
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 14-15 januari 

 

Hulst 
 zo 15 jan 11.00 uur oecumenische 
  viering 
 wo 18 jan 19.00 uur eucharistie 
 vr 20 jan 19.00 uur stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 15 jan 9.30 uur eucharistie 

 

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

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 12 jan 14.00 uur
 rozenkransgebed 
 do 19 jan 14.00 uur Uur van gebed 

 

Clinge 
 za 14 jan 19.00 uur eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 17 jan 9.30 uur gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 19 jan 10.00 uur w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 13 jan 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 14 jan 19.00 uur eucharistie 

 

Hengstdijk 
 do 19 jan 19.30 uur  Taizégebed 

 

Kloosterzande 
 zo 15 jan 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 12 jan 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 15 jan 10.30 uur w&c viering 
 wo 18 jan 11.00 uur weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 
 di 17 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 15 januari 2017 

TINTINNABULUM 

gegeven aan het samen gaan van de 
verschillende parochiekernen tot 
uiteindelijk de ene nieuwe parochie. 
Bovendien heeft hij het proces geleid 
waar we vervolgens binnen de parochie 
aan gewerkt hebben, namelijk het goed 
overwegen met welke kerken de nieuwe 
parochie op een verantwoorde wijze de 
toekomst tegemoet kon en moest gaan. 
Dit alles is inmiddels ons aller 
werkelijkheid geworden en het is nog 
voor velen wennen aan die ene 
parochie. In het parochieplan, waar Stan 
Bosman in zijn hoedanigheid als vice-
voorzitter eveneens verantwoordelijkheid 
voor heeft gedragen, wordt beschreven 
hoe de parochie de toekomst tegemoet 
gaat. Overigens is deze weg en die 
toekomst steeds in beweging. 
Binnenkort wordt dit plan aan de  
bisschop voorgelegd.  

 

de parochiekern Hulst. De vice-voorzitter 
van het parochiebestuur wordt, op 
voordracht van het parochiebestuur, 
door de bisschop benoemd. De vice-
voorzitter kan zo nodig de pastoor 
vervangen voor zover dat betrekking heeft 
op vermogensrechtelijke handelingen de 
parochie. In onze parochie krijgt de vice-
voorzitter de betreffende volmacht om 
als zodanig op te treden. Ook zit de 
vice-voorzitter de vergaderingen van het 
parochiebestuur voor. Vol vertrouwen 
gaan we met elkaar op weg. Hopelijk 
lukt het om samen goede richting te 
geven aan onze grote parochie. En dat 
in samenhang met de andere parochies 
van Zeeuws-Vlaanderen, alsook in relatie 
tot ons bisdom van Breda. Aan Cecile is 
de vraag gesteld zich aan ons allen voor te 
stellen. Daar mag u in het volgende nummer 
van het Tintinnabulum kennis van nemen. 

in de tekst uit Handelingen 8 vanaf vers. 
26 herinnert aan onze doop en als 
tweede de wijn, die geschonken wordt 
bij het eerste teken van Jezus’ optreden 
op de bruiloft te Kana (Joh. 2), waardoor 
het leven als verbond kon worden 
bezegeld. Het leek ons bijzonder om 
beide elementen te ervaren. Na de 
doopgedachtenis kan de beker van het 
Verbond weer worden doorgegeven.  
Er is een volledige orde van dienst 
beschikbaar. 
 

 

Het oecumenisch overlegorgaan hoopt 
dat die verbondenheid zich ook verder 
zal voortzetten in onze oecumenische 
activiteiten en contacten gedurende dit 
nieuwe jaar. Een jaar dat ook in het 
teken van 500 jaar protestantisme staat 
en waarbij de r.-k. parochiekerk bij 
betrokken zal worden. 
  

Na afloop van dit avondgebed ontmoeten 
we elkaar onder het genot van hoe kan 
het ook anders: een glas wijn en voor wie 
dat liever heeft een kopje koffie of thee. 
Voor dit oecumenisch avondgebed bent 
u van harte welkom in de kerk van 

Hengstdijk waar we gastvrij worden 
ontvangen door het kostersechtpaar de 
Cock. 
Deze oecumenische activiteit gaat uit 
van de r.-k. parochie H. Maria Sterre der 
Zee en de protestantse kerk Oosthoek 
te Hulst. Info bij ds. Overduin, T: 6833 60. 

 

 

 

 

Parochiebestuur  

Avondgebed in de stijl 
van Taizé 

 
 

              In de week van gebed  
            voor de eenheid 

 

 

                   Thema: Water en Wijn  
 

In de H. Catharinakerk te Hengstdijk op 
donderdag 19 januari aanvang 19.30 
uur m.m.v. o.a. de begeleidingsgroep 
Laudate Dominum. 
Deze avond willen we twee aspecten 
met elkaar verbinden, het water dat ons 

Jesaja 49, 3. 5-6 
1 Korintiërs 1, 1-3 
Johannes 1, 29-34 

 
 

THEMA: 
DE HEER  
IS NABIJ 

LEZINGEN 15 JANUARI 
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JAAR - A 

 

Kerst in Clinge 
 

Hoewel 2016 alweer enkele dagen 
achter ons ligt, willen we toch nog 
even terug kijken naar afgelopen 
kerst. 
 

Donderdag 22 december mochten we 
de kinderen van basisschool St. 
Bernardus verwelkomen in onze kerk. 
Voor een volle kerk werd het 
kerstverhaal verteld afgewisseld met 
zang en dans van de kinderen. Na 
afloop werd de kerstvakantie ingezet 
met een glaasje glühwein of een 
beker warme chocolademelk 
 

 
 

Op de vooravond van Kerstmis 
konden de kerkgangers genieten van 
een sfeervolle viering, opgeluisterd 
door de gezamenlijke koren uit Clinge. 
 

 
 

Voor het eerst gaf ook Juanita de 
Potter haar muzikale medewerking 
aan deze feestelijke avond. Het doet 
deugd om naast de gezelligheid thuis 
ook even naar de kerk te komen om 
een moment stil te staan bij de 
geboorte van dit goddelijk Kind. 

Peter van Hecke  

overleden 

 
 
 

 

 
 

 

 

deken geweest van het dekenaat 
Zeeland. Hij was altijd zeer betrokken 
op mensen en had, ook vanuit zijn 
pastoraat, vele vrienden en 
vriendinnen. 
De laatste jaren van zijn leven hebben 
hij en Phyl de keuze gemaakt om 
samen hun leven te leven. 
De uitvaart van Peter van Hecke vindt 
plaats op zaterdag 7 januari om 12.30 
uur vanuit de Gertrudiskerk in Bergen  
 

Peter van Hecke, 

geboren op 10 

november 1941 te 

Middelburg, is na een 

periode van ziek zijn 

in familiekring op 30 

december 2016 te 

Halsteren overleden. 

Peter van Hecke is 

voorheen onder ander 

 
 

 

op Zoom waarna de crematie 
plaats vindt in het crematorium 
eveneens te Bergen op Zoom. 
 

 

 

 

 

Met grote dank heeft het 
parochiebestuur van de H. 
Maria Sterre der Zee-parochie 
afscheid genomen van Stan 
Bosman die in de afgelopen 
jaren vice-voorzitter van de 
parochie is geweest. Stan 
Bosman heeft veel voor de 
eenwording van de parochie 
betekend. Hij heeft leiding 
 

Stan Bosman zal betrokken 
blijven op verschillende fronten 
binnen de parochie, alsook in 
de gebouwencommissie. 
Per 1 januari is Stan Bosman 
opgevolgd door Cecile van 
Tiggelen. Zij is geen onbekende 
binnen onze parochie. Zij was 
de voorzitter van de 
parochiekern commissie van    
 

 

 

 

 

Het is een gevestigde traditie om in 
januari aandacht te vragen voor de weg 
naar eenheid die de Christelijke kerken 
nog hebben te bewandelen. Inmiddels 
zijn we in de verschillende kerken zo 
georganiseerd en zo gewend geraakt 
aan de bestaande situatie dat we 
eigenlijk 'door de dag heen' vergeten 
dat onze Heer Jezus Christus ons allen 
in gezamenlijkheid heeft geroepen zijn 
Kerk te zijn op aarde. Hij heeft ons 
geroepen om in gezamenlijkheid het 
dienstwerk van de christelijke naasten-
liefde en de barmhartigheid tot opbouw 
van de gehele wereld en tot de 
vermeerdering van het geluk van alle 
mensen, ter hand te nemen. De 
protestantse gemeente en de rooms 
katholieke parochie willen in 
 

gezamenlijkheid aan het begin van deze 
week van gebed voor de eenheid 
gezamenlijk vieren in de basiliek van Hulst. 
Vanaf 10.15 uur is iedereen welkom om 
bij een kopje koffie elkaar te ontmoeten 
en te leren kennen. Vervolgens begint 
om 11.00 uur de oecumenische viering 
van Woord en Gebed. De viering zal 
worden voorgegaan vanuit de beide 
Kerken. De zang wordt verzorgd door de 
Cantorij der Basiliek. U bent van harte 
welkom! Uit uw aanwezigheid spreekt 
het belang dat u hecht aan de eenheid 
der Kerken. Hopelijk zullen we die 
zondag met velen zijn! De Eenheid van 
onze Kerken, nog steeds niet 
gerealiseerd, maar een droom die ons 
allen, naar het Woord en de opdracht 
van Christus zelf, voor ogen staat. 

Week van Gebed voor de Eenheid der Kerken 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 15 JANUARI 11.00 UUR: 
oecumenische viering met als 
voorgangers pastoor W. Wiertz en 
dominee P. Overduin m.m.v. 
Koorstichting Cantorij der Basiliek 
 

WOENSDAG 18 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Joop Bruggeman. 
 

VRIJDAG 20 JANUARI 19.00 UUR: 
stilteviering 
 

mededeling: 

In de basiliek is er een ring gevonden. 
Te bevragen op de pastorie van 
maandag tot donderdag tussen 9.30 uur 
en 11.30 uur, telefonisch 0114 312130 
of via de mail: 
 pastoriehulst@zeelandnet.nl. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 15 JANUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Maria van den Bergen-de 
Gronckel en echtgenoten Frans Martens 
en Bert van den Bergen. 
 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

overleden:  
Op woensdag 21 december is op 86-
jarige leeftijd overleden Leonarda 
Alberta Joseph Sturtewagen, weduwe 
van Gaston Louisa Maria Waumans. De 
dienst van woord en gebed heeft 
plaatsgevonden te Koewacht op 
donderdag 29 december 2016. 

 

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 
 

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

 

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. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

DONDERDAG 19 JANUARI 19.30 UUR: 
avondgebed in Taizéstijl rondom het 

thema ‘Water en Wijn’ m.m.v. 

begeleidings groep Laudate Dominum e.a. 

 

COLLECTE 14-15 JANUARI 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er op 
zondag een extra collecte voor 
onderhoud van de basiliek. In Nieuw-
Namen is er een extra caritascollecte. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 14 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het parochieel 
gemengd koor o.l.v. Marlene Bauwens  

 

acolieten: Piet en Edy 
 

DINSDAG 17 JANUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst van 
gebedsgroep de Bron. Iedereen is van 
harte welkom. 

 

opbrengst collecte: 
De extra collecte op kerstavond, 
bestemd voor de verwarming en het 
onderhoud van ons kerkgebouw, heeft 
 € 148,- opgebracht. Met dank hiervoor.  

 
GRAAUW 

H. MARIA TENHEMELOPNEMING 
 

DONDERDAG 19 JANUARI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Piet de Baar en echtgenote 
Mina Rijk en dochter Tini; Elisabeth 
Smulders-Durinck en overleden familie; 
Petrus Boënne-van Meegroot en 
overleden kinderen; Maria Verbist en 
overleden ouders; Marie Verdurmen en 
echtgenoot Piet Totté en wederzijdse 
ouders; jaargetijde Jozef van de Vijvere, 
echtgenoot van Alma Mahu; Albert 
Gordijn, overleden ouders en familie; 
Jules van den Eeckhout en echtgenote 
Malphina Daalman; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes 

 

lector: J. de Baar 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 14 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 

pastoor W. Wiertz 

intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; familie 
Johannes Truijman-Vonk en overleden 
kinderen; Anna Heijens en overleden 
familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; jaargetijde Marie Fassaert-
Mattens en echtgenoot Gerard Fassaert 

 

opbrengst collecte: 

De collecte voor de verwarming van de 
kerk van Eerste Kerstdag heeft € 204,- 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor! 
 

overleden: 
Op 24 december 2016 is in Woon-
Zorgcentrum “de Vurssche” in Axel op 
90-jarige leeftijd overleden Joseph 
Naessens, echtgenoot van Angela 
Rombout. De uitvaartdienst heeft 
plaatsgehad te Boschkapelle op vrijdag 
30 december, waarna de crematie is 
gevolgd in Terneuzen. 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG15 JANUARI 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; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; Piet en Jenny de Bruijn-Lansu; 
Ceciel Vermue-Modde en overleden 
familie; Jo Maas, overleden ouders, 
zussen Rie en Roos en familie; 
jaargetijde Theo Scheerders; Honoré 
van Gassen en overleden familie van 
Gassen-Everaard. 

 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 13 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: pastoor Andre Ruijloft; gezusters 
Coenen, overleden ouders en familie. 

 

lector: M. van Driessche-Crombeen 
 

mededeling: 
Vanaf januari 2017 zijn er maandelijks nog 
2 vieringen in onze kerk, op de tweede en 
vierde vrijdag van de maand. Intenties 
kunt u doorgeven aan dhr. E. Weemaes. 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
CURAMUS 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 8 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen in eigen kring 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 15 JANUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof  
Tijdens deze viering zal de doop plaats-
vinden van Jasper Mangnus, zoontje van 
Jan en Charlotte Mangnus-Rammeloo. 
intenties: Bernard van Acker, 
echtgenoot van Clara Cerpentier; 
Jolanda Plasschaert en echtgenoot Cor 
Bovée; jaargetijde Piet Vonck, echtgenoot 
van Marja Lauwers; Augustinus en 
Petronella Ferket-Poulussen en 
kleinzoon Auk de Maat 

 

WOENSDAG 18 JANUARI 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden: 
mw. Leonarda Waumans-Sturtewagen, 
86 jaar; dhr. Henny Jonkheijm, 74 jaar 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 17 JANUARI 10.30 UUR: 
weekviering 
 

 

 
 

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

