleden ouders, zus Corrie en tante 
Maria Burm; Miet Menu-Kerckhaert 
echtgenote van Willy Menu en 
overleden familie; Pieter van Kampen-
Willems en overleden kinderen; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; jaargetijde Rie Maas, 
overleden ouders, broer Jo, zus Roos 
en overleden familie; overleden ouders 
Piet en Cecil de Nijs-Voet en overleden 
familie; Aloïs Verdurmen; Marcel Buijze 
en overleden familie 

 

TERHOLE 

H. GERARDUS MAJELLA 
 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R.Grossert 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
CURAMUS 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 29 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden  amilie; jaargetijde 
voor René van Meelen, echtgenoot van 
Maria van Meelen – de Waal, zoon 
Fons en schoonzoon Hans 

 

DONDERDAG 5 JANUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen in eigen kring 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 1 JANUARI 10.30 UUR:  
viering van Nieuwjaar met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
m.m.v. Cantallegria 
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot 
van Margriet Bryssinck; jaargetijde 
Martha Gijsel, echtgenote van Gaby de 
Kesel; Jo Baart en familie; 

 

WOENSDAG 4 JANUARI 11.00 UUR:  
Weekviering m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor 

 

ZONDAG 8 JANUARI 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; 

 

WOENSDAG 11 JANUARI 11.00 UUR:  
weekviering 

 

overleden: 
mw. Paula Vereecken-van Acker 90 j. 
mw. Lucie Crombeen-van Helsland 83 j. 
dhr. Rinus van Zweden 82 j. 
dhr. Mattheus van de Velde 83 j. 
mw. Edith Bogaert-Van der Linden 82 j. 
mw. Marleen Michielsen-Goense 93 j. 
mw. Bastiana Terlouw 77 j. 

 

DONDERDAG 5 JANUARI 14.00 UUR: 

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

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 3 JAN 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
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 

INFORMATIE EN INTENTIES 

 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

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

