
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 25-26 november 

 

Hulst 
 vr 24 nov 15.00 uur  kruisweg 
 zo 26 nov 11.00 uur  eucharistie 
 wo 29 nov 19.00 uur  eucharistie 
 vr 1 dec 19.00 uur  eucharistie 
 

Koewacht 
 zo 26 nov 9.30 uur  w&c viering 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 2 dec 14.30 uur  rozenkransgebed 
 

Clinge 
 za 25 nov 19.00 uur eucharistie 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 28 nov 9.30 uur  gebedsgroep 
 

Boschkapelle/Stoppeldijk 

 za 25 nov 19.00 uur  w&c viering 
 

Hengstdijk 
 ma 27 nov 19.00 uur  w&c viering 
 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 26 nov 9.30 uur  eucharistie 
 

wzc Antonius 
 do 23 nov 10.30 uur  w&c viering 
 

De Blaauwe Hoeve 
 wo 22 nov 11.00 uur  weekviering 
 zo 26 nov 10.30 uur  eucharistie 
 

wzc De Lange Akkers 
  di 28 nov 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 Dienst geestelijke zorg Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

 
 

 

81e jaargang nr. 4 

 

zondag 26 november 2017 

TINTINNABULUM 

Lezing over de betekenis van de reformatie 
voor een oecumenische ontmoeting en hoe 
dit doorwerkt in onze tegenwoordige tijd.  
 
Datum: dinsdag 28 november   
Locatie: H. Catharinakerk, Hengstdijkse 
Kerkstraat 6, te Hengstdijk 
Aanvang: 19.30 uur; toegang vrij 
 
Als eerste onderdeel zullen enkele 
aspecten naar voren worden gebracht, die 
de reformatie voor ogen stond, m.n. de 
boodschap van Luther en Calvijn met alle 
aandacht voor de Bijbel en de 
gemeenschap. Daarbij komen aan de orde 
de kernbegrippen rechtvaardiging door het 
geloof, Christus en de vrijheid van de 
christenmens. 
Aan de hand van enkele passages uit de 
zgn. Tafelredenen van Luther en citaten 
van Calvijn uit zijn Institutie maken we kort 
kennis met de spiritualiteit van de beide 
kerkhervormers. Daarna zal ds. Overduin 
zijn eigen visie op m.n. Luther naar voren 
brengen. Na Luther heeft ook het 
protestantisme niet stil gestaan. Vele 
bewegingen zijn er uit voortgekomen, 
waaronder de liturgische beweging ook in 
ons land.  
 
Als tweede onderdeel wordt een overzicht 
gegeven over de initiatieven, die er 
inmiddels zijn genomen om de dialoog 
tussen Rome en de reformatie 
(protestantse kerken) weer op gang te 
brengen.  

Er wordt zelfs gesproken over herstel van 
eenheid is reformatie van vandaag. Een 
aantal ideeën komen aan de orde die 
wellicht ook onze plaatselijke kerk/parochie 
kunnen helpen om de samenwerking 
verder uit te bouwen en te verdiepen. We 
zijn blij met de huidige oecumenische 
activiteiten en contacten die plaatsvinden. 
Nu wordt als centrale vraag in het midden 
gelegd: Welke aspecten die de reformatie 
ons hebben gebracht (zoals aandacht voor 
het Woord en Christus centraal, aandacht 
voor de kerkgemeenschap, mondig 
christen-zijn) kunnen voor de kerken van 
vandaag van belang zijn en voor onze 
geloofsbeleving inspirerend? 
En: Welke aspecten vanuit de r.k. traditie 
kunnen daarbij van belang en inspirerend 
zijn? Voor welke gemeenschappelijke 
uitdagingen staan wij als christenen ook in 
onze eigen omgeving? Is onze 
kerk/parochie daarbij voldoende 
behulpzaam? Zijn we voldoende toegerust 
en zien we elkaar als kerken/christenen 
voldoende staan? 

 
Tijdens deze avond is er na de lezing 
gelegenheid tot het stellen van vragen en 
tot onderling gesprek. 
 
Ds. Pieter Overduin is sedert 2013 
verbonden aan de protestantse gemeente 
Oosthoek, die deel uitmaakt van de 
protestantse kerk in Nederland.  
Deze activiteit wordt georganiseerd door de 
parochie H. Maria Sterre der Zee te Hulst. 
  

 

 

 

Wat 500 jaar reformatie voor ons nu kan betekenen! 

Cantorij der Basiliek zingt 
in Clinge 

 

De Cantorij der Basiliek uit Hulst is een 
gemengd koor met 40 leden. Het brengt 
onder leiding van dirigent Anton de Kort 
een gevarieerd meerstemmig repertoire. 
Naast de maandelijkse vieringen in de 
Hulster basiliek zingt De Cantorij ook 
regelmatig elders in Nederland en 
België, geeft regelmatig concerten en 
maakt internationale koorreizen. Op 25 
november om 19.00 uur ondersteunt de 
Cantorij de liturgie met haar gezangen in 
de eucharistieviering in Clinge. 
Aansluitend wordt een mini-concert 
gegeven ter gelegenheid van de 
verjaardag van Sint Cecilia, 
patroonheilige der muzikanten. Wees 
welkom! 

Ezechiël 34, 11-12.15-17 

1 Korintiërs 15, 20-26.28 

Mattëus 25, 31-46 

 
 

THEMA: ONDERSCHEIDT U  
NAAR ZIJN VOORBEELD 

LEZINGEN 26 NOVEMBER 

Christus Koning 

JAAR - A 

 

Uitnodiging 
 

Op 21 november, het feest van Maria 
opdracht, komt Rosé-Marijke Demeyer 
van Radio Maria naar onze parochie, 
om een getuigenis te geven met als 
thema: Gods liefde in mijn leven en 
zijn werking door de heilige Geest. We 
komen daarvoor samen in het 
parochiezaaltje of in de kerk van 
Clinge. Het zou fijn zijn dat we er dan, 
met zo veel mogelijk mensen bij 
zouden kunnen zijn. Daarom nodigen 
wij u allen uit om te komen. We 
beginnen om 9.30 uur en het duurt tot 
11.00 uur. Daarna drinken we samen 
gezellig een kop koffie en kan je als je 
dat wil nog wat napraten. Ik hoop op 
uw aanwezigheid. Laat even weten of 
je kunt komen (in verband met ruimte). 
 
Met vriendelijke groet, 

             Gebedsgroep De Bron, Clinge 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Thijmen en ik ben de oudste 
neef van Niklas. Afgelopen week ben ik, 
samen met mijn vriendin Fenna en onze 
neef Ward bij Niklas op bezoek geweest 
in Kaapstad. Hoewel ik van tevoren 
natuurlijk ontzettend veel zin had om 
Niklas op te zoeken en Kaapstad te 
ontdekken, moet ik achteraf zeggen dat 
de reis mijn stoutste dromen heeft 
overtroffen. Niklas had voor ons een heel 
schema uitgestippeld, waardoor we 
ontzettend veel gezien hebben. Natuurlijk 
Kaapstad zelf, maar ook een tour naar 
Kaap de Goede Hoop, een hele leuke 
wijntour en naar Hermanus, waar we 
walvissen hebben gespot. Ook hebben 
we zowel de Lion's Head als de Tafelberg 
beklommen (heel zwaar). Het was echt 
een week, die louter uit hoogtepunten 
bestond. Mijn absolute hoogtepunt is 
echter niet het zien van een walvis of de 
uitdaging van het beklimmen van een van 
de zeven wereldwonderen maar de tour 
van de Amy Foundation, waar Niklas zich 
inzet bij een naschoolse opvang voor 
kinderen in de townships. Rondrijden door 
de straten van de townships en zien met 
hoe weinig de mensen daar leven heeft 
diepe indruk op me gemaakt. Ik heb dan 
ook ontzettend veel respect voor Niklas 
en zijn collegae voor het goede werk dat 
zij doen en het feit dat zij de kinderen 
helpen om een beter leven te krijgen en 
elke dag een beetje meer plezier 
proberen te geven. Helaas is de week nu 
weer ten einde. Kaapstad is een prachtige 
stad. Zuid-Afrika is een prachtig land. Ik 
adviseer iedereen om eens te gaan 
kijken. Ik ga in ieder geval zeker nog een 
keer terug. Bedankt voor het lezen en 
wellicht tot ziens. 

Thijmen Sentjens 

Op een boogscheut van Hulst, op de weg 
van Antwerpen naar Breda, ziet u een 
afslag naar Brecht. Een afslag zoals elke 
andere. Toch niet. In Brecht is een abdij, 
waar de zusters in een gesloten 
gemeenschap wonen. Zij leven binnen de 
muren van het klooster. In uitzonderlijke 
situaties zetten zij een stap buiten deze 
muren, zoals bv in droeve 
omstandigheden. De regel is ook dat de 
familie een keer of vijf per jaar bij hen langs 
komt. 
Bij hen woont sinds een jaar of tien Zuster 
Anna, jawel de dochter van de familie De 
Pooter uit Lamswaarde. Zij vertelde met 
veel élan haar verhaal en dat van het leven 
van de zusters. Zij leven in eenvoud en 
bidden zo’n 6 keer per dag gezamenlijk hun 
gebed. Regelmaat beheerst hun leven en 
zij zijn gewend zich te richten op één ding. 
Multitasking bestaat in hun woordenboek 
niet, maar ze kennen het woord natuurlijk 
wel. In deze oase van rust wonen de 
zusters van de orde van Trappistinnen. Hun 
voornaamste bezigheden zijn het maken 
van liturgische gewaden, vlaggen en 
afwasmiddel, zeep, badschuim, shampoo 
en natuurlijke toiletzepen. 
 

 

De oorspronkelijke abdij Onze-Lieve-
Vrouw van Nazareth was gevestigd in 
Lier. In 1797, tijdens de Franse 
Revolutie, werd de abdij opgeheven en 
verkocht. Alleen de toegangspoort en 
de schuur bleven bewaard. In 1946 
startten de ontginningswerken voor een 
nieuwe abdij op de Brechtse Heide. Op 
25 juni 1950 trokken dertien zusters van 
de abdij van Soleilmont bij Charleroi 
zich definitief terug achter de nieuwe 
abdijmuren. Op 25 juni 1986 kreeg de 
abdij de officiële erkenning dat ‘de abdij 
in Brecht de voortzetting is van het oude 
Nazareth in Lier’. 
Zaterdag 4 november waren wij vanuit 
de parochie met 15 mensen bij hen op 
bezoek. Het slot mag je niet bezoeken, 
maar we hebben wel een inzicht in het 
leven van de zusters gekregen. We 
hebben enkele keren deelgenomen aan 
de gebeden en mochten een sobere 
maar heerlijke maaltijd ontvangen, 
incluis afwas. 
In de middag zagen we de film: Des 
hommes et des dieux. Een 
indrukwekkend film die het leven van 
een aantal cisterciënzers in Algerije laat 
zien. De hulp die zij aan anderen 
bieden, maar ook hun strijd van het 
leven zelf en hun verbondenheid aan 
elkaar met uiteindelijk de dood van de 
meesten van hen. 
 

Het is zeker de moeite waard eens bij 
hen binnen te springen of eens de 
afleveringen van In Godsnaam over 
deze abdij (YouTube 15022010) te 
bekijken. 
 

Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth 

 

Margriet Hermans 

 

Het EO-programma ‘Geloof, Hoop 

en Liefde’, waarin Margriet Hermans 

wordt bedankt door Frank Heijens 

voor de vele jaren goede samen-

werking, wordt uitgezonden op 

woensdag 22 november om 17.30 

uur op NPO 2. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 24 NOVEMBER 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

ZONDAG 26 NOVEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 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; voor 
Prosper van Walle en echtgenote Anna 
Verplancke en schoonzoon Albert; voor 
het overleden echtpaar Burm-Wuijtack; 
Richard Heijens en echtgenote Julia 
Heijens-Kramers; overleden ouders 
René Hulshout en Maria Hulshout-
Picavet; familie de Block-Everaerd; 
Lidwien Verstraaten-Verver en 
overleden familie  

 

WOENSDAG 29 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
overleden ouders Alfons Seghers en 
echtgenote Cherardina Buys; Ria Borm-
van den Walle 

 

VRIJDAG 1 DECEMBER 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; voor Marie de Theye 
en echtgenoot Leon de Kock en 
overleden familie  

 

mededeling:  

Op vrijdag 1 december is er een 
persoonlijke biecht van 18.00 uur tot 
19.00 uur. 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 26 NOVEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Theophile de Rechter en 
echtgenote Margaretha Martinet en 
overleden familie; jaargetijde voor 
Roger van Daele en echtgenote 
Blanche Jaspers; jaargetijde voor 
Gerard Rotthier echtgenoot van José 
Rotthier-de Schepper 

 

lector: Willy Verschraegen 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 2 DECEMBER 14.30 UUR: 
In de kapel van Onze Lieve Vrouw ter 
Eecken is er een rozenkransgebed voor 
de Vrede! Iedereen is van harte welkom 
en uitgenodigd om dit gebed voor de 
Vrede te komen versterken. 
 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 27 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens  
en echtgenoot Josephus Kerckhaert; 
Christina Lemsen 
 

COLLECTE 25-26 NOVEMBER 
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 verwarming. 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 
ZATERDAG 25 NOVEMBER 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voor-
ganger pater J. Reurs m.m.v. de 
Cantorij der Basiliek uit Hulst 
intenties: in deze viering willen we 
uw gebed vragen voor de koorleden 
die reeds overleden zijn; jaargetijde 
Cyriel Casteels en echtgenote Anna 
Martens en overleden familie; Gilbert 
Hoefnagels echtgenoot van Agnes 
Casteels, zonen Luc en Peter 
Hoefnagels en hun overleden 
grootouders; jaargetijde Eugène 
Bogaert en echtgenote Maria 
Bogaert-Gillis; Fiel Merckx 
echtgenoot van Annie Burm; in 
liefdevolle herinnering aan Robert 
Verheyden echtgenoot van Miriam 
van den Brande 

 
DINSDAG 28 NOVEMBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst van 
gebedsgroep de Bron. Iedereen is 

van harte welkom. 
 

mededeling: 
Sinds 1 januari van dit jaar is onze 
kerk elke dag tussen 10.00 uur en 
16.00 uur geopend. Wij bemerken 
dat vele mensen hiervan gebruik 
maken om even een kijkje te nemen 
of een kaarsje bij Maria te ontsteken. 
Gezien de komende winterkou is het 
echter niet meer verantwoord om de 
buitendeur van de kerk open te laten 
staan. Daarom zullen we deze in de 
wintermaanden dicht, maar niet 
gesloten laten; de glazen 
binnendeur, die voor velen moeilijk te 
openen is, zal wel aan één kant open 
staan. Uiteraard blijft u ook de 
komende tijd van harte welkom om 
even een bezoekje aan onze kerk te 
brengen. 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 25 NOVEMBER 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 

Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; voor de 
overleden koorleden; Joseph Hamelink, 
echtgenote, dochter Annie en zoon Leo; 
Jozef de Klerk en overleden familie 
 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 
ZONDAG 26 NOVEMBER 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; familie 
A. Priem-Martens; jaargetijde Piet de 
Waal, overleden kinderen en familie; 
Maria Schelfhout echtgenote van Albert 
de Bruijn en overleden familie; Johan 
Smits en overleden familie, Ria den 
Tenter en overleden echtgenoot Jo 
Verrassel; jaargetijde Leonie 
Hoefeijzers echtgenote van Aloïs 
Andriessen 

 
lector: Ankie Dey 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 
gedoopt: Ruud Verdurmen, zoon van 

Jeroen Verdurmen en Sladjana 
Durgutovic 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 23 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: Dolf van der Zande, 
echtgenoot van Marieke Serrarens; 
August Freyser, dochter Agnes en 
overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

WOENSDAG 22 NOVEMBER 11.00 UUR: 

weekviering  
 

ZONDAG 26 NOVEMBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering   met  als  voorganger  
pater J. Reurs  
intenties: Augustinus en Petronella 
Ferket-Poulussen en kleinzoon Auk de 
Maat; Jack en Melanie Adriaansen-van 
Troost en familie; ouders Leon en Annie 
de Boeij-de Schepper; Elizabeth en 
Josephus de Schepper-de Bruyn en 
familie; Willy Vermeulen, echtgenoot van 
Paula Vermeulen-de Keijzer; Marie Elias-
Buijl; Jo Bruggeman; Johan Baart, 
echtgenoot van Sodsai Thongatan; Jo en 
Margaretha Baart-van Waes en familie 
van Thailand 

 

overleden:  
mw. Corrie Crombeen 90 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 28 NOVEMBER 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 
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 
 

 

 

Amnesty International 
 

Op zondagmorgen 10 december a.s. is 
er na de eucharistieviering aan de 
uitgang van de basiliek gelegenheid 
kaarsen en kerstkaarten te kopen ten 
bate van Amnesty International. 
 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

