
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 4-5 mei 

 

Hulst 
 vr 3 mei 19.00 uur  eucharistie 
 za 4 mei 19.00 uur  dodenherdenking 
 zo 5 mei 11.00 uur  eucharistie 
 wo 8 mei 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 8 mei 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 za 4 mei 19.30 uur dodenherdenking 
 ma 6 mei 9.30 uur  w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 4 mei 14.30 uur rozenkransgebed 
 di 7 mei 19.00 uur w&c 

 

Clinge 
 za 4 mei 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 7 mei 9.30 uur  w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

 

Nieuw-Namen 
 vr 26 apr 19.00 uur  eucharistie 

 

Vogelwaarde 
 za 4 mei 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 5 mei 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 2 mei 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 5 mei 10.30 uur  eucharistie 
 wo 8 mei 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 7 mei 10.30 uur  eucharistie 
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, 

Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en 
Vogelwaarde 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 
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zondag 5 mei 2019 

TINTINNABULUM 

tijd toch een bijzonder feest heten. 
In het interview wordt de levensloop van 
onze vicaris beschreven en hij prijst zich 
gelukkig nu, als pastoor, terug te zijn in 
de stad, waar hij is opgegroeid en naar 
school is gegaan, Bergen op Zoom. In 
zijn jonge jaren liep hij mee in de Maria 
Ommegang en droeg hij het Mariabeeld 
mee in de stad. Dat doet hij op dit 
moment nog steeds. Tussen haakjes 
mag vermeld worden, dat in 2019 op de 
laatste zondag van juni, 30 juni, de 
Maria Ommegang al voor de 75ste maal 
plaats vindt. Een jubileum, met als 
thema: ‘een belofte die doorgaat’, waar 
ook Paul Verbeek weer in mee zal 
lopen. U komt toch ook? 
Ook wordt een opsomming gemaakt 
van de diverse parochies, waar hij  
 

Verbeek pastoor administrator. Een 
papieren taak? Ho maar, op de meeste 
vergaderingen was hij aanwezig. Hij 
heeft in deze periode ook zeker 
bestuurd in Hulst. Goede reden om een 
bedankje en felicitatie in het Tintin te 
vermelden voor onze vicaris.  
Paul, namens pastores en bestuurs-
leden, maar ook zeker van alle 
parochianen vanuit de parochie heilige 
Maria Sterre der Zee, van harte 
gefeliciteerd met dit jubileum. Het geloof 
in de toekomst zal u kracht geven, 
waarbij we hopen, dat u de inspirator 
blijft in onze geloofsgemeenschap en nog 
lang de verbinder kunt zijn tussen en 
met de mensen om U heen. 
 

Cecile van Tiggelen,  

vicevoorzitter heilige Maria Sterre der Zee 

Het was een verrassend bericht aan het 
einde van de Chrismamis in Teteringen: 
de Chrismamis op 8 april 2020 zal 
plaats vinden in Hulst. Voor de tweede 
keer mag de basiliek zich opmaken om, 
samen met de bisschop, de vele 
vertegenwoordigers van de kerken en 
parochies binnen ons bisdom, gastvrij te 
ontvangen. Dat gaat naar traditie 
gebeuren op de woensdag in de Goede 
Week, volgend jaar dus 8 april. Voor 

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                          

Overleden ouders Jo Rijk en Maria 

Hiel                                                       

Emery de Nijs, overleden kleinzoon Erik 

en overleden familie de Nijs-Kerckhaert 

Mariette van Waterschoot-Bruggeman 

 

Lector:                     Jojanneke Taelman 
Com. assistent:        Lidwien Jansen 
 
Overleden: 
Mariette Bruggeman weduwe van 
Gerardus van Waterschoot op de 
leeftijd van 91 jaar  
 
: de Chrismamis op 8 april 2020 zal 
plaats vinden in Hulst. Voor de tweede 
keer mag de basiliek zich opmaken om, 
samen met de bisschop, de vele 
vertegenwoordigers van de kerken en 
parochies binnen ons bisdom, gastvrij te 
ontvangen. Dat gaat naar traditie 
gebeuren op de woensdag in de Goede 
Week, volgend jaar dus 8 april. Voor 
 

ons allen een uitgelezen kans om deze 
viering, nu in de eigen Zeeuws-Vlaamse 
omgeving, bij te wonen en mee te maken. 
Naast al de vele vertegenwoordigers 
van overal vandaan bent u dan ook 
allen bij voorbaat van harte welkom! Als 
parochiebestuur en als pastoraal team 
en PKC zijn we bijzonder verguld met 
dit mooie vooruitzicht. 
 
pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 
 

Paul Verbeek 25 jaar priester 

 
 

 

LEZINGEN 5 MEI 
 

Mariafietsroute 19 mei 
14.00 uur kerk Clinge 

 

Enige tijd geleden schreven we over 
de Mariafietsroute. We zijn de tiende 
keer al gepasseerd. Zo’n 25 tot 30 
personen gaan elk jaar mee. De 
fietsroute voorziet in een behoefte. 
Ook merken we dat veel mensen het 
prettig vinden met elkaar te fietsen. 
Bijna altijd is er een nieuw parcours. 
Zo  ook dit jaar. We starten 19 mei 
om 14.00 uur bij de kerk in Clinge, 
maar we zijn snel terug te vinden in 
België”. Dit jaar fietsen we langs 
nieuwe kapelletjes. Reden om dit jaar 
zeker mee te gaan. 
 

Degene die zich al hebben 
opgegeven, hebben we genoteerd. Zij 
hoeven niet meer te reageren. Mocht 
u het vergeten hebben of gewoon 
mee willen fietsen, u kunt zich nog 
opgeven tot 10 mei. Fijn u te mogen 
ontmoeten. 
 

Inschrijven voor 10 mei bij: 
Cecile van Tiggelen 
Zoutziedersstraat 4, 4561 HD  Hulst 
cvtiggelen@zeelandnet.nl. 
en / of 
pater Joop Reurs 
Zandstraat 10 – 4 4561 SC Hulst 
joop.reurs@zeelandnet.nl 
 

onder vermelding van naam, adres en 
met hoeveel personen u deelneemt. 
 

Chrismamis 2020 
 
 

 

 

Het jongerenpastoraat van het bisdom 
Breda organiseert in samenwerking met 
de werkgroep Theater in de Kerk en het 
Sint Franciscuscentrum: Theater in de 
kerk - Bibliodrama 'Daniël en de Leeuw. 
Heb jij 't lef?' 
Bij theater in de kerk gaat het om het 
bedenken en maken van een theater-
voorstelling in de kerk aan de hand van 
een Bijbelverhaal. Je gebruikt hierbij al 
je zintuigen, waardoor je je geloof niet 
alleen met je hoofd beleeft, maar ook 
met je hart en ziel. De Bijbel gaat voor 
je leven op een nieuwe manier en die 
vergeet je nooit meer. Je komt al 
spelend tot verdieping van je geloof. 
Daniël en de Leeuw is het verhaal van 
die wijze, dappere man die in de 
leeuwenkuil wordt gegooid, maar door 
God wordt beschermd. Belangrijk in dit 
verhaal is het vertrouwen, dat Daniël in 
God heeft. Het is ook een heel span-
nend verhaal. 
Alle tieners en jongeren tussen de 12 en 
26 jaar uit het hele bisdom zijn van 
harte uitgenodigd om mee te doen. Heb 
jij altijd al een theatervoorstelling willen 
 
 

wegzetten in één dag? Dan is dit jouw 
kans! Samen met vele andere jongeren 
maak je een theatervoorstelling. Alles 
wordt op één dag uitgewerkt, gemaakt 
en 's avonds opgevoerd. Onder bege-
leiding van professionals werk je de 
hele dag om er een spektakel van te 
maken. Je kunt zelf besluiten wat je 
gaat doen. Je kunt kiezen uit een aantal 
workshops: acteren, decor bouwen, 
dans, live muziek, licht en geluid, 
kostuum en grime, pr - vlogs – live-
streaming. 
De dag vindt plaats op zaterdag 11 mei 
in de OLV van Lourdeskerk, Prins 
Bernhardlaan 66 in Bergen op Zoom. 
We starten met de voorbereiding om 
10.00 uur en de voorstelling begint om 
19.00 uur. Na afloop van de voorstelling 
drinken we nog gezellig iets samen en 
daarna eindigt de dag om 21.00 uur. 
Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. 
Wil je meedoen? 
Wil je hierbij zijn en meedoen? Meld je 
dan snel aan door een e-mail te sturen 
naar theaterindekerk@outlook.com 
 

 

Dodenherdenking - Bevrijdingsdag 
 

Vanuit het Nationaal Comité 4 en 5 
mei wordt ieder jaar een 
dichtwedstrijd georganiseerd voor 
jongeren tussen 14 en 19 jaar. 
Hier volgt, als oproep aan ons allen 
om niet klakkeloos aan deze datums 
voorbij te gaan, het gedicht van de 15 
jarige Femke Allaart uit Lelystad. 
 

Vandaag en morgen 
 

Elke dag 
elke minuut 

elke seconde 
keuzes maken 

ons leven is een aanéénschakeling 
van keuzes maken 

we maken allemaal  andere keuzes 
in een andere tijd 

op een andere plek 
maar vandaag kiezen we samen 

we kiezen samen om te herdenken 
de keuzes te herdenken van anderen 

 

in vrijheid kunnen kiezen 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend 

laten we daarom blij zijn 
dat wij, hier in Nederland 

kunnen kiezen waar we in geloven 
kunnen kiezen van wie we houden 

kunnen kiezen wie we zijn 
 

Zij die nu herdacht worden 
kozen niet voor zichzelf 

maar voor anderen 
zij die nu herdacht worden 
bepalen de keuzes van nu 
zij die nu herdacht worden 

vormen onze toekomst 
een toekomst waarin wij in vrijheid 
kunnen blijven kiezen voor onszelf 

of voor ons samen 
een toekomst voor ons allemaal. 

Theater in de Kerk: 'Daniël en de Leeuw. Heb jij 't lef?' 
 

 

3de zondag van Pasen 
JAAR - C 

 

Handelingen 5, 27b.32-40b-41 
Openbaring 5, 11-14 
Johannes 21, 1-19 

 

 
 

THEMA: IK HEB U LIEF 
 

 

In het geloof kun je één zijn, 
het is bijna een familie”, zo 
begint het interview met 
Paul Verbeek in de Stem 
van zaterdag 20 april 2019. 
Het is niet zo maar een 
interview, nee de aanleiding 
is, dat het op 23 april 25 
jaar geleden was dat Paul 
Verbeek door bisschop 
Ernst tot priester werd 
gewijd voor het bisdom 
Breda. Het mag in deze 
 

pastoor werd. Daarnaast 
was en is hij ook 
bisschoppelijk vicaris. Half 
Brabant en de Bevelanden 
en Schouwen kent hij op 
zijn duimpje en zo maakte 
hij vele kilometers langs ‘s-
Heere wegen. 
Een hele opsomming, waar 
geen einde aan komt, want 
in de periode, dat er in 
Hulst geen priester 
(pastoor) was is Paul  
 

 
 

mailto:cvtiggelen@zeelandnet.nl
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zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 3 MEI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Brand-
Wauters en overleden familie; Alphons 
Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos 
en overleden ouders; Wim Bruggeman 
en echtgenote Roza Verstraaten en 
wederzijdse ouders en familie; pater Jan 
Snijders 

 

ZATERDAG 4 MEI 19.00 UUR:  
dodenherdenking met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele 

 

ZONDAG 5 MEI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang 
intenties: overleden zoon en dochters; 
familie Baert-van Gijsel; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; familie Bernardus 
Temmerman en echtgenote Johanna de 
Smit, Gerda van Geertruij-Pieters; Kiet 
Wilking; Joseph Alphonsus Heijens 
echtgenoot van Johanna Heijens Blom; 
jaargetijde Eleonora De Beleir-van der 
Veen en echtgenoot Gilbertus De Beleir; 
Karel René Leon Verhaegen echtgenoot 
van Suzanne Verhaert  

 

WOENSDAG 8 MEI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 8 MEI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 4 MEI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastor J. van Velthoven 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
jaargetijde Clementina van Poorten-
Reijns, overleden echtgenoot en 
schoondochters Betsie en Monique; 
jaargetijde Theo Wauters en overleden 
familie; jaargetijde zuster Mirjam de Rijk 
met gedachtenis van overleden familie; 
Alfons van Goethem met gedachtenis 
van overleden echtgenote Emma van 
Goethem-Remorie 

 

mededeling: 
De collecte op eerste paasdag voor de 
verwarming van de kerk heeft € 120,-- 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor ! 

 

opbrengst vastenactie 
collecte kerk € 108,32 
wandeltocht kinderen ‘de Schakel’ € 1.507,25 
spaardoosjes kinderen ’de Schakel’ € 291,75 
totaal € 1.907,32 
 

Namens de werkgroep vastenactie 
iedereen heel hartelijk bedankt! 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 4 MEI 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede! 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de vrede 
te komen versterken. 

 

DINSDAG 7 MEI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 

 

 

COLLECTE 4-5 MEI 
 

In alle kernen is de gewone collecte voor 
bisdom, vicariaat en eigen geloofs-
gemeenschap. In Clinge, Kloosterzande, 
Hulst, Koewacht en Vogelwaarde is er 
een extra caritascollecte voor Amnesty.  
 
 
 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 4 MEI 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor ‘Laudate 
Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-
Hemelsoet.  
Intenties: Richard de Loos en echtgenote 
Luciënne Smet; Mathilda Roctus met 
gedachtenis van Joseph van Esbroeck; 
Herna Buytaert echtgenote van Roger 
Bogaert, overleden ouders en familie; 
Fiel de Blijzer en echtgenote Hilda Hiel; 
Bertha Heijens echtgenote van Louis 
Boënne; jaargetijde Margo Schalkens, 
overleden vader en overleden familie; 
Bianca Warrens echtgenote van Manuel 
Vlaeminck; Aloys van Boven echtgenoot 
van Anny Pieters 

 

DINSDAG 7 MEI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk woord- en communieviering met 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep de Bron 

 

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

 

mededeling:  
De extra collecte in de paasviering, 
bestemd voor de verwarming en het 
onderhoud van ons kerkgebouw, heeft  
€ 79,- opgebracht. Met dank namens de 
parochiekerncommissie. 

 

overleden:  
Aloys van Boven echtgenoot van Anny 
Pieters, overleden in Clinge op 15 april in 
de leeftijd van 82 jaar. De uitvaartdienst 
heeft plaatsgevonden op 23 april in de 
kerk van Clinge gevolgd door de 
begrafenis op het kerkhof aldaar. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 4 MEI 19.30 UUR:  
dodenherdenking 

 

MAANDAG 6 MEI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering voor de 
overledenen met als voorganger pastor 
K. Van de Wiele met samenzang 
intenties: Joseph Martens en Maria 
Heijkans; Frans van Nieulande; Gerard 
van der Sijpt en echtgenote Germaine 
van der Sijpt-van Goethem en overleden 
familie; overleden ouders en familieleden 
van Rob en Jo van Damme-Gommers 
en voor pastoor Modde; Joseph de 
Caluwé echtgenoot van Els de Caluwé-
de Schepper; George Ferket echtgenoot 
van Mieke van Goethem en overleden 
familie; Floran van Hooije en echtgenote 
Maria van Hove en overleden familie 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 
 

overleden:  
Op 11 april 2019 is Joseph de Caluwé 
echtgenoot van Els de Caluwé-de 
Schepper op 75-jarige leeftijd 
overleden. De afscheidsdienst vond 
plaats op 18 april 2019. 

 
 

 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 26 APRIL 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; George Martens en 
echtgenote Jet Maerman en overleden 
familie; Esther de Kind en echtg. René van 
Roeyen; Leon en Agnes Weemaes-Hiel 
en zonen Robert, Miel, Edy en Georges; 
Petrus Bosman en echtgenote Augusta 
van Roeyen en overleden familie; Dennie 

Lockefeer echtgenoot van Bernadette 
de Deckere; Alphons Steijaert 

 

lector: L. van Driessche-Steyaert 
 

mededeling:  
Op maandag 14 mei is in de kerk de 
kleding inzamelactie voor mensen in 
nood. Bruikbare kleding, schoenen en 
huishoudtextiel kan in gesloten plastic 
zakken of dozen afgegeven worden 
achter in de kerk vanaf 9.00 tot 12 uur en 
in de namiddag van 13.00 tot 16.00 uur. 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 5 MEI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger Katrien Van de Wiele 
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; overleden ouders Jo Rijk en 
Maria Hiel; Emery de Nijs, overleden 
kleinzoon Erik en overleden familie de 
Nijs-Kerckhaert; Mariette van 
Waterschoot-Bruggeman 

 

lector: Jojanneke Taelman 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 

overleden:  
Mariette Bruggeman weduwe van 
Gerardus van Waterschoot op de leeftijd 
van 91 jaar 
 

 
 

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

 

Secretariaat parochie: 
e-mail: parochiebestuur@hmsdz.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 
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 

 

Pastoraal werkster 
M. Dieleman-Fopma 
tel. 0115-694958;  e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl 

 

Pastoraal werker F. van Geyt 
tel. 0117-493891 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 

 

Pastoraal werker R. Grossert 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 

 

I D’Hert, priester 
tel. 0032-92 187167 
e-mail: ignace.dhert@telenet.be 

 

Kapelaan J. van Velthoven 
tel. 0114-745000, keuzetoets 2; e-mail: 
kapelaanvanvelthoven@gmail.com 

 

Pastoraal werker N. van Waterschoot 
tel. 0115-616006 e-mail: 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl 

 

Pastoraal werkster K. Van de Wiele 
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 

 

Dienst geestelijke zorg Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
tel.: 0114-381317 

 

Diaken Kees van Geloof 
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 

 

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  

 

VOGELWAARDE 
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 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 

 

HEIKANT  H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
contact tel. 0114-312187 
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82 

 

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER 
contact tel. 0114-312187  
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88 

 

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 

 tel. 0114-381317 
 

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
postadres Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 
 tel. 0114-381317 

 

INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 2 MEI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 5 MEI 10.30 UUR:  
eucharistieviering m.m.v. het 
Gregoriaans Koor uit St. Jansteen o.l.v. 
M. Polspoel 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Augustinus en 
Petronella Ferket-Poulussen en klein-
zoon Auk de Maat; Alfrida Triest en 
familie; Rob Mel en familie Mel-Collet; 
jaargetijde Irene de Witte, echtgenote van 
Theo Dobbelaar en familie; jaargetijde 
Elza Steijaert-Schillemans en echtgenoot 
Desiré Steijaert en familie; jaargetijde Lea 
de Witte, echtgenote van Gustaaf Heye 

 

WOENSDAG 8 MEI 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
mw. Janny van Iren-Kalden 83 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 7 MEI 10.30 UUR: 
eucharistieviering  
 

Amnesty vraagt vandaag onze steun om 
wereldwijd op te komen voor mensen-
rechten, omdat we het samen belangrijk 
vinden dát deze overal worden nageleefd. 
Uw steun aan Amnesty helpt slachtoffers 
wereldwijd. Amnesty onderzoekt schen-
dingen van mensenrechten en brengt 
de buitenwereld op de hoogte. Met 
rapporten, lobby, acties en campagnes 
oefent zij voortdurend druk uit. Het  
resultaat?  Gewetensgevangenen komen 
vrij, doodvonnissen worden omgezet, 
discriminerende wetten worden aan-
gepast, marteling stopt, daders worden 
berecht. Caritas steunt Amnesty en 
beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

mailto:parochiebestuur@hmsdz.nl
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/component/contact/contact/4-uncategorised/252-f-van-geyt?Itemid=101
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

