
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 19-20 januari 

 

Hulst 
 vr 18 jan 19.00 uur  stilteviering 
 za 19 jan 19.00 w&c viering 
 zo 20 jan 11.00 uur  eucharistie 
 wo 23 jan 18.30 uur  rozenkransgebed 
 wo 23 jan 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 20 jan 9.30 uur  w&c viering 

 

Heikant 
 do 24 jan10.30 w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 17 jan 14. 00 uur:  uur van gebed 

 

Nieuw Namen 
 vr.25 jan. 19.00 uur  w&c viering 

 

Clinge 
 za 19 jan 19.00 uur  w&c viering  

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 22 jan 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Boschkapelle 
 za 19 jan 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk  
 do 17 jan 19.30 uur Taizé viering 

 

Lamswaarde  
 ma 21 jan 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 20 jan 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 17 jan 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 20 jan 10.30 uur  w&c viering 
 wo 23 jan 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 22 jan 11.00 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. 11 
 

zondag 20 januari 2019 

TINTINNABULUM 

In die tijd haastten de herders zich naar 
Betlehem en vonden Maria en Jozef en 
het pasgeboren kind, dat in de kribbe 
lag. Toen ze dit hadden gezien, maakten 
ze bekend wat hun over dit kind was 
gezegd. Allen die het hoorden stonden 
verwonderd over hetgeen de herders 
hun verhaalden. Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en overwoog ze bij 
zichzelf. De herders keerden terug, terwijl 
zij God verheerlijkten en loofden om alles 
wat zij hadden gezien en gehoord; het was 
juist zoals hun was gezegd. Toen de 
acht dagen voorbij waren en men het 
Kind moest besnijden ontving het de 
naam Jezus, zoals het door de engel 
was genoemd voordat het in de moeder-
schoot werd ontvangen. (Lc. 2,16-21) 
 

Een gedachte bij deze lezing. 
Besnijdenis en naamgeving worden in 

 
 

één adem genoemd. Zou dat toeval zijn 
of heeft het een bijzondere betekenis? 
De opname in het verbond met God gaat 
gepaard met het ontvangen van een naam, 
die een programma in zich draagt. Hier 
geldt: nomen est omen, de naam is een 
teken. In het Aramees betekent de 
naam Jesjoea: God redt. In de Bijbel 
zijn namen altijd veelzeggend. Een 
naam en een gezicht krijgen betekent 
zoveel als: nu krijgt gestalte wat werd 
aangekondigd, nu wordt het concreet. In 
de persoon van Jezus Christus kreeg de 
liefde van God concreet gestalte. Daar 
mag een christen getuigenis van afleggen. 
We geloven niet in een abstract idee, 
maar in een mens van vlees en bloed, 
want in de gestalte van een mens trad 
God op beslissende wijze deze wereld 
binnen. (Harry Tacken) 
 

Driekoningen kennen we allemaal. Wie 
liep er vroeger niet mee, verkleed als 
koning, langs de huizen. Of we als kind 
de ware betekenis kenden is maar de 
vraag, maar een snoepje of een centje 
hield je er altijd wel aan over. Je moest 
er wel voor zingen. 

Driekoningen, Driekoningen, 
geef mij'ne nieuwen hoed; 

M'nen ouwe is verslete, 
ons moeder mag 't nie weten. 

ons vaoder heget gèld 
al op de toanbank gelegd. 

 

Een ander gebruik is het bakken van 
een driekoningenkoek. In deze koek zat 
een boon verstopt. Zit de boon in jouw 
stukje koek, dan ben jij die dag de 
koning en mag je zeggen wat je wilt 
eten. Een heel feest dus. 
Afgelopen zondag werd eveneens als 
vorig jaar ook tijdens de viering een 
kaart uitgedeeld. Een traditie uit het 
verleden met Driekoningen, ook de 
Openbaring van de Heer genoemd, 

waar nog veel mensen herinnering aan 
hebben. Dat zal ook de reden zijn, dat 
er zo veel mensen bij het altaar deze 
kaart kwamen halen. 
Wat betekent zo’n kaart dan? Er bestaat 
een oud gebruik om aan het begin van 
het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. 
Vaak schreef een priester aan de 
ingang van ieders huis het jaartal en 
daarbij de letters C+M+B. Deze letters 
worden in verband gebracht met de 
namen, die vanuit de traditie aan de 
wijzen uit het oosten zijn gegeven: 
Caspar, Melchior en Balthasar. 
Maar deze letters betekenen nog meer. 
 

 
 

Zij zijn ook de beginletters van de 
zegentekst: ‘Christus zegene dit huis’. 

 

 

 
 

Nomen est omen 
 
 

Geloofscursus module 
V: Kerkgeschiedenis 

door B Hartmann, directeur 
Sint Franciscuscentrum 

 

Donderdag 17 januari start module 5 
van de geloofscursus. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij!! Wilt u meedoen 
aan deze cursus, dan kunt u zich 
aanmelden via Bianca Ivens, 
telefoonnr. 06-26364530. De cursus-
avonden vinden plaats op: 17 januari, 
31 januari, 14 februari, 7 maart en 21 
maart en elke cursusavond van 19.30 
tot 21.30 uur in het parochiecentrum 
van de Elisabeth-parochie, Alberdingk 
Thijmstraat 2, Terneuzen (naast de kerk). 
.  
 

 

LEZINGEN 20 JANUARI 
 

Drie oorkondes  
voor drie acolieten 

 

Zondag 6 januari, tijdens de mooie 
viering van Driekoningen, zijn in de 
basiliek van Hulst drie acolieten in het 
zonnetje gezet, Jeroen en Joris 
waren 5 jaar acoliet en Bram 7,5 jaar.  
Pater Reurs zei, voor hij de zegenbede 
uitsprak, dat de parochie gezegend is 
met deze jonge vrijwilligers, die elke 
keer weer klaar staan om tijdens de 
vieringen te assisteren. Hij bedankte 
de drie acolieten en reikte een 
oorkonde uit. 
 

 
 

Ook wij als werkgroep zijn heel erg 
blij met deze jongeren en willen hen 
feliciteren met dit jubileum. Bram, 
Joris en ,Jeroen: Dank je wel voor 
jullie inzet. 
 

Namens de werkgroep misdienaars / 
acolieten, Harriëtte Clyncke 

Driekoningen, 6 januari 2019 
 
 

 

 
 

 
 

Beste mensen, vanuit deze 
kernwoorden gaan we al 65 jaren op 
bedevaart naar Banneux; naar de 
Maagd der Armen. 
Voor velen zijn dat ieder jaar weer 
prachtige dagen! Veel pelgrims hebben 
al een hele traditie in het mee gaan. Het 
elkaar ontmoeten, meerdere dagen of 
misschien maar een dag, is vaak een 
feest van herkenning. Er is altijd veel 
om weer met elkaar te delen! 
Zoals steeds is er ook dit jaar een 
meerdaagse bedevaart per luxe 
touringcar. Opstapplaatsen zijn er op 
diverse plaatsen in het bisdom Breda, al 
naar gelang de inschrijvingen. Er is een 
voortdurend programma dat veel 
afwisseling biedt, vanuit de 
kernwoorden, die de Caritas Banneux in 
haar vaandel draagt. 
De meerdaagse pelgrimage, van 10 tot 
en met 14 mei kost € 310,00 per 
persoon. Er wordt een toeslag van € 
50,00 berekend voor een 
eenpersoonskamer. Bovendien is een 
 

eendaagse pelgrimage mogelijk. Deze 
kost € 47,50. Ook hier zijn er diverse 
opstapplaatsen in het hele bisdom, 
maar ook weer afhankelijk van de 
inschrijvingen. 
 

 
 

Het is een afwisselend programma: 
bidden, vieren, ontmoeten en 
gezelligheid; dankbare pelgrims en heel 
veel goede en kundige helpers. 
 

Hebt u interesse? U kunt bellen: 0164 
612973 of een e-mail sturen naar: 
Banneux-breda@hotmail.com 
 

Caritas Banneux bisdom Breda 

 

 

Het Taizé avondgebed vindt plaats op 
donderdag. 17 januari om 19.30 uur in 
H. Catharinakerk te Hengstdijk in het 
kader van de gebedsweek voor de 
eenheid der christenen. Medewerking 
wordt verleend door de zang- / 
muziekgroep Laudate Domino. 

65 jaar Bedevaarten naar Banneux;  
gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning 

 
 

 

2de zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Jesaja 62, 1-5 
1 Korintiërs, 12, 4-11 

Johannes 2, 1-12 
 

 
 

THEMA: BEMINNEN 

 

Oecumenische viering 
in het kader van gebedsweek 

voor de eenheid 
 

Deze viering vindt plaatst op zondag 
20 januari om 11.00 uur in de H. 
Willibrordusbasiliek met als voor-
gangers pastoor Wiertz, pastor Ralf 
Grossert en  Ds. Overduin m.m.v. de 
Cantorij der Basiliek. Het thema van 
de viering, aangedragen door de 
kerken van Indonesië, luidt: recht 
voor ogen, ingegeven door de 
woorden uit Deut. 16, 11-20 met als 
kerntekst: zoek het recht en niets dan 
het recht.  Er zal een volledige orde 
van dienst worden uitgereikt.  
De collecte is voor de landelijke en 
plaatselijke oecumene en voor een 
project in Indonesië.  
Het is een betekenisvolle traditie aan 
het worden dat we aan het begin van 
het  jaar  gezamenlijk deze viering 

houden. Landelijk vindt dit ook 
navolging in vele parochies en 
gemeenten. U kunt ook het dagboekje 

dat bij de week van gebed voor de 
eenheid hoort downloaden via de 
website: www.raadvankerken.nl (ga 
naar publicaties).  
Na de viering is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie of thee. 

Taizé 

avondgebed  

mailto:Banneux-breda@hotmail.com
http://www.raadvankerken.nl/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 18 JANUARI 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

ZATERDAG 19 JANUARI 19.00 UUR 
woord- en communieviering met als 
voorganger R. Grossert met samenzang 

 

ZONDAG 20 JANUARI 11.00 UUR: 
oecumenische viering met als 
voorgangers W. Wiertz,  en Ds. 
Overduin m.m.v. Cantorij der Basiliek 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; Gerda van Geertruij-Pieters; 
jaargetijde Norbertus Verdurmen; 
jaargetijde Elisabeth van der Ha en 
echtgenoot; Maria Wittock en overleden 
ouders; jaargetijde Coleta Baert; Louis 
Lockefeer; jaargetijde voor Eduard en 
Julma van Dorsselaer-Dankaart; 
jaargetijde voor Alfons Lauwers, 
echtgenote Gerda Rijk en overleden 
familie; jaargetijde voor Irma van de 
vijver, echtgenote van Emiel de Nijs. 

 

WOENSDAG 23 JANUARI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 23 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 

 

overleden: 
Maria Adolphina van de Vijver, weduwe 
van Theodorus Mangnus, 90 jaar 

 

mededeling 
zaterdag 26 januari is het weer de 
laatste zaterdag van de maand, dan 
houden we de maandelijkse 
kledinginzameling voor Mensen in Nood 
aan de tuinpoort 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 20 JANUARI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
m.m.v. het koor 
intenties: Gerard van der Sijpt, 

echtgenote Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en overleden familie; Jeanine 
Gerres weduwe van Gerard Naessens 

 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

mededeling: 
24 December 2018 is op 81-jarige leeftijd Jeanine 
Gerres weduwe van Gerard Naessens overleden; 
de crematie vond plaats op 31 december 2018 te 
Terneuzen. 

 

HEIKANT 
H.H. THERESIA 

 

DONDERDAG 24 JANUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wielen 
intenties: Martha van Houte en familie 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG17 JANUARI 14.00 UUR: 
uur van gebed Wij bidden Maria, voor 
de noden van de Kerk en voor de noden 
van de wereld. 
 
 

 

COLLECTE 19-20 JANUARI 
 

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

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 19 JANUARI 19.00 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 
Emiel van Acker; jaargetijde Lea van 
Raemdonck en echtgenoot; Theophiel 
Acke en overleden familie; Ivonne van 
Craenenbroeck en echtgenoot Robert 
Luijckx; Frans Bracke echtgenoot van 
Maria Koster; Rosita Bracke echtgenote 
van Alfons Cappaert 

 

DINSDAG 22 JANUARI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 

 

mededelingen: 
De caritascollecte van zaterdag 5 
januari, bestemd voor ‘stichting 
vluchteling’, heeft € 43,00 opgebracht; 
met dank namens het caritasbestuur. 

 

Wij willen er u alvast attent op maken 
dat de viering op zaterdag 26 januari 
komt te vervallen, dit in verband met de 
viering in onze kerk op zondag 27 
januari om 11.00 uur bij gelegenheid 
van het 30 jarig jubileum van 
gebedsgroep De Bron. Voorganger in 
die viering is bisschop J. Liesen. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. a afloop is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kopje koffie of 
thee met een broodje. 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 25 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 19 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Wiertz 
intenties: echtpaar Joos, 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 

 

mededeling: 
De caritascollecte voor Stichting 
Vluchteling van zaterdag 5 januari heeft 
€ 56,-- opgebracht. Hartelijk dank hiervoor ! 

 
HENGSTDIJK 

H. CATHARINA 
 

DONDERDAG 17 JANUARI 19.30 UUR: 
Taizé viering 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 20 JANUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Wiertz 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; Jaargetijde Albertus Heijens en 
echtgenote Emma Rozalia de Kort en 
overleden schoonzonen 

 

lector: Anita van Puyvelde  
com. assistent: Gino Sloot 

 

overleden: 
Martje Pauwels weduwe van Frans de 
Block op de leeftijd van 79 jaar 
Ed Steijns echtgenoot van Rosa Heije 
op de leeftijd van 85 jaar 

 
 

 

LAMSWAARDE 
H.H.CORNELIUS 

 

MAANDAG 21 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communiedienst met als 
voorganger pastor Grossert 
intenties: Barbara Oomen, echtgenoot 
Alphonsus Stallaert en overleden familie; 
jaargetijde voor Ria Vaal, echtgenote 
van Arnold van Leemput en overleden 
familie; Fred de Kock echtgenoot van 
Maria Nachtegael en hun overleden familie; 
Lies van Damme; Rene de Waal en 
echtgenote Madelijn Heijman en dochter 
Christina; Petrus de Klippelaar, echtgenote 

Angela Compiet en wederzijdse ouders; 
Rene de Waal en echtgenote Madelijn 
Heijman en dochter Christina 

 

lector: Angelique van Dorsselaer; 
communie: Arnold van Leemput 
koster: Lia van Kessel  

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 17 JANUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners uit 
ons huis en overledenen uit eigen kring 

 

overleden:  
mw. Mart de Block- Pauwels oud 79 jaar 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 20 JANUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; jaargetijde Piet 
Vonck, echtgenoot van Marja Lauwers 

 

WOENSDAG 23 JANUARI 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
mw. Maria de Gucht-Boënne, 95 j. 
 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 22 JANUARI 11.00 UUR: 
weekviering 

 
 

 
 

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 Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
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

