
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  

van 7-8 april 
 

Hulst 

 zo 8 apr 11.00 uur  eucharistie 
 zo 8 apr 15.00 uur eucharistie 
 wo 11 apr 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 11 apr 19.00 uur  eucharistie 

 vr 13 apr 15.00 uur kruisweg 

 

Koewacht 

 za 7 apr 19.00 uur Poolse viering 
 zo 8 apr 9.30 uur  eucharistie 

 

Sint Jansteen De Warande 

 do 12 apr 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 

 za 7 apr 14.30 uur  rozenkransgebed 

 zo 8 apr 17.00 uur vespers 
 ma 9 apr 10.30 uur w&c viering 

 

Clinge 

 za 7 apr 19.00 uur w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 

 di 10 apr 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Boschkapelle 

 za 7 apr 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 

 ma 9 apr 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 

 zo 8 apr 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 

 do 5 apr 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 

 zo 8 apr 10.30 uur  eucharistie 
 wo 11 apr 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 

 di 10 apr 10.30 uur  eucharistie 
 

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. 21 
 

zondag 8 april 2018 

TINTINNABULUM 

Het is paus Johannes Paulus II die 
vanuit zijn grote devotie tot de heilige 
zuster Faustina voor heel onze kerk de 
tweede zondag van Pasen heeft 
toegewijd aan de Goddelijke 
Barmhartigheid. Steeds weer proberen 
onze pausen, tot op de dag van 
vandaag is dat niet anders, ons 
geloofsleven te verdiepen en 
verstevigen en een meer centrale plek 
te geven in het kerkelijke leven. Bij 
velen is het nog wat onbekend en 
nieuw, maar we hebben inmiddels in de 
basiliek van Hulst al een aantal keren 
aandacht aan deze zondag gegeven.  
Voor het laatst afgelopen jaar toen onze  
 

bisschop voorging en het beeld van de 
Barmhartige Samaritaan (een herinnering 
aan het in heel de wereldkerk gevierde 
Jaar van Barmhartigheid) in de tuin van 
de basiliek werd gezegend. Dit jaar zal er 
op de Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid in de basiliek een viering 
plaatsvinden om 15.00 uur. U bent daarbij 
van harte welkom. Want vieren in groter 
verband verrijkt ons allen! We sluiten de 
viering af rond het beeld van de 
Barmhartige Samaritaan, waarna we 
elkaar bij een kopje koffie nog even 
informeel mogen ontmoeten. 
 
pastoor Wiel Wiertz 

 

Zoals ieder jaar weer zal er ook dit jaar 
een tweedaagse bedevaart plaatsvinden 
naar Kevelaer. Dit jaar is dit op 7 en 8 
augustus. Op 6 april aanstaande komen 
we voorbereidend samen in 'Den 
Binnendeur' te Kloosterzande, hoek 
Tulpstraat en Pastoor Smuldersstraat, 
Tulpstraat 1. Ook u bent daar van harte 
welkom. Maar ook als u daar (nog) niet 
naartoe wilt komen bent u zeer 
uitgenodigd om met ons mee te gaan op 
pelgrimage naar de Moeder van de Heer, 
Troosteres van de Bedroefden. Samen 
op tocht gaan verbindt en versterkt. Velen 
die deze tocht, soms al vele malen, 
maakten zijn er nog altijd erg over te 
spreken. In eerste aanleg is Oost 
Zeeuws-Vlaanderen bedoeld, maar er is 
niets    op   tegen  ook  bedevaartgangers 
 

mee te nemen uit de andere delen van 
Zeeuws-Vlaanderen alsook uit België. 
Ikzelf ben al jarenlang, nog vanuit mijn 
tijd als pastoor in Breda, de voorzitter 
van het bestuur van de Broederschap 
en ga altijd graag naar Kevelaer. Nu zijn 
er steeds zo'n 220 pelgrims uit Breda en 
Oost Zeeuws-Vlaanderen alsook uit 
België. Dat aantal Belgische pelgrims is 
de laatste jaren zelfs aanzienlijk en we 
nemen ze graag mee in onze bus! 
Overweeg het eens. Is dit misschien 
ook iets voor u. Niet te lang. Twee 
dagen. Een overnachting. Een goed 
gevuld programma. Een goede sfeer. 
Gevoelde verbondenheid. Gedeeld 
geloof. Gesterkt geloof. Welkom! 
 
pastoor Wiel Wiertz 
 
 
 

 

 

 

 
 

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
 

 
 

 

 

LEZINGEN 8 APRIL 
 

Pelgrimage 
 

Overal op deze wereld gaan mensen op 
pelgrimage. Het geloof dat in mensen 
leeft drijft hen ertoe op weg te gaan naar 
die plekken, waar het heilige meer dan op 
andere plaatsen aan de aarde raakt. Dat 
is voor christenen en voor ons katholieken 
niet anders. We trekken daarvoor wat 
verder weg. Naar Oostakker, naar 
Kevelaer of Banneux, naar Lourdes of 
naar het Heilig Land. We beleven daar 
momenten, we doen daar ervaringen op, 
we delen daar geloof. We worden er 
gesterkt en krijgen er nieuwe moed. We 
kunnen er weer een tijdje tegen. En toch, 
toch kunnen we elke week op pelgrimage. 
Een stukje dichterbij. Naar een van de 
kerken waar we in Zeeuws-Vlaanderen 
de zondag vieren. Naar onze 
parochiekerken. God zij dank zijn ze er, 
overal om ons heen, te midden van ons 
allen. Die plekken waar de heilige meer 
de aarde raakt dan op andere plaatsen. 
Laten wij ze met ons bezoek vereren.  
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Bedevaart naar Kevelaer 

 

 
 

 
 
Het jaar 2018 markeert zich als de 
afsluiting van de herdenking van de 
Eerste Wereldoorlog, honderd jaar na 
dato. De Cantorij der Basiliek verzorgt 
onder leiding van dirigent Anton de Kort 
het concert 'Tears from heaven', een 
herdenkingsconcert met medewerking 
van het Zeeuws Kamerorkest Ty, de 
organist van de H. Willibrordusbasiliek 
Marcel Mangnus en een professioneel 
solistenkwartet.  
 

Er wordt onder meer een 'reconstructie' 
uitgevoerd van een koninklijke uitvaart 
aan het Engelse Hof van de 17de eeuw.  
 
Het concert wordt gepresenteerd als 
werk van rouw om de miljoenen 
slachtoffers van oorlogen. Voordracht 
van poëzie maakt deel uit van het 
programma. Er is geen pauze voorzien, 
maar na afloop kan men elkaar 
informeel ontmoeten. 
 

 

 

Tastbare herinnering 
 

Misschien bent u ook zo. Als je ergens 
bent geweest dan neem je er graag iets 
van mee naar huis. Zo probeer ik altijd 
een mok te vinden die ik mooi vind en die 
mij blijvend mag herinneren aan het land 
waar ik geweest ben. De mok komt in 
het keukenkastje te staan, wordt volop 
gebruikt, en zo rouleer ik doorheen alle 
herinneringen. Ook in het Heilig Land 
zocht ik een mok. Die ik vond. Maar 
anders dan gedacht. Eerst had ik er al 
een te pakken, ook heel mooi, met kleine 
afbeeldingen van heilige plekken. Toen 
viel mijn oog op een mok die mij raakte. 
Er stond een tekst op: Your birthday is 
the day that God decided that the world 
cannot exist without you. De dag van 
jouw geboorte is de dag waarop God de 
beslissing nam dat de wereld zonder jou 
niet kan bestaan. Een tekst van Reb 
Nachman. Deze tekst trof me in mijn ziel. 
Neem eens de tijd om de tekst door u 
heen te laten gaan. Een grote genade. 
Hoe waardevol is ieder mensenkind. 
Zonder jou kan de wereld niet bestaan. 
Dat heeft God besloten. Ontroerend. En 
het brengt een enorme 
verantwoordelijkheid voor ons allen met 
zich mee. Respectvol samenleven, zorg 
voor elkaar. Respect voor het leven. 
Voor iedere mens. Ieder leven is door 
God gewild. Nog sterker: the world 
cannot exist without you. Het raakt me tot 
in mijn ziel. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

Tears from heaven 

 

2de zondag van Pasen 
JAAR - B 

 

Handelingen 4, 32-35 
1 Johannes 5, 1-6 

Johannes 20, 19-31 
 

 
 

THEMA: IK GELOOF! JIJ? 
 

 
 

  
Voorstelling Rouwzorg Regio 0114 

‘Op de pechstrook van het leven…Getuigen van Licht…’ 
 

 Op dinsdag 17 april a.s. verzorgt 
Rouwzorg Regio 0114 een powerpoint 
presentatie, getiteld ‘Stille Getuigen’ met 
muzikale ondersteuning van Pieter de 
Wilde op hangdrum en zang door Helen 
Smulders-Sandkuijl. 
 

Daarna vertellen hulpverlenenden 
(Getuigen van Licht) over hun 
ervaringen met mensen op de 
pechstrook van het leven, die weer de 
kracht vonden om het leven weer op te 
pakken, weer verder te gaan: 
familieagent René Den Hollander, 
voormalig vrijwilligster Slachtofferhulp 
Carla Doesburg, diaken Kees v. Geloof 
en Companera Counseling Tanja 
Moeliker. 
Het afsluitend woord wordt gedaan door 
de burgemeester van Hulst, Jan Frans 
Mulder. 
De avond vindt plaats in de Truffinozaal 
van De Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2 
te Hulst, aanvang: 20.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom, de toegang is 
 
 

 
gratis, maar gelieve wel in te schrijven 
bij het rouwzorgteam: 

 Katrien v.d. Wiele, tel. 06-41322776, 
kvdwiele@zeelandnet.nl 

 Fien Martinet, tel. 0114-364050, 
martinet@zeelandnet.nl 

 Maggie Sandkuijl, tel. 0114-315149, 
msandkuijl@zeelandnet.nl 

 

De voorstelling is gekaderd in ‘Tears 
from Heaven’, een gezamenlijk 
grensoverschrijdend project n.a.v. het 
einde van de Eerste Wereldoorlog 100 
jaar geleden. Het hele programma is te 
vinden op de website 
www.tearsfromheaven.nl 
 
 
  

Data concerten: 

 zondag 15 april om 15.00 uur in de H. 
Willibrordusbasiliek in Hulst 

 vrijdag 20 april om 20.00 uur in de 
Koorkerk te Middelburg. 

Kaarten kosten € 20,00 en zijn te 
bestellen: 

 voor Hulst via de website van de 
Cantorij der Basiliek en  

 voor Middelburg via de website van 
Zeeuws Kamerorkest Ty. 

 

mailto:kvdwiele@zeelandnet.nl
../../../../Users/Parochie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Y13AT3S3/martinet@zeelandnet.nl
mailto:msandkuijl@zeelandnet.nl
http://www.tearsfromheaven.nl/
http://www.cantorijderbasiliek.nl/pages/tearsboek.php
https://tyzeeuwskamerorkest.avayo.nl/transactions/new/71217


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 8 APRIL 11.00 UUR: 
Beloken Pasen eucharistieviering met 
als voorganger pastoor W. Wiertz met 
samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corrie van der Wielen-
Aarts en echtgenoot George van der 
Wielen; familie Baert-van Gijsel; overleden 
ouders Theo Hiel en Lies Kerckhaert en 
overleden familie; jaargetijde Herman 
Mangnus echtgenoot van Luciën 
Tieleman; Edwien van Doorsselaer; Piet 
Rottier en echtgenote Maria d’Hooghe, 
Wilfried Segers; Ineke de Deckere-Reijns; 
jaargetijde pastor Jo van der Heyden en 
overleden familie van der Heyden-Smet 
 

ZONDAG 8 APRIL 15.00 UUR: 

Barmhartigheidszondag eucharistie-
viering met als voorganger pastoor W. 
Wiertz m.m.v. orgelspel door Marcel 
Mangnus 
 

WOENSDAG 11 APRIL 18.30 UUR: 
Rozenkransgebed voor de Vrede 
 

WOENSDAG 11 APRIL 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger pater 
J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias 
en overleden kinderen; familie Baert-van 
Gijsel; familie Verdurmen; jaargetijde 
Ivonne Nijskens-van Eerdenburgh en 
overleden familie; voor Jan Piket en 
overleden vader; Piet Malefason, 
echtgenoot van Riet Malefason-van Eck en 
overleden ouders Guus Malefason 
echtgenoot van Ivonne van Vlieberghe  
 

VRIJDAG 13 APRIL 15.00 UUR: 

Kruisweg gebedsgroep 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 7 APRIL 19.00 UUR: 
Poolse eucharistieviering. De eucharistie-
viering met als voorganger pastoor 
Slawomir Klim is in de Poolse taal. 
 

ZONDAG 8 APRIL 9.30 UUR: 
kennismakingsviering eucharistieviering 
met als voorganger pastoor W. Wiertz  
intenties: Joseph Martens en Maria 
Heijkans; Theophile de Rechter en 
echtgenote Margaretha Martinet; Alice 
Dierick en overleden familie; Yvonne 
Janssens-Verschraegen; André van 
Regenmortel en Emma Bauwens; René 
van Nieulande echtgenoot van Hilda Kips 
en overleden familie 

 
SINT JANSTEEN 

GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 
 

DONDERDAG 12 APRIL 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Johan de Burger en echtgenote 
Angela Weemaes en overleden familie; Ed 
Borm en echtgenote en overleden ouders; 
Alfred Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en echtgenote 
Rosa van Dorsselaer; Margaretha 
Danckaert en echtgenoten Frans Thijs en 
Joos de Wit, zonen Freddy en Francky en 
overleden familie; Maria en Agnes 
Bauwens, overleden ouders en Nelly 
Bauwens; overleden familie IJsebaert 

 

COLLECTE 7-8 APRIL 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Clinge en 
Hengstdijk is er een extra 
caritascollecte. 
 

 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 7 APRIL 14.30 UUR: 
Rozenkransgebed voor de Vrede! 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de Vrede 
te komen versterken. 
 

ZONDAG 8 APRIL 17.00 UUR: 
vespers Maria-Boodschap met als 
voorganger pastor R. Grossert samen 
met het Gregorius koor 
 

MAANDAG 9 APRIL 10.30 UUR: 

Maria-Boodschap woord- en 
communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert samen met het 
Gregorius koor 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 7 APRIL 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het parochiekoor o.l.v. Marlene 
Bauwens 
intenties: Herna Buytaert echtgenote 
van Roger Bogaert, overleden ouders 
en familie; jaargetijde Eduard Bonte 
echtgenoot van Hilda Bonte-Leuridan; 
jaargetijde pastor Jo van der Heyden 
 

mededelingen: 
Na de viering van zaterdag 7 april is het 
nog mogelijk om achter in de kerk 
gewijd water af te halen. 
Gedoopt op zondag 11 maart in onze 
kerk: Vince Elvera Bernadette, zoontje 
van Ivo Luijcks en Milan Cosijn. 
 

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

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 7 APRIL 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 

Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Wies 
Cappendijk en overleden familie; 
jaargetijde Jacobus de Rijk met 
gedachtenis van overleden echtgenote 
Eliza de Rijk-Vink en overleden familie; 
overleden echtpaar Rob Verbist en Riet 
Verbist-van Putte 
 

mededeling: 
De Caritascollecte voor het Mgr. Leo 
Dobbelaarfonds van zaterdag 17 maart 
heeft 165 euro opgebracht. Hartelijk 
dank hiervoor! 
De Vastenactie voor Kenia heeft in 
Vogelwaarde 2169 euro opgebracht. 
Iedereen heel hartelijk bedankt! 

 
HENGSTDIJK 

H. CATHARINA 
 

MAANDAG 9 APRIL 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Anna de Kerk en August 
Rottier; Jo Herman met gedachtenis van 
overleden ouders; Rosalia Kerckhaert-
Warrens met gedachtenis van 
overleden echtgenoot; Piet Kerckhaert 
met gedachtenis van overleden ouders 
en familie; René Boeijkens met 
gedachtenis van overleden ouders en 
familie; jaargetijde Elisabeth van Buijten 
met gedachtenis van overleden 

echtgenoot 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 8 APRIL 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden 
ouders, zus Corrie en tante Maria 
Burm; Petrus Maas en echtgenote 
Anna Maas-Picavet, kinderen Jo, Rie 
en Roos en overleden familie 
 

overleden:  
Elza de Theije echtgenote van 
George Hermans op de leeftijd van 
76 jaar 
Ferdy van Kruijssen echtgenoot van 
Wies Serrarens op de leeftijd van 81 
jaar 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 5 APRIL 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor onze overleden 
bewoners en overledenen in eigen kring 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 
ZONDAG 8 APRIL 10.30 UUR:  
eucharistieviering  
intenties: Marie-José Polfliet-
Asselman; Jack Adriaansen en 
echtgenote Melanie van Troost en 
familie; Theodorus en Maria de 
Bruijn-de Meyer, dochter Marie-
Louise en zoon Henk; jaargetijde 
Arthur de Kever en echtgenote 
Mathilda de Bruyn; Honoré en Maria 
de Bruijne-van de Vijver 
 
 

 
 

(vervolg) 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 
WOENSDAG 11 APRIL 11.00 UUR: 
weekviering  
 
overleden:  
mw. Agnes van Deursen- 
van Dorsselaer  86 j. 
dhr. Cecile de Vos-van de Walle  91 j. 
dhr. Fred de Vries, 51 j. 
mw. Maria Inghels-de Meij  88 j. 
mw. Germana Verduyn-Pauwels  86 j. 
mw. Els Hermans-de Theije  76 j. 
dhr. Bobby van Deursen  88 j. 
mw. Annie Braem-Beaurain  84 j. 
mw. Georgetha van Dorsselaer- 
de Waal  93 j. 
mw. Laura Hakke  85 j. 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 10 APRIL 10.30 UUR: 
eucharistieviering  
intenties: Aimé de Jaeger en 
kleindochter Annet 

 
overleden: 
mw. Jeanne de Rechter- 
Weemaes  87 j. 
dhr. Georges Martens  91 j. 
 

 
 

 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07  
openingstijden secretariaat: 
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 

INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

 

Wenst u het Tintinnabulum elke week via e-mail te ontvangen? Geef uw e-mail 
adres door op tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 

Oproep 
Wie heeft nog een goed rijdende 

damesfiets, die niet meer wordt 

gebruikt en wie wil die graag gratis 

ter beschikking stellen aan een 

vluchtelinge uit onze regio? Graag 

reacties naar pastor van 

Waterschoot of naar pastor van de 

Walle. 
 


