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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 26-27 augustus 

 

Hulst 
 zo 27 aug 11.00 uur  eucharistie 
 wo 30 aug 19.00 uur  eucharistie 
 vr 1 sep. 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 27 aug 9.30 uur  eucharistie 

 

Heikant 
 do 24 aug 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 29 aug 19.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 za 26.aug19.00 uur eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 29 aug 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 zo 10 sep. 10.30 uur w&c viering 
 ma 11 sep. 10.00 uur eucharistie 

 

Boschkapelle 
 za 26 aug19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 28 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 27 aug 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 24 aug 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 27 aug 10.30 uur  w&c viering 
 wo 30 aug 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 29 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. 42 
 

zondag 27 augustus 2017 

TINTINNABULUM 

Onlangs zag ik op de Duitse televisie 
een programma vanuit het circus dat 
ieder jaar neerstrijkt in Monaco. Een 
prachtig programma in het bijzijn van de 
prinselijke familie. Ik keek er even naar 
en ik raakte gefascineerd. Niet zozeer in 
die zin dat ik dacht: dat moet ik ook 
kunnen, dat ga ik ook doen. Maar wel 
doordat enkele acts duidelijk lieten zien 
hoe groot het vertrouwen in elkaar moet 
zijn. De artiesten moeten zonder meer 
kunnen rekenen op de uitgestoken hand 
van de collega. De circusnummers 
hadden een grote snelheid, de ene 
acrobatische tour volgde op de andere 
en keer op keer kwam het er op aan dat 
op het juiste moment één hand dáár 
was, of twee handen dáár waren, waar 
de hand of de handen van de ander ze 
moesten kunnen grijpen om niet te 
vallen. Dit werk zou je echt niet kunnen 
doen zonder vertrouwen, ging het door 
me heen.  
Zoals je eigenlijk überhaupt niet kunt 
leven zonder dat je op de ander kunt 
vertrouwen. Hoe kwetsbaar is een kind 
en hoe beschadigd wordt een 
mensenleven wanneer te pas en te 
onpas vertrouwen wordt beschaamd. 
Hoe pijnlijk is het, wanneer de ene 

 

mens de andere in vriendschap 
beschaamt. Hoe diep raakt het je 
wanneer je man, je vrouw jou met een 
ander bedriegt. Hoe moeilijk is het, 
wanneer de werkgever jou niet op je 
waarde schat en beoordeelt, jou 
onverwacht de laan uit stuurt. Hoe 
pijnlijk is het als je niet durft, niet kunt 
vertrouwen. Als je je onveilig voelt in de 
basis van je mens zijn.  
Je veilig voelen is voor ieder van ons 
anders. Hoe je hebt mogen of kunnen 
vertrouwen is voor eenieder anders. Als 
je erop mag rekenen, zonder te 
twijfelen, dat de hand die je nodig hebt 
er zal zijn, hoe gelukkig mag je dan zijn.? 
Hoe sterk mag je je dan voelen? Maar 
het is echt voor iedere mens anders.  
Ook ons geloven heeft alles met 
vertrouwen van doen. Als je kunt 
vertrouwen durf je wellicht ook te 
vertrouwen op God, die er altijd is, die 
dichtbij jou is, die jou draagt in zijn hand. 
Die jou niet laat vallen. Die jou redt als 
de nood aan de vrouw of de man komt. 
Hoe is dat bij jou, bij u? Durft u te 
vertrouwen? Hoe gelukkig, hoe sterk 
mag u zijn? 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Het is allemaal niet meer vanzelfsprekend 
in onze tijd. Althans, dat zeggen we. Dat 
denken we. Op vele gebieden van ons 
leven is God weggegleden, op de 
achtergrond geraakt, veel minder van 
belang. Van de week was ik met mijn 
moeder bij een jeugdvriendin van haar op 
bezoek. We begonnen met een 
gezamenlijk moment van stil gebed. De 
vriendin keek daarna op en zei, “Ik doe 
dat nog steeds gewoon. Ik heb dat altijd 
vanzelfsprekend gevonden en vind dat 
nog vanzelfsprekend. Waarom zou je 
God niet dankend bij je leven betrekken.” 
En ze vervolgde met te zeggen dat zo 
velen dat niet doen. Gewoon niet meer 
doen. Het niet nodig vinden, het nooit 
meer doen, het nooit gedaan hebben. 
Niet willen opvallen. 
Zo gewoon aan tafel een eenvoudig 
gesprek over een werkelijkheid in onze 
tijd. God die wegzakt uit het leven van 
alledag. Dopen, de eerste heilige 
communie, het heilig vormsel, het 
huwelijk, de biecht, de ziekenzalving. 
Waarom zou je het doen. Wie doet dat 
nog. Dat is toch niet meer. Het is 
allemaal niet meer vanzelfsprekend in 
onze dagen. Als ik het hier zo ter sprake 
breng denkt u misschien: “Dat klinkt een 
beetje zuur”. Nee hoor, helemaal niet. Ik 
ben echt van mening dat eenieder vrij is 
om in te gaan op de uitnodiging van 
 
 

God, die op het Woord van Christus voor 
ieder van ons benaderbaar en 
bereikbaar is. Jezus Christus wil graag 
met jou de weg van jouw leven gaan. Op 
vele momenten heel dicht bij jou komen. 
Maar jij zult dan naar Hem toe moeten 
gaan. Hem moeten uitnodigen. Jouw 
hart voor God moeten openen.  
Weet u, als parochies doen wij alles wat 
nodig is om in deze tijd de voorwaarden 
te scheppen voor een gelovig leven. U 
bent van harte uitgenodigd mee te doen. 
Op belangrijke levensmomenten wil en 
kan de parochie er voor u zijn. Wil de 
parochie er voor u zijn. Om in naam van 
Jezus met u op te trekken. In blijdschap 
en verdriet. Als pastoraal werkenden, als 
priester en als gelovig gemotiveerden 
willen wij er zijn, kunnen wij er zijn. En in 
Gods Naam kunt u er zijn voor elkaar! 
Maar het is allemaal niet meer zo 
vanzelfsprekend, zeggen we. Het is 
allemaal wat weggezakt, vinden we. 
Wie doet dat nog, vragen we ons af. 
'We heffen tegenwoordig liever het glas 
op het leven, wanneer iemand 
gestorven is. We doen alsof alles toch 
maar een feest is van korte duur en we 
gaan in onze dagen liefst volledig 
voorbij aan het eeuwige leven bij God, 
waardoor ons leven in een zinvol 
perspectief wordt geplaatst.  
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 

 
 

Beste mensen, 
 

Ter overdenking 
 

Mensen weten dat een kerk 
binnenstappen iets belangrijks is. Zelfs 
mensen buiten de vier muren van een 
kerk weten dat het ertoe doet. En dat ze 
er waarschijnlijk op de een of andere 
manier God zullen tegenkomen. Dus we 
mogen niet vergeten dat God, ondanks 
onze angsten, echt bij ons is. 
 

Jesaja 22, 19-23 
Romeinen 11, 33-36 
Matteüs 16, 13-20 

 
 

THEMA: 
EEN STEVIG FUNDAMENT 

LEZINGEN 27 AUGUSTUS 

21ste zondag 
door het jaar 

JAAR - A 

Fatima 
 

 
 

Afgelopen week stond er in het Tintin 
een oproep om herinneringen te delen 
uit de jaren 60. 
Allereerst de tekst van het lied van 
Maria van Fatima. Door te zoeken in 
oude papieren kwam Els dit tegen in 
haar liedjesboek van het meisjeskoor 
in Koewacht bij moeder overste. 
Ireen herkent dit lied. Zij vertelt dat er 
in die jaren een oude pater van plaats 
naar plaats liep. Die pater kwam vanuit 
Portugal en zag er uit alsof de dood 
hem op de hielen zat. Zo mager, zo’n 
ingevallen gezicht. 
Op het moment dat de processie van 
Clinge en de processie van Nieuw 
Namen elkaar tegenkwamen, 
zwaaiden de meisjes eens uitbundig 
naar elkaar, maar waren vervolgens 
weer snel heel vroom aan de wandel in 
de stoet. 
 

Ave van Fatima 
 

Op Fatimavelden verscheen op een eik  
de Moeder van Jezus, een zonne gelijk.  

Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria 
 

Drie herdertjes speelden daar kinderlijk blij;  
een bliksemstraal dreef hen vol schrik uit de wei. 

 

Maar Lucia wordt de verschijning gewaar;  
hun vrees is verdwenen, hier is geen gevaar. 

 

De Dame gaat spreken, zij is wondermooi;  
haar stem klinkt als zilver, de zon is haar tooi. 

 

Zij wenkt hen wat nader te komen en lacht. 
“O, Dame, wie bent U?”, vraagt Lucia zacht. 

 

“Mijn kind”, spreekt Maria, “Ik zeg hoe ik heet, 
als jij hier blijft komen en mij niet vergeet.” 

 

“Bid dikwijls de rozenkrans opdat mijn Zoon 
aan velen de hemel kan geven als loon”.  

 

Ten laatste verscheen ze in hemelse glans:  
“Ik ben Koninginne van de rozenkrans”.  

 

En duizenden kwamen Maria ter eer,  
en legden hun zorgen aan haar voeten neer.  

 

Wij danken U Moeder zo lief en zo goed, 
om al wat uw liefde voor ons mensen doet. 

 

Mijn verhaal 
 

In de jaren 50 was ik lid van scouting in 
Rotterdam. Onze aalmoezenier is naar 
Fatima gegaan en bracht voor ons gidsen 
een medaille mee voor aan je horloge. 
Wij zouden overgaan van gids naar 
pionierster en moesten nog een nieuwe 
naam verzinnen voor onze groep. 
Vanzelfsprekend vonden wij de naam  
"Fatimavuur". 
Er werd een mooi Fatimabeeld 
gemaakt van hout en stof door een 
kunstenaar in Utrecht. Dit beeld ging in 
een kist bij de scoutingleden langs en 
werd er daar en rozenhoedje gebeden 
en kaarsen opgestoken. 
 

Zo maar enkele herinneringen. Er zullen 
er ongetwijfeld meer zijn, maar geweldig 
dat deze mensen al gereageerd hebben. 
 

Beste mensen, 
 

 

 

 
 

Veel mensen 
vandaag de dag zijn moe. 

We gunnen onszelf geen rust, 
we moeten door, verder, 

beter presteren, meer verdienen. 
 

Veel mensen 
vandaag de dag, 

zijn somber, 
wanhopig misschien. 

Wie heeft oog voor hun geestelijke nood, 
wie haalt hen uit de put? 

 

Veel mensen 
vandaag de dag 

verlangen naar een goed woord, 
een glimlach, 

een uitgestoken hand. 
 

Ben jij 
de beschermengel 
die voedsel geeft? 

Zijn wij 
voor elkaar het brood dat leven geeft? 

 

Uit de Werkmap voor Liturgie, Berne 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 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; jaargetijde 
Maria Temmerman; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Elisabeth 
Smulders-Durinck en overleden familie; 
Aloys buysrogge en echtgenote Lucienne 
Maenhout en zoon Rob Buysrogge; 
Pastor Jo van der Heyden; jaargetijde 
Piet d’Haens met gedachtenis van 
echtgenote Marie Cornelissens, 
overleden zoon, schoonzoons en 
kleindochter; jaargetijde voor Jan Piket 
en overleden vader; Theo Mangnus en 
overleden familie; voor Augustino 
Belviso; jaargetijde Denise van de 
Voorde-Neve echtgenoot van Gerard 
van de Voorde; Jo de Poorter 
echtgenoot van Ireen van Waterschoot 

 

WOENSDAG 30 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; 
Tilly de Block  

 

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 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 
Gerardine Kindt; voor pater Piet van der 
Aart; voor Marie de Theije en 
echtgenoot Leon de Kock en overleden 
familie 

 

mededeling: 
Op vrijdag 1 september is er weer 
gelegenheid tot persoonlijke biecht 
afname van 18.00 tot 19.00 uur. 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 9.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
m.m.v. het koor  

 
lector: Gonny Rozijn 

 
HEIKANT 

H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
 

DONDERDAG 24 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

DINSDAG 29 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
Mariaviering, eucharistieviering met als 
voorganger pater Swinne  
intenties: Maria de Rechter en 
echtgenoot Martin Vermue en overleden 
familie; Rene Bauwens en echtgenote; 
Theo Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer 

 
 

COLLECTE 26-27 AUGUSTUS 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hengstdijk 
is er een extra caritas collecte en in 
Hulst is er een extra collecte voor 
onderhoud basiliek. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 
ZATERDAG 26 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Bernard de Keijzer en 
echtgenote Rachel van den Branden, 
overleden schoonzoon Jos en 
schoondochter Evelien; George de 
Smet en echtgenote Adriënne 
Janssens; Jacobus Smits en echtgenote 
Sophia Toolenaar. 

 
DINSDAG 29 AUGUSTUS 9.30 uur: 

in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron 
Iedereen is van harte welkom. 

 
agenda: 
Maandag 28 augustus om 20.00 uur 
bijeenkomst van de parochiekern-
commissie in de vergaderzaal. 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
geen viering 

 
ZONDAG 10 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
kermiszondag, woord- en communie-
viering met zegening van de 
Nicolaasbroodjes en medewerking van 
zangkoor en fanfare. 

 
MAANDAG 11 SEPTEMBER 10.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz; herdenkingsviering 
voor de overleden parochianen 

 
mededeling: 

Misintenties kunnen worden opgegeven 
bij E. Weemaes. 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 

Everaert-Janssen en familie; Josephus 
de Meijer en echtgenote Cornelia de 
Meijer-Platjouw; Apollonia van Hove; 
Franciscus van Campen; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
jaargetijde Gerard Cappendijk en 
overleden familie; Netty Cappendijk  en 
overleden echtgenoot  Jozef Boeijkens. 

 
overleden: 

Op 10 augustus is overleden César 
Verbist, echtgenoot van Bertha Verbist-
Verrassel in de leeftijd van 88 jaar. 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 9.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Roos 
Verdurmen-Kerckhaert en familie; Lisa 
de Waal, broer, zus en ouders; 
jaargetijde Theo de Bakker echtgenoot 
van Annie Gelderland en overleden 
familie 

 

lector: Ynske Taelman 
com. assistent: J. van Waterschoot 

 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 28 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz; herdenkingsviering 
bij gelegenheid van de kermis 
intenties: voor alle overleden 
parochianen van Hengstdijk 

 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 24 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes  en overleden familie 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 

 

ZONDAG 27 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van Geloof 
intenties: Marga en Willy Collet-Vonck, 

familie Collet en familie Vonck; 
Augustinus en Peteronella Ferket-
Poulussen en kleinzoon Auk de Maat; 
Angela Maria Hypolitha Borm; Eliza en 
Joseph Seghers-van Zeele, dochter 
Irene en schoonzoon André; jaargetijde 
Guust Pollet 

 

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
dhr. J. Bruggeman 97 j. 
mw. E. de Vijlder-Christiani 94 j. 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 29 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

