
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 3-4 november 

 

Hulst 
 do 1 nov 19.00 uur  eucharistie 
 vr 2 nov 16.00 uur persoonlijke biecht 
 vr 2 nov 19.00 uur  eucharistie 
 zo 4 nov 11.00 uur  eucharistie 
 wo 7 nov 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 7 nov 19.00 uur  eucharistie 
 vr 9 nov 15.00 uur kruisweg 

 

Koewacht 
 vr 2 nov 19.00 uur w&c viering 
 za 3 nov 19.00 uur Poolse viering 
 zo 4 nov 9.30 uur  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 vr 2 nov 19.00 uur w&c viering 
 za 3 nov 14.30 uur rozenkransgebed 

 

Clinge 
 za 3 nov 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 6 nov 9.30 uur  w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

 

Nieuw-Namen 
 vr 2 nov 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 3 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 vr 2 nov 19.00 uur Allerzielenviering 
 vr 9 nov 20.00 uur Hubertusviering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 4 nov 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 1 nov 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 4 nov 10.30 uur  w&c viering 
 wo 7 nov 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 6 nov 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 Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

 
 

 

82e jaargang nr. 1 
 

zondag 4 november 2018 

TINTINNABULUM 

 
 

half 2019. Dat zal zeker niet onopgemerkt 
blijven. U kunt er zo binnenlopen voor 
een praatje, voor het afspreken van 
misintenties en voor secretarieel werk. 
Ook voor een kopje koffie en een praatje 
bent u welkom. We denken ook aan het 
verkopen van religieuze artikelen en er 
is ruimte om te vergaderen. Kortom, dit 
huis is gemakkelijk toegankelijk voor 
iedereen in de parochie. 
Onze droom gaat nu werkelijkheid 
worden. Het dagelijks bestuur van de 
parochie H. Maria Sterre der Zee heeft 
gekeken naar pastorale en financiële 
aspecten, heeft de plannen voorgelegd 
aan bestuur en bisdom, die akkoord zijn 
gegaan. Er zijn nog wel enkele 
aanpassingen nodig. We zullen er 
allemaal van harte welkom zijn! 

Dit jaar wordt op vrijdag 9 november om 
20.00 uur, voor de zesde keer, de 
Hubertusviering in de Catharinakerk in 
 

 

Hengstdijk gehouden.  
Sint Hubertus is de patroonheilige van de 
jacht, ook wordt hij aangeroepen voor 
bescherming tegen hondsdolheid. Tijdens 
deze viering worden weer de Hubertus-
broodjes (Hubkus) gezegend en uitgereikt. 
De voorganger is pastoor Wiel Wiertz 
en de muziek wordt weer verzorgd door 
het Eerste Zeeuws Jachthoornkorps. 
Na de viering is er in de kerk nog een 
gezellig samenzijn onder het genot van 
een drankje. Iedereen is van harte 
welkom, eventueel met uw hond, die u 
na de viering kunt laten zegenen. Ook 
andere huisdieren kunt u na de viering 

laten zegenen. 
Om ons hierbij financieel te steunen zijn 
er in de kerk steunkaarten te koop, deze 
kosten € 4,- U kunt echter ook tijdens de 
collecte een financiële bijdrage geven. 

 

 

 
 

Nieuw parochiecentrum 
 

Het is Christus zelf die ons allen samen 
 

 
 

 

COLLECTE 3-4 NOVEMBER 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle 
Clinge, Hulst, Koewacht en Nieuw-
Namen is er een extra caritascollecte 
voor het Kerkelijk Noodfonds. 

 

 

LEZINGEN 4 NOVEMBER 
 

Kinderkerk in Hengstdijk 
 

Op zondag 14 oktober kwamen 14 
kinderen en 23 volwassenen bij 
elkaar in het kader van de Kinderkerk. 
De Ark van Noach stond centraal. Er 
werd gekleurd en gevouwen zodat 
iedereen met zijn of haar eigen ark 
weer naar huis kon. Het was 
ontzettend gezellig en inspirerend. 
Echt gemeenschap. Dank aan de 
dames om het zo goed voor te 
bereiden en dank aan de mensen van 
de kerk van Hengstdijk voor het 
warme onthaal. Op 10 februari zijn we 
zeker opnieuw bij! 

 

 
 

Lieve God, 
U wilt onze vriend zijn. 

U heeft aan Noach  
de regenboog laten zien 

als een grote vriendschapsband 
aan de hemel. 

Het is niet altijd zonnig in ons 
leven. 

Juist bij regen en door tranen 
verschijnt uw regenboog. 

Dan vertelt u ons dat u liefde bent 
en ons blij wilt maken, 

dat u eerlijk bent en trouw, 
vergevend en luisterend. 

Dat u ons troost door dik en dun. 

Dat is fijn. Amen.  

Hubertusviering Hengstdijk 
 
 

\ 

 
 

 
 

brengt, gelovigen uit alle Kerken. In de 
loop van de eeuwen zijn er links en 
rechts verschillen gerezen tussen hen 
die in Christus geloven. Dat is ontzettend 
jammer, maar zo is dat nu eenmaal in 
de wereld van ons mensen. Ieder jaar 
opnieuw zijn er verschillende insteken 
en kansen om te bidden voor de eenheid 
onder de christenen. Om de scheiding, 
die bestaat tussen gelovigen, biddend, 
werkend en wandelend op te heffen. 
Om met elkaar te zien en om aan elkaar 
te laten zien: we hebben zoveel gemeen- 
 

schappelijk, we kunnen zoveel samen. 
Op de poster voor de viering van 
Willibrordzondag van dit jaar is gekozen 
voor een foto, waarop de representanten 
van verschillende christelijke kerken in 
vereniging staan met paus Franciscus. 
Mannen zowel als vrouwen. Een foto 
die hoop uitstraalt. Vertrouwen. Laten 
wij die dag niet onopgemerkt aan ons 
voorbij gaan: niet in ons persoonlijke 
gebedsleven en niet in ons parochieleven. 
Bidden wij: ‘opdat allen één zijn’ 
(Johannes 17,21). 

Concert op  
zaterdag 1 december 

 
 

 
 

Op deze dag is er een bijeenkomst 
gepland in het Pastoraal Centrum van 
de Eligiuskerk in Oostburg. Hier staat 
‘De Colores’ centraal, een koor uit 
België dat geëngageerde liederen 
zingt over thema’s uit ons aller leven. 
De entreeprijs is €5,00. Iedereen is 
van harte welkom op zaterdag 1 
december om 16.00 uur de kerk van 
Oostburg. 

Willibrordzondag 2018: Samen wandelen, bidden en werken 

 

31ste zondag door het jaar 
JAAR - B 

 

Deuteronomium 6,2-6 
Hebreeën 7, 23-28 
Marcus 12, 28b-34 

 

 
 

THEMA: BEMINNEN 

Parochie H. Maria Sterre der Zee zet 
een nieuw parochiecentrum op 
tegenover de basiliek in Hulst. 
Het pastoraal team en het bestuur 
dromen al geruime tijd over een nieuw, 
goed bereikbaar en zichtbaar ontmoetings-
centrum binnen de parochie heilige 
Maria Sterre der Zee. Wat zou het fijn 
zijn om een parochiecentrum voor heel 
de parochie dichtbij de basiliek te hebben. 
Heel toevallig deed zich, nu ruim een 
jaar geleden, de kans voor een huis pal 
tegenover de hoofdingang van de 
basiliek te kopen. De aankoop van dit 
historisch winkelpand biedt de parochie 
kansen zich naar buiten toe te 
presenteren. De huidige pastorie heeft 
dit minder. Immers, nu is er letterlijk en 
figuurlijk een drempel om de pastorie 
binnen te komen. Voor sommige mensen 
is het daardoor niet gemakkelijk om naar 
binnen te gaan. Andere mensen, die niet 
bekend zijn in Hulst, lopen de pastorie 
voorbij zonder te weten daar te moeten zijn. 
Het betreft een voormalig winkelpand 
met een vriendelijk en open front. Je 
kunt je er als parochie prima presenteren. 
Op de begane grond is er ruimte voor 
ontvangst, voor het beantwoorden van 
vragen. Er kan een winkelfunctie 
worden ingericht en we kunnen er 
gastvrijheid inhoud geven. Tevens is er 
ruimte om te vergaderen. Op de eerste 
etage zullen vooral de ondersteunende 
werkzaamheden worden verricht vanaf 
een aantal werkplekken, die ingericht 
gaan worden. Op de tweede etage zal 
ruimte zijn voor het team. En dan is er 
nog een zolder en een kelder. 
De deur op Steenstraat 9, ons nieuw 
parochiecentrum, zal openstaan vanaf 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

DONDERDAG 1 NOVEMBER 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
het pastorale team m.m.v. koren uit 
Clinge en De Klinge 

 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 16.00 UUR: 
persoonlijke biecht met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 

 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het Dameskoor 
intenties: Alphons Blommaert en echtgenote 

Mathilde de Vos en overleden ouders; 
overleden ouders Brand-Wauters en 
overleden familie; overleden leden van 
de vrijwillige brandweer; Michael Vonck, 
Rosalia Vonck-van Huffel en Magdalena 
en Juliette Vonck; Wim Bruggeman en 
echtgenote Roza Verstraaten, wederzijdse 
ouders en familie; Leon en Marie de 
Kock-de Theije en overleden familie; de 
heer Leon van Remortele en mevrouw 
Francoise van Remortele-den Engelsman; 
Roger Cleyman; overleden ouders Piet 
van Bastelaar en Rachel van Bastelaar-
Kaijser; voor onze overleden ouders 
Backe-Ferket en voor Marlies en Jo; 
Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, 
Willy van Mol en echtgenoot Maria 
Roels; jaargetijde voor dhr .J. Nonneman 

 

ZONDAG 4 NOVEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Corry van der Wielen-Aarts 
en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Bernardus 
Temmerman en echtgenote Johanna de 
Smit, overleden zoon en dochters; 
jaargetijde Alexander Baert; Josephus 
Augustinus van Damme; Paula de Bruijn, 
Ries van Kampen en overleden familie; 
Emelda de Theije; voor Theo de Koning; 
jaargetijde voor Imelda Mannaert-de 
Bakker; jaargetijde Lucienne Maenhout 
en echtgenoot Aloys Buysrogge; 
Richard Vereecken en overleden 
familie; Piet Rottier en echtgenote Maria 
d’Hooghe, Wilfried Segers 

 

WOENSDAG 7 NOVEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

WOENSDAG 7 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias 
en overleden kinderen; familie Baert-van 
Gijsel; familie Verdurmen; voor de leden 
en overleden leden van het dameskoor 
en voor de overleden oprichter van het 
dameskoor pastor van der Heyden. 

 

VRIJDAG 9 NOVEMBER 15.00 UUR: 

kruisweg 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 3 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Herna Buytaert echtgenote van 
Roger Bogaert, overleden ouders en familie 

 

DINSDAG 6 NOVEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met aan-
sluitend aanbidding van het 
Allerheiligste met als voorganger pastor 
R. Grossert tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron Iedereen is van 
harte welkom. 

 

agenda:  
Vrijdag 2 november wordt de H. communie 
aan huis gebracht bij zieken, ouderen en 
gehandicapten die hiervoor zijn aangemeld. 

 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 3 NOVEMBER 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; overleden 
ouders Piet en Louise de Rooij-de 
Schepper; Tilly van der Veeken-Lambert 
met gedachtenis van overleden familie; 
Willy Lambert en overleden familie 
Lambert-de Boeij; overleden ouders 
Borm-van Eerdenburgh; Wies van den 
Bergen met gedachtenis van overleden 
dochter Annneke, zoon Philip en 
overleden familie; Wies Cappendijk en 
overleden familie 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele en 
de werkgroep m.m.v. het koor 
intenties: Fieke de Waele-Geerards; 
Joseph Martens en Maria Heijkans; 
José de Caluwé-Raes en echtgenoot 
Prudent de Caluwé en overleden ouders 
Franciscus Raes en echtgenote Angelina 
Raes-van Overmeire; jaargetijde voor 
Remie Aper en echtgenote Germaine 
de Meester; jaargetijde voor Amedé 
Janssens; Petrus Bracke en echtgenote 
Maria Bracke-Lernout en overleden familie; 
Roger Verhoosel echtgenoot van Paula 
van der Vloet, kleinzoon Joachim en 
overleden familie; Omer de Cock en 
echtgenote Maria de Cock-Cornelissens 
en overleden familie; Emiel van 
Remoortele en echtgenote Maria van 
Remoortele-Baert en overleden familie; 
Fonny en Veerle de Vliegher 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper en 
Gonny Rozijn 

 

ZATERDAG 3 NOVEMBER 19.00 UUR:  
Poolse eucharistieviering in de Poolse 
taal, met als voorganger pastoor 
Slawomir Klim 

 

ZONDAG 4 NOVEMBER 9.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pastor J. van Velthoven m.m.v. het koor 
intenties:  Sylvia en Emma van Damme 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. St. Gregoriuskoor 
intenties: pastor Claessens; Erik de Bruijn 

en overleden familie; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer 

 

ZATERDAG 3 NOVEMBER 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede! 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de vrede 
te komen versterken.  

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 4 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; overleden 
echtpaar Kees en Madeleine Rijk van 
de Lavoir; Pieter van Kampen-Willems 
en overleden kinderen; Paul Hermans 
en echtgenote Ria Bisschop, dochter 
Christian, familie Hermans en familie 
Bisschop; Peter en Karel de Waal 
 

lector: Jojanneke Taelman 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
Allerzielenviering met als voorganger 
pater J. Reurs waarin de overledenen 
van Hengstdijk, Boschkapelle en 
Stoppeldijk worden herdacht. 

 

VRIJDAG 9 NOVEMBER 20.00 UUR: 
Sint Hubertus, eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz met 
muzikale begeleiding door het Eerste 
Zeeuws Jachthorenkorps. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep ter gedachtenis aan de 
overledenen van voorbije jaar en uitreiking 
van de gedachteniskruisjes aan de familie 
intenties: Piet de Cock; gezusters Coenen, 
overleden ouders en familie; jaargetijde 
Esther de Kint m.g.v. Rene van Roeijen; 
Maria Kindt; Jacobus Lockefeer en echt-
genote Anna Kindt; Maria Buysrogge 
echtgenote van Johan Kegelaer en 
Honore Freyser en echtgenote Julma 
Buysrogge en familie Buysrogge–Gillis 
en overleden familie; Maria d’Haens en 
echtgenoot Alois van Duyse m.g.v 
Guust van Duyse; overleden leden KVO 
en DIVA; Jeanne van der Heyden, Jozef 
van der Heyden en ouders Alexander-
Fransiscus van der Heyden en 
echtgenote Anna-Maria Lockefeer 

 

lector: R. Ferket-de Clerck 
 

mededeling: Na deze viering gaan we 
samen naar het kerkhof waar de 
voorganger een gebed zal uitspreken en 
het koor een lied zingt. Alle aanwezigen 
krijgen een brandend kaarsje dat op het 
graf bij een dierbare overledene 
geplaatst kan worden. Tot slot nodigen 
wij jullie allen uit voor een samenzijn 
achter in de kerk waar een kopje koffie 
of thee wordt aangeboden. Voor deze 
gelegenheid zal het kerkhof verlicht zijn. 
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.  

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 1 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: Petrus Burm, Maria Burm-van 
Helsland, zoon Paul, dochter Vera en 
schoondochter Carine 

 

overleden: 
mw. Leonie Warrens  98 jaar 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 4 NOVEMBER 10.30 UUR:  
viering in het teken van Allerzielen met 
als voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; ouders Rosa en 
Piet Weemaes-Maenhout, zoon Jo, schoon-
zoon Johan en familie; jaargetijde 
Cécile Scheerders-Staal en familie; 
ouders Boeijkens-Smits; Jan de Vos 
echtgenoot van José Henderiks; 
jaargetijde Toos de Vos-Raats en 
echtgenoot Leo de Vos; Frans en Els 
Van Daele-Rottier; Valentijn en Lucia 
van Overmeir-Verwer, Anita van 
Bunder, Joseph en Madeleine van 
Bunder-Ringoot, Frans Roelands; Maria 
d’Hondt-van Gijsel; jaargetijde Jo 
Nonneman echtgenoot van Joke 
Rodrigo; Maria en Honoré de Bruijne-
van de Vijver; Lucien Martens; ouders 
en grootouders van Geloof-Sandig 

 

WOENSDAG 7 NOVEMBER 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor 
intentie: Tilly van Schaijk-van Jole 

 

overleden:  
mw. Paula Jansen-van Eck 96 j. 
mw. Nelly Weemaes-de Schepper 89 j.  
mw. Anna Dooms-van Noord 97 j.  

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 6 NOVEMBER 10.30 UUR: 
weekviering 

 

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 
 


