
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 17-18 november 

 

Hulst 
 vr 16 nov 19.00 uur  stilteviering 
 zo 18 nov 11.00 uur  eucharistie 
 wo 21 nov 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 21 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 18 nov 9.30 uur  eucharistie 

 

Heikant 
 do 22 nov 10.30 uur:  w&c viering  

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 15 nov 10.30 uur Uur van gebed 

 

Clinge 
 za 17 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 20 nov 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 15 nov 10.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 17 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 18 nov 9.30 uur  eucharistie 

 

Lamswaarde 
 ma 19 nov19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 15 nov 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 18 nov 10.30 uur  w&c viering 
 wo 21 nov 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 20 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. 3 
 

zondag 18 november 2018 

TINTINNABULUM 

Hij was een van de eerste heiligen, die 
publiekelijk werd vereerd en niet de 
marteldood stierf. Hij begon tegen wil en 
dank aan een militaire carrière in het 
Romeinse leger en moest de grens 
verdedigen tegen een invasie van de 
barbaren. Toen hij officier was bij de 
cavalerie te Amiens zag Martinus op een 
dag een bedelaar, die bibberde van de 
kou. Martinus was zo aangeslagen dat 
hij zijn mantel in tweeën scheurde en de 
helft aan de bedelaar gaf. ‘s Nachts 
droomde hij dat Jezus de helft van de 
mantel droeg en hij werd christen. Nu hij 
formeel een pacifistisch geloof aanhing, 
kon hij zijn militaire taken niet langer 
vervullen. Toen hij rond 340 om ontslag 
uit het leger verzocht, werd hij 
uitgemaakt voor lafaard. Zijn weerwoord 
was dat hij op het slagveld tussen twee 
tegenstanders in zou gaan staan om 
zijn dienstweigering te demonstreren. 
Hij kreeg ontslag en leefde een tijdje als 
kluizenaar op een eiland voor de 
Italiaanse kust. Vervolgens komen we 
hem in Frankrijk tegen. In Ligugé 
stichtte hij het eerste Gallische klooster. 
Vanaf. 372 was Martinus bisschop van 
Tours. Hij zag het als zijn missie om het 

 
 

 
 

christendom op het platteland te 
verspreiden. Hij trok naar afgelegen 
plaatsen, waar afgoderij en hekserij de 
boerenbevolking nog in de ban hielden. 
Door zijn warmte en liefde won hij veel 
mensen voor het geloof en ook werden 
er wonderbaarlijke genezingen aan hem 
toegeschreven; hij zou zelfs iemand tot 
leven hebben gewekt. We vieren zijn 
feestdag op 11 november. 
 

Bron: ‘100 heiligen’ van Malcolm Day, 
blz. 137 

 

 
 

Enkele weken geleden berichtten we u, 
dat er van 12 t/m 19 oktober 2019 een 
bedevaart wordt georganiseerd vanuit 
het bisdom Breda. Vanuit Breda en de 
Pelikaan is er op 24 oktober jl. een 
bijeenkomst geweest om u te 
informeren over deze reis. 
Zo’n 15-tal geïnteresseerden waren deze 
avond aanwezig in de Elisabethparochie. 
Ter voorbereiding zijn een aantal mensen 
van het bisdom deze reis gaan maken. 
Zoals gewoonlijk komen er dan wel enkele 
aanpassingen. Zo is zeker gekeken naar 
de mobiliteit, maar ook of de kerken en 
abdijen wel open waren op de dag van 
ons bezoek. Met een PowerPoint-
presentatie werd de reis voorgesteld. 
De bedevaart is bedoeld voor heel het 
 

bisdom. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen willen 
we graag met een volle bus richting Italië 
reizen. De reis gaat per bus in twee 
dagen naar Italië. De eerste dag zullen 
we logeren in de buurt van Rüdesheim 
en we hopen bij terugkomst in hetzelfde 
hotel te slapen, zodat u dan al bekend 
bent met dit hotel. We proberen het zo 
gemakkelijk mogelijk voor u te maken. Er 
is wel een voorwaarde aan deelname 
aan de reis. Het is belangrijk, dat u 
mobiel bent. Immers, we komen in een 
bergachtig land, waar kerken en abdijen 
nogal eens op hoogte willen liggen. Hier 
kan men niet altijd met de bus komen. 
We bezoeken o.a. enkele abdijen, 
waarbij de abdij van de Benedictinessen 
in Eibingen aandacht vraagt, omdat hier 
Hildegarde von Bingen abdis is geweest. 
In de abdij van Einsiedeln zullen we de 
eucharistie vieren. Einsiedeln is bijzonder 
omdat deze abdij rechtstreeks onder het 
gezag van de paus staat. We bezoeken 
de grot van Subiaco, waar een kerkje is 
gebouwd om daarna naar Norcia te reizen, 
de geboorteplaats van de heilige 
Benedictus. Ook bezoeken we Sotto il 
Monte, de geboorteplaats van paus 
Johannes XXIII. Heel het dorp ademt 
deze paus. 
Ter voorbereiding van de bedevaart kunt 
u deelnemen aan een voorprogramma 
over b.v. benedictijnse spiritualiteit, 
kloosterleven, heiligen en levenswijsheden, 
samengesteld door het Sint Franciscus-
centrum. Dit programma gaat in op de 
diepere betekenis van het geloof. Het is 
niet alleen bedoeld voor de mensen die 
meegaan op bedevaart maar het 
programma is ook informatief voor andere 
geïnteresseerden. Voor actuele informatie 
www.sintfranciscuscentrum.nl/vorming/
voorprogramma-bisdombedevaart. Ook 
kunt u terecht op de pastorie in Hulst, 
Steenstraat 22, 0114-745000 of parochie-
centra in Oostburg en Terneuzen. We 

hopen, dat ook u meegaat op bedevaart. 

 

 

 

 
 

Martinus van Tours 
 

Herfst 
 

´t Is oker, amarant 
´t Is wijnrood, relevant 

voor wat de herfst moet zijn: 
een regenboog van kleuren 
voordat de grauwe winter 

de deuren van het leven sluit. 
Het jaar is bijna uit. 

 

Fasafas, Hulst - 20181031 

  
 

 

LEZINGEN 18 NOVEMBER 

 

De heilige monnik 
 

In het klooster van Sketis woonde 
een monnik. Deze was zo heilig dat 
hij nauwelijks at en dag en nacht 
doorbracht in gebed. Omdat deze 
monnik een mooie en vaste hand van 
schrijven had, werd hem door een 
jonge broeder gevraagd of hij voor 
hem een Bijbel wilde overschrijven. 
Omdat de monnik met zijn geest 
meestal in beschouwing verkeerde, 
vergat hij de leestekens te schrijven 
en zelfs sloeg hij hele stukken over. 
Toen zijn jonge medebroeder in zijn 
nieuw verworven Bijbel wilde gaan 
lezen, merkte hij dat. Hij ging terug 
naar de monnik en zei: “Vader, er 
staan hele stukken niet in”. Maar 
deze antwoordde: “Ga nu maar, en 
doe eerst wat er wel staat. Als je dat 
allemaal gedaan hebt, kom dan terug; 
dan zal ik er de rest bijschrijven”. 

 

In: Er zijn woorden voor, blz. 64 

In het spoor van Benedictus 
 
 

 

Lectio Divina 
 

Een Bijbeltekst is een brief, die aan 
jou gericht is, als een persoonlijke 
uitnodiging om Christus te ontmoeten. 
Misschien klinkt het vreemd. We 
kennen de Bijbel als richtsnoer, 
inspiratiebron of historisch document, 
maar minder als bron van gebed. Toch 
is de praktijk van de biddende schrift-
lezing, de Lectio Divina, zo oud als de 
schrift zelf. Lange tijd werd zij als een 
specialisme van monniken beschouwd, 
maar ze is een weg voor iedereen. 
De aanpak is heel eenvoudig. Zoek een 
rustige plaats. Een icoon, een kaars 
en een knielbank kunnen ook helpen 
en neem de evangelielezing van die 
dag. Voor je er iets mee doet, vraag je 
of Gods Geest je hart opent: God onze 
Vader, zend over ons uw heilige 
Geest, om onze luidruchtige woorden 
te doen verstommen, om stilte te 
brengen waarbinnen luisteren mogelijk 
wordt en om uw Woord te begeleiden 
van onze oren tot in ons hart: zo zullen 
we Jezus Christus kunnen ontmoeten 
en zijn liefde leren kennen. Amen. 
Nu zet je drie stappen. Je leest (wat 
zegt de tekst?), je overweegt (wat zegt 
de Heer jou in de tekst?) en bidt (wat 
antwoord je Hem?). 
Lees de tekst traag en hardop. Lezen 
is hier luisteren. De Bijbel mag niet gaan 
buikspreken! Toegegeven, soms is het 
evangelie als een harde noot. Maar 
met geduldig kauwen blijkt er toch vers 
sap in te zitten: Gods levende Woord. 
Na het herlezen is er meestal iets dat 
je aandacht trekt. Herneem dat enkele 
keren en proef het. Wat zegt de Heer 
je in dit vers? Nog later krijgt die 
overweging een richting, ze wordt 
gebed: jouw vrijmoedige antwoord op 
Gods spreken. 
De Lectio Divina loopt uit op het leven. 
Want Gods Woord komt wel discreet 
en tactvol, maar keert niet naar Hem 
terug zonder je om te vormen. 
 

Dieter van Belle in: 

Bidden voor iedereen 

 

33ste zondag door het jaar 
JAAR - B 

 

Daniël 12, 1-3 
Hebreeën 10, 11-14.18 

Marcus 13, 24-32 
 

 
 

THEMA:  
VERZAMELD DOOR DE HEER 

http://www.sintfranciscuscentrum.nl/vorming/voorprogramma-bisdombedevaart
http://www.sintfranciscuscentrum.nl/vorming/voorprogramma-bisdombedevaart


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 16 NOVEMBER 19.00 UUR: 
stilteviering 
 

ZONDAG 18 NOVEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. de Cantorrij 
der Basiliek 
intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Corry van der Wielen-Aarts 
en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Johanna 
Baert; overleden ouders Theo Hiel en 
Lies Kerckhaert en overleden familie; 
jaartijde voor Ploon Boeding, tevens voor 
Guust van de Poele; George van de 
Voorde, echtgenoot van Roos van de 
Voorde-van Driessche; Bennie Neve 
echtgenoot van Fabiënne Neve-d’Hooghe 
en overleden familie; voor Yvon Elegeert-
Reijns; René Verschuren en echtgenote 
Cornelia de Smit en overleden familie; 
voor Esther Saman en overleden moeder 
Ria Wojtal; jaargetijde voor André de Krijger; 
uit dankbaarheid voor ons 50 jarig huwelijk, 
alsmede voor onze overleden zoon Auk 
en alle overleden familieleden; jaargetijde 
voor Kees Vermuë en overleden ouders 
Vermuë van Waterschoot; Theo 
Mangnus en overleden familie 

 

WOENSDAG 21 NOVEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 
 

WOENSDAG 21 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 
 

mededeling: 
Zaterdag 24 november, de laatste 
zaterdag van de maand, 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. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 18 NOVEMBER 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: Willy Verschraegen 
 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG  22 NOVEMBER  10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Martha van Houte en familie, 
Gabrie’l Martens en echtgenote Justina 
de Rechter, jaargetijde José Martens en 
echtgenoot Jacobus Maas 

 

mededeling: In de maand december is 
er geen maandelijkse viering. Op 19 
december is er wel kunst bij kaarslicht 
om 19.00 uur in de kerk, met 
medewerking van de schoolkinderen. 
 

Ook op maandag 24 December is er 
19.00 uur een kerstviering in de kerk. 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG  15 NOVEMBER 14.00 UUR: 
een uur van gebed We willen daar tot 
Maria bidden , voor de noden van de 
Kerk en voor de noden van de wereld.  

COLLECTE 17-18 NOVEMBER 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
het orgel. In Lamswaarde is er een 
extra caritascollecte. 
 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 17 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor ‘Laudate 
Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-
Hemelsoet 
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 
Emiel van Acker; jaargetijde Tiny Jansen 
en echtgenoot Omère Verstraten; 
Eugène en Maria Bogaert-Gillis en 
overleden familie Bogaert en Gillis; 
Christianne van Duijse echtgenote van 
Rudy Bracke; Karel Bracke en echtgenote 
Maria Merckx; Wies Bracke; Fiel Merckx 
echtgenoot van Annie Burm; Delphine 
Ongena en echtgenoot Isidoor Merckx 
 

DINSDAG 20 NOVEMBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst van gebedsgroep De 
Bron. Iedereen is van harte welkom. 
 

opbrengst collecte: De caritascollecte 
van zaterdag 3 november, bestemd 
voor het Kerkelijk Noodfonds, heeft  
€ 36,00 opgebracht. Met dank namens 
het caritasbestuur. 
 

agenda:  
maandag 19 november om 20.00 uur: 
clusterbijeenkomst in de vergaderzaal 
 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS 

 

DONDERDAG 15 NOVEMBER  10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Petrus Boënne-van Meegroot 
en overleden kinderen; Maria Verbist 
met gedachtenis van haar ouders;Jozef 
van de Vijvere en echtgenote Alma 
Mahu en wederzijdse ouders 
 

lector: J. de Baar 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 17 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; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie; Joseph 

Hamelink, echtgenote, dochter Annie en 

zonen Leo en Jan; overleden ouders Dankaart-
Seghers en overleden familie; overleden 
ouders de Nijs-Bogaert; jaargetijde 
Helena Coolsen-Vonk en overleden 
echtgenoot Albertus Coolsen  en familie 
 

overleden: op 31 oktober: 
George Bral, weduwnaar van Corry 
Ferket in WZC. Antonius te Kloosterzande 
in de leeftijd van 94 jaar. De uitvaart-
dienst en begrafenis hebben plaatsgehad 
op maandag 5 november In Boschkapelle. 
 

De Caritas-collecte voor Het Kerkelijk 
Noodfonds van zaterdag 3 november heeft 
€ 61,- opgebracht. Hartelijk dank hiervoor ! 
 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 18 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; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en familie; 
overleden ouders Joos en Mathilda Voet-
Maas; Elsa de Bruijn-Neve echtgenote 
van Petrus de Bruijn; overleden echtpaar 
Aalbrecht en Jobina Rijk-de Winter en 
overleden familie; Piet van Damme; 
Maria van Goethem-van Troost en 
echtgenoot René van Goethem 
 

lector: Anita van Puyvelde 
com. assistent: Gino Sloot 
 

overleden:  
Roos van Itegem op de leeftijd van 90 jaar 
 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 19 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Barbara Oomen en echtgenoot 
Alphonsus Stallaert en overleden familie; 
Jan de Schepper, echtgenote van 
Yvonne Sponselee, overleden kinderen, 
ouders en schoonouders; Petrus de 
Klippelaar en echtgenote Angela 
Compiet en wederzijdse ouders 
 

lector: Marita van Driessche 
communie: Greet Hiel 
koster: Greet Hiel 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG  15 NOVEMBER  10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater pater W. Weemaes 
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 
 

overleden: 
dhr. Georg Bral  94 jaar 
mw. Emelie van Itegem 90 jaar 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 18 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Guust Burm en 
dochter Patricia; Madeleine en Dolf van 
der Zanden-Serrarens 

 

WOENSDAG 21 NOVEMBER 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden:  
mw. Tilly Mannaert-van den Bergen 84 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 20 NOVEMBER 10.30 UUR: 
weekviering 

 

overleden: 
dhr. George de Krijger 98 j. 

 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl 
 

Secretariaat parochie: 
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.nl 
 

Het secretariaat en het pastoraat van de 
parochie is te bereiken op tel. 0114 - 
745000 ma t/m vr van 9.00-12.00 uur 
 

Voor het maken een afspraak voor 
de ziekenzalving kunt u contact 
opnemen met pastoor Wiertz op tel. 
06-42506424. 
 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 
Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 
Steenstraat 22,  
4561 AS Hulst 
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
pastoor van de parochies H. Maria 

Sterre der Zee, H. Andreas, Elisabeth 
 

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 Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 

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. 0114-745000 
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 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 
INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

