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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 19-20 augustus 

 

Hulst 
 vr 18 aug 19.00 uur  stilteviering 
 zo 20 aug 11.00 uur  eucharistie 
 wo 23 aug 19.00 uur  eucharistie 
 vr 25 aug 15.00 uur  kruisweg 

 

Koewacht 
 zo 20 aug 9.30 uur  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 15 aug 14.30 uur rozenkransgebed 
 di 15 aug 19.00 uur eucharistie 
 do 17 aug 14.00 uur Uur van gebed 

 

Clinge 
 za 19 aug19.00 uur eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 22 aug 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 25 aug 15.00 uur huwelijksinzegening 
 vr 25 aug 19.00 uur w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 19 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 20 aug 9.30 uur  eucharistie 

 

Lamswaarde 
 ma 21 aug 19.00 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 17 aug 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 20 aug 10.30 uur  w&c viering 
 wo 23 aug 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 22 aug 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 Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 
 

 

80e jaargang nr. 41 
 

zondag 20 augustus 2017 

TINTINNABULUM 

Ze zeggen dat het op dit moment 
komkommertijd is. Dat klopt ook wel een 
beetje. Veel mensen zijn op vakantie, 
vergaderingen staan op een laag pitje, 
lezingen en activiteiten zijn gepland 
voor na de vakantie, maar toch blijft er 
ook in deze tijd werk aan de winkel. 
Even terugkijken op het afgelopen jaar. 
Even maar, want terugkijken is herhalen 
van wat we weten en samen hebben 
meegemaakt. Afgelopen jaar hebben 
we veel goede momenten meegemaakt: 
geboorte, doop, eerste communie, 
vormsel, huwelijk, maar ook mindere 
momenten. De mensen die te maken 
hebben gekregen met ziekte of een 
overlijden kijken dit jaar met minder 
genoegen terug.   
In heel ons leven doen we dagelijks 
indrukken en ervaringen op. Wij praten 
regelmatig met anderen over deze 
ervaringen en afhankelijk van die 
ervaringen lachen of huilen we, zijn 
optimistisch of zien het leven niet zitten. 
De ervaringen uit het verleden bepalen 
vaak je verdere leven en bepalen vaak 
wie je nu bent en dat is niet altijd 
gemakkelijk.  
Misschien kunnen we eens vooruit 

kijken. Ook geen gemakkelijke opgave. 
Immers, we kijken uit naar wat voor ons 

ligt. Hoe zal onze vakantie zijn? Zouden 
we een nieuw huis vinden en hoe gaan 
we het huis aankleden. Een nieuw bed 

kopen, nieuwe stoelen en tafel, nieuwe 
bank, TV. Noem maar op of zijn we zo 

vertrouwd met het oude 

meubilair en nemen we dit mee. 
Vooruitkijken en er in geloven. Er in 
geloven, vertrouwen hebben. Bij het 
vooruitkijken blijkt het vaak in de praktijk 
ook anders te gaan dan gedacht. We 
hebben er nog zo in gelooft. Het is ook 
een betekenis van het woord geloven. 
En toch in de basis is het woord 
geloven. Geloven blijven we doen, ieder 
op een eigen manier. 
Wat willen we dan wel? Niet achterom 
kijken naar het verleden, niet 
vooruitkijken, maar om ons heen kijken. 
Kijk eens letterlijk opzij, kijk eens 
letterlijk achter je en kijk eens letterlijk 
voor je naar al die mensen om ons 
heen, in het bijzonder naar al die 
vrijwilligers in de kerk. Elke vrijwilliger is 
ooit begonnen. Kijk eens om je heen en 
bedenk eens van welke vrijwilliger jij iets 
kunt leren en met wie je samen iets kunt 
doen en ontwikkelen in de kerk. Met 
elkaar en niet ieder voor zich. 
Misschien blijft er in de vakantie een 
momentje tijd over om hier eens over na 
te denken en eens bij jezelf na te gaan 
of u misschien toch een gaatje hebt in 
het drukke bestaan om een steentje bij 
te dragen. Voor de een zal dit een 
grotere steen kunnen zijn dan voor de 
ander, maar er zijn dan ook veel grote 
en kleine zaken te doen in de kerk. Ziet 
u voor uzelf een mogelijkheid om ook 
een steentje bij te dragen in de kerk, 
onze secretariaten zijn ook in de 
vakantie bereikbaar. Een goede 
vakantie en dankjewel. 

In onze buurparochie hebben ze hard 
gewerkt! Professionele werkers, maar 
ook heel veel vrijwilligers. Maanden 
lang. En bijna is het klaar. De 
Emmauskerk in Terneuzen maakt een 
nieuwe start. Het oorspronkelijke 
parochiecentrum bij de kerk is 
uitgebreid. Het parochiecentrum in 
Sluiskil is verlaten. Nu is ook het 
centrale parochiecentrum in Terneuzen 
te vinden. De liturgische ruimte in de 
kerk is iets kleiner geworden. Er zijn 
ruimten rondom gecreëerd. De kerk is 
klaar om parochie-kerk van de 
Elisabethparochie te zijn. 

We willen hier niet zomaar aan voorbij 
gaan Op 8, 9 en 10 september zijn er 
allerlei festiviteiten gepland. Op 
zaterdag 9 september is er een open 
dag voor de buurt en voor iedereen. U 
bent hartelijk welkom en kunt dit nu 
alvast noteren. We zullen u hieromtrent 
tijdig nog nader informeren. Op 10 
september zal de bisschop 
hoofdcelebrant zijn in de feestelijke 
eucharistieviering die om 10.30 uur 
begint. U bent hartelijk welkom om op 
enig moment te delen in de vreugde van 
de parochianen in onze buurparochie. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 

 
 

Niet terugkijken, maar…………………. 
 

Beste mensen 
 

In reactie op mijn stukje over de 
'euthanasieviering' in het Tintin van 
vorige week, schreef iemand: “Ik heb 
onlangs ook zoiets meegemaakt.” 
Iemand die vol vuur vertelde over het 
heerlijke dagje dat ze had 
meegemaakt zei plots: “Het was 
heerlijk zo'n dagje en helemaal het 
terminaal bad.”  
 

pastoor Wiel Wiertz 
 
 

Jesaja 56, 1.6-7 
Romeinen 11, 13-15.29-32 

Matteüs 15, 21-28 

THEMA: EEN THUIS  
VOOR ALLE VOLKEREN 

LEZINGEN 20 AUGUSTUS 

20ste zondag 

door het jaar 

JAAR - A 

Paus Franciscus zei op 27 juli 2014 
het volgende: 
“Zoveel mensen, heilige mannen en 
vrouwen, werden, bij de lezing met 
open hart van het Evangelie, zodanig 
getroffen door Jezus, dat ze zich tot 
Hem bekeerden. Denken we aan 
Franciscus van Assisi: hij was al 
christen, maar een christen 'met 
rozenwater'. Toen hij, op een 
beslissend moment van zijn jeugd, het 
evangelie las, ontmoette hij Jezus en 
ontdekte het Rijk van God en van dan 
af vervlogen al zijn dromen over 
aardse glorie. Het evangelie laat je de 
ware Jezus kennen, doet je de 
levende Jezus kennen: het spreekt je 
hart aan en verandert je leven. En dan 
gebeurt het, je laat alles achter. Je 
kan daadwerkelijk je soort van leven 
veranderen, of je kan gewoon blijven 
doen wat je deed, maar je bent een 
ander geworden, jij bent herboren: je 
hebt gevonden wat zin geeft, dat wat 
smaak geeft, wat alles verlicht, ook de 
inspanningen, het lijden, ja zelfs de 
dood.” 

Beeld Maria van Fatima  
gearriveerd in de basiliek  

 

Maria van Fatima is op reis door 
Zeeland en Brabant. Dit hebt u in de 
vorige Tintin al kunnen lezen. Vanuit 
Oosterhout mochten wij afgelopen 
woensdag 2 augustus Maria van Fatima 
ontvangen. Wij hebben haar een 
prominente plaats voor het altaar gegeven, 
omgeven door bloemen en kaarsen. Al 
direct de eerste avond waren er heel wat 
mensen op de been om nog voor de 
woensdagavondviering de rozenkrans te 
bidden en een kaarsje op te steken. Tot 
eind augustus blijft u in de gelegenheid 
de rozenkrans te bidden, wanneer u maar 
wilt, maar zeker ook op woensdagavond 
om 18.30 uur in de basiliek. 
 

 
 

Deze week volgden al verrassende 
gesprekken. Iemand vertelde haar 
herinnering aan de processie met Maria 
van Fatima eind jaren vijftig. Er waren 
ook bruidjes bij. Iemand anders vertelde 
over de rondgang in Aardenburg. Als 
kleine jongen had hij dit prachtig 
gevonden en ook nu was die 
herinnering nog daar. 
Wie kan en wil een mooi verhaal 
schrijven over Maria van Fatima in de 
vijftiger jaren. U mag het opsturen of 
komen vertellen op de pastorie in de 
Steenstraat: pastoriehulst@zeelandnet.nl 

 

Vernieuwde kerk in Terneuzen 
 

 

 

 
 

Onder de titel 'Kerkproeverij' 
organiseren de kerken in Nederland in 
het weekend van 10 september een 
activiteit om de drempel om een kerk 
binnen te gaan te verlagen. 
Een kerk kan er mooi uitzien. De deuren 
kunnen openstaan (vaak is dat helaas 
helemaal niet het geval!). Er klinkt 
mooie muziek. En toch durf je er als 
voorbijganger niet binnen te gaan. Je 
hebt ooit wel iets met de kerk gehad, 
maar dat is lang geleden. Je herinnert je 
een hoge ruimte, geuren, rituelen, 
verhalen, kaarsen. Ontmoetingen. 
Gesprekken. Je bent nu ouder en hebt 
het nodige meegemaakt. Je voelt dat er 
 

Kerkproeverij 
 

meer is tussen hemel en aarde. Het 
leven blijft je verwonderen. Maar de 
kerk heb je niet meer opgezocht. Hoe is 
het daar binnen? Is daar iets voor jou te 
vinden? Troost? Uitdaging? Zal je je er 
welkom voelen? 
Hoe velen zijn er voor wie dit de 
werkelijkheid is. Een eenvoudige vraag 
stellen. Iemand uitnodigen. “Kom met me 
mee, dan gaan we samen.” Dat is de 
bedoeling van Kerkproeverij. De drempel 
verlagen door samen over de drempel 
van de kerk te stappen. Op 10 september. 
Met wie stapt u over de drempel? 
 

pastoor Wiel Wiertz 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 18 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

ZONDAG 20 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz en pastor K. Van de 
Wiele m.m.v. het Basiliekkoor.  
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Ria de 
Nijs-van Haelst; Bernardus de Burger 
en echtgenote Marie de Burger-Stijne 
en kleindochter Deborah de Burger; 
jaargetijde voor Lidwien Verstraaten-
Verver en overleden familie; Jaantje van 
Eekelen-de Bakker; Annie Krieckaert en 
echtgenoot Wout Burm 

 

WOENSDAG 23 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Franciscus Vioen en Petra Florijn; 
Leander Blemel en overleden familie; 
Tilly de Block  

 

VRIJDAG 25 AUGUSTUS 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

mededeling:  
Zaterdag 26 augustus 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. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 20 AUGUSTUS 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; Miet Menu-Kerckhaert en familie 

 

lector: Anita van Puyvelde 
com. assistent: Lidwien Jansen  

 

overleden:  
August de Nijs op de leeftijd van 93 jaar 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 21 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
In deze viering wordt aandacht besteed 
aan Maria-Tenhemelopneming (15 
augustus). Bij goed weer gaan we in 
processie naar het Mariakapelletje 
gelegen aan de Boudeloodijk  
intenties: jaargetijde voor Fred de Kock 
echtgenoot van Maria N achtegael en 
hun overleden familie; jaargetijde voor 
Willy van Esbroek en echtgenote Rosa 
Josepha Wentzler en hun overleden 
ouders; Emma de Booij echtgenote van 
Theo Leenknegt en overleden familie; 
Maria Michielsen echtgenote van Piet 
Kuijpers; Marieke Pauwels echtgenote 
van Gerard Vioen en overleden familie; 
Bert Annaert echtgenoot van Annie 
Pauwels, ouders, schoonouders en 
familie; Louisa Maria Leenknegt en 
overleden ouders; Petrus de Klippelaar 
en echtgenote Angela Compiet en 
wederzijdse ouders 

 

COLLECTE 19-20 AUGUSTUS 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud 
van de verwarming. 
 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 19 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz en pastor K. Van de 
Wiele m.m.v. het parochiekoor o.l.v. 
Marlene Bauwens 
intenties: jaargetijde pater Paulus van 
Winden; voor Omère Verstraten 

 

DINSDAG 22 AUGUSTUS 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron Iedereen is van harte welkom. 

 

mededeling: 
De caritascollecte van zaterdag 5 
augustus, bestemd voor Vluchtelingenwerk 
Nederland, heeft € 47,00 opgebracht. 
Met dank namens het caritasbestuur. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 25 AUGUSTUS 15.00 UUR: 
Huwelijksinzegening van Joeri Verley en 
Cindy Robbrecht 

 

VRIJDAG 25 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Desire van Mullem en 
echtgenote Maria Verbist en overleden 
kinderen; Pater Paulus van Winden; Jet 
Maerman echtgenote van George 
Martens en overleden familie; Jacobus 
Lockefeer en echtgenote Anna Kindt 

 

lector: A.de Maeyer -de Deckere 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 19 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Anna 
Heijens en overleden familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; jaargetijde 
Anneke Hermans-van den Bergen en 
overleden vader Wies van den Bergen, 
overleden broer Philip en familie; 
jaargetijde Eliza de Rijk-Vink en overleden 
echtgenoot Jacobus de Rijk en familie 

 

mededeling: 
De caritas-collecte voor 
Vluchtelingenwerk Nederland van 
zaterdag 5 augustus heeft € 80,-- 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor! 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 20 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor  
intenties: Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en overleden familie 

 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 15 AUGUSTUS 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede! 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de vrede 
te komen versterken. 

 

DINSDAG 15 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
Maria-Tenhemelopneming, eucharistie-
viering waarin het hele team in voorgaat 
m.m.v. het Gregorius koor 
intenties: Els Schuren echtgenote van Wies 
de Windt; René Bauwens en echtgenote; 
Theo Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; Pastor Claessens 

 

DONDERDAG 17 AUGUSTUS 14.00 UUR: 
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 Voor-spreekster 
zijn! U bent van harte uitgenodigd. 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 17 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater Weemaes 
intenties: jaargetijde P.C. de Nijs, 
echtgenoot van mw. De Nijs - Perdaen 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 20 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Guust Burm en dochter 
Patricia; jaargetijde ouders Joos en 
Agnes Malcontent-de Rijk en familie; 
Willy van Vliembergen, echtgenoot van 
Mathilda van Goethem; ouders Leon en 
Annie de Boeij-de Schepper en familie; 
jaargetijde Achiel Schalkens, 
echtgenoot van Juliëtte Herrewegh; 
Theo Vereecken en familie; Willy 
Vermeulen, echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; jaargetijde Maria 
de Brouwer en echtgenoot Cerillus 
Herrewegh en zoon Eddy 

 

WOENSDAG 23 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
mw. J. Rodrigus-Lammers 62 j. 
mw .A. Sponselee-Gerritse 88 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 22 AUGUSTUS 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 
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 

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  

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 Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
postadres Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 

 tel. 0114-381317 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

