
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 29-30 juni 

 

zo 30 juni 11.00 uur  eucharistie 
 wo 3 juli 18.30 uur  rozenkrans 
 wo 3 juli 19.00 uur eucharistie 
 vr 5 juli 14.00 huwelijksviering 
 vr 5 juli 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 30 juni 9.30 uur  eucharistie 

 

Sint Jansteen Warande 
 ma 1 juli 9.30 w&c viering 

 

Kapel O.L.V. Ter Eecken 
di 29 juni 19.00 uur  w&c viering 

 

Nieuw Namen 
 vr.28 juni 19.00 uur  w&c viering 

 

Clinge 
 za 29 juni 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 2 juli 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Boschkapelle 
 za 29 juni 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 30 juni 9.30  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 26 juni 10.30 uur  w&c viering 

 

 zo 30 juni 10.30 uur  w&c viering 
 wo 3 juli 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt 
 do 4 juli 14.00 viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 2 juli 10.30 weekviering 
 
 

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 30 juni 2019 

TINTINNABULUM 

Op zaterdagavond 15 juni vond de 
vormselviering weer plaats in de 
basiliek. 18 vormelingen uit groep 8 van 
diverse basisscholen en 2 volwassenen 
uit Vlissingen ontvingen van bisschop 
Liesen het sacrament van het heilig 
vormsel. 
Het thema voor de jongeren dit jaar 
was: aan welke kant sta jij?? Op deze 
leeftijd niet altijd een gemakkelijke 
vraag. Tijdens de diverse 
voorbereidingsdagen, onder andere de 
Circle of Life en de doe-dag kregen de 
vormelingen diverse dilemma’s 
voorgeschoteld, waarbij ze een keuze 
moesten maken en respect moesten 
tonen voor de keuze van een ander. 
Na de zalving met Chrisma zongen de 
vormelingen het lied: Gaudeamus 
Hodie, wat betekent: laten we vandaag 
blij zijn. Dit is ook wat wij ze willen 
meegeven voor de toekomst: maak je 
keuzes, ga ervoor, maar vooral geniet 
er van. Van harte gefeliciteerd met jullie 
heilig vormsel. 
 

Namens de werkgroep 
vormselvoorbereiding Hulst, 
Harriëtte Clyncke 
 

Lied gezongen door het jeugdkoor de 
Wal-Noten tijdens deze viering: 
 

’t Is niet moeilijk te geloven 
in een God hier ver vandaan. 
Te bidden en te strijden,  
zelfs te doden in zijn Naam. 
Want we leven in het heden en zijn 
Woord is uit de tijd. 
Een verhaal van lang geleden,  
niet gestoeld op werkelijkheid. 
 

refrein:  
Stel dat God vandaag op aarde zou 
verschijnen en je vragen zou:  
“Kies jij nog steeds voor mij?” 
Zou je Hem recht in de ogen kunnen 
kijken? Aan welke kant sta jij? 

 

Willoos zwijgen wij bij onrecht,  
dat een mens wordt aangedaan. 
Zien toe hoe mensen lijden  
en elkaar niet meer verstaan. 
En we bidden dat God ingrijpt,  
ons een nieuwe aarde geeft. 
Mens wat doe je met die vrijheid,  
die Hij jou gegeven heeft? refrein 
 

Iedere dag voor Hem te kiezen  
is wat Hij van mensen vraagt. 
Zijn licht te laten schijnen  
in de wereld van vandaag. 
Alleen dan komt Hij tot leven,  
wordt de schepping weer als nieuw. 
In zijn liefde durven delen,  
zonder twijfel steeds opnieuw. refrein 
 

parochie van Oost Zeeuws-Vlaanderen. In 
deze periode was Wim zeer nauw 
betrokken bij de Oosterse Kerken. Daar 
ging hij sinds 2004 ook als diaken in de 
abdij van Drongen voor. Enige tijd na 
zijn pensionering vertrok hij met zijn 
vrouw Marienel naar Breda. Stilzitten 
kon hij niet, zodat hij nu nog actief is 
voor het bisdom Breda. Hij is hier 
caritasfunctionaris. Ook is hij lid van het 
pastoraal team van de Sint Elisabeth-
parochie te Raamsdonkveer. 
 

liturgie worden gevierd in de Byzantijnse 
ritus, waarin ook de leden van het 
pastoraal team mee voor zullen gaan. 
Thema van de viering zal zijn: ‘Van 
Oost tot West als pelgrims 
verbonden’. 
In aansluiting op de kerkelijke viering is 
er gelegenheid om de jubilaris te 
feliciteren in de kerkruimte en elkaar te 
ontmoeten in de ontvangstzaal van de 
Gertrudisstaete, die naast de kerk is 
gelegen. 

 

 

 
 

Aan welke kant sta jij?? 
 

 
 

 

 

LEZINGEN 30 JUNI R.K. Basiliekkoor Sint 
Willibrordus Hulst 

 

Sinds het jaar 600 wordt er al 
Gregoriaans gezongen. Gregoriaans 
is éénstemmige muziek en bedoeld 
voor mannenstemmen. Bij het 
invoeren van het Nederlands in de 
katholieke Kerk in de jaren 60 van de 
vorige eeuw ging het bergafwaarts. 
Maar de laatste jaren komt het weer 
terug en groeit de belangstelling. Het 
is immers cultureel erfgoed. 

 

 
 

Het Basiliekkoor uit Hulst verzorgt 1 
keer per maand de eucharistieviering 
op zondag om 11.00 uur. Hiervoor 
repeteert men ongeveer twee keer 
per maand in de basiliek van 19.00 
uur tot 20.30 uur met een 
koffiepauze. De repetities zijn op 
maandagavond. Af en toe treedt het 
koor ook buiten Hulst op. 
Het koor bestaat momenteel uit 15 
leden en zingt nog op behoorlijk 
niveau. Toch zijn we op zoek naar 
nieuwe leden. Heeft u belangstelling 
om lid te worden? Kom gerust eens 
een repetitie bijwonen, dan kunt u zelf 
horen en zien of u in de toekomst 
mee wilt zingen. 
Als u interesse heeft, kunt u een 
mailtje sturen aan onderstaand adres, 
waarna u per mail wordt uitgenodigd 
om de eerstvolgende repetitie bij te 
wonen. 
 

Namens het Basiliekkoor, 
R.C.J. Thomas, secretaris 
e-mail: rudithomas@zeelandnet.nl 

40-jarig jubileum van diaken W. Tobé 
 
 

 

 
 

 
 

Jonge Franse organist 
in basiliek Hulst 

 

 
 

De jonge Franse organist Jean-Luc Ho 
geeft op vrijdag 28 juni 2019 een concert 
in de basiliek van Hulst. Jean-Luc Ho 
is gespecialiseerd in oude muziek en 
instrumentenbouw. Hij heeft meerdere 
klavierinstrumenten gebouwd, waar hij 
zelf op speelt! In Hulst heeft Ho een 
programma gemaakt rond een mis van 
Francois Couperin. Deze ‘Messe des 
Paroisses’ zal hij in zijn geheel uitvoeren. 
Daarnaast speelt hij nog twee werken 
van Nicolas De Grigny, een tijdgenoot 
van Couperin. Een volledig programma 
dus rond Franse barokmuziek, 
uitgevoerd op het Frans-Vlaamse 
barokorgel van Isoré in de basiliek. 
Het concert vangt aan om 20:00 uur. 
Bezoekers ontvangen een programma-
boekje met toelichting. De toegangsprijs 
bedraagt € 10. Vanaf 19.30 uur is de 
kerk open. Meer informatie vindt u op de 
website www.orgelconcertenhulst.nl 
 
 

 

 

13de zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

1 Koningen 19, 16b.19-21 
Galaten 5, 1.13-18 

Lucas 9, 51-62 
 

 
 

THEMA: AANVAARDEN 

Het bestuur en het pastoraal 
team van de Sint Elisabeth-
parochie te Raamsdonksveer 
heeft de parochie H. Maria 
Sterre der Zee laten weten, 
dat het 18 februari 2019 40 
jaar geleden was dat Wim 
Tobé tot diaken is gewijd.  
Wim is een 7-tal jaren actief 
werkzaam geweest in de  

parochie 
 

Op zondag 23 juni 2019 zal er  
een feestelijke eucharistie-
viering plaatsvinden om 11.00 
uur in de Sint Gertrudiskerk 
aan de Venestraat 16 te 

Geertruidenberg, waarvoor u 
van harte bent uitgenodigd. 
Vanwege de band, die de 
jubilaris heeft met de 
Oosterse Kerken, zal de 
 
 
  

 

 

Parochiedag 2019 
 

Zondag 7 juli vieren we op inmiddels 
vertrouwde wijze onze parochiedag. 
De dag begint met een eucharistie-
viering om 11 uur en vindt plaats in 
de loods van Fons en Maria 
Dobbelaer in Sint Jansteen. 
Let op dat op die dag in onze kerken 
geen viering zal plaatsvinden. 
Eventuele misintenties voor die dag 
kunnen overal op de gebruikelijke 
wijze worden doorgegeven. 

U bent allen van harte welkom. 
 

Graag opgeven via e-mail 
info@hmsdz of tel. 0114-745000 
voor 28 juni met uw naam, met 
hoeveel personen u komt en of u wel 
of geen taart bakt. Achter in de 
kerken ligt het inschrijfformulier. 

 

mailto:rudithomas@zeelandnet.nl


 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 30 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken m.m.v de Cantorij 
der Basiliek 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Maria 
Martha Louisa Sponselee echtgenote 
van Pieter Meesen;Paula de Bruijn, 
Ries van Kampen en overleden familie; 
Augustinus Josephus van Damme en 
echtgenote Joanna Maria Bogaert; Theo 
de Koning; echtpaar Verschueren-
Kerckhaert; Jo de Bruijn en echtgenote 
Maria Blommaert; Lucia Maria Buijsse-
van Denderen; Jeanne Wilhelmina 
Maria Everaard-Lockefeer 

 

WOENSDAG 3 JULI 18.30 UUR 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 3 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intentie: familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Joanna Kloek; overleden 
weldoeners van de basiliek; Christiaan 
Rutten; familie v.d. Perre; Petrus Menu; 
overleden ouders Stallaert-Elias en familie 

 

VRIJDAG 5 JULI 14.00 UUR 
eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken ter gelegenheid 
van het huwelijk tussen Bert van Waes 
en Joyce de Silva  

 

VRIJDAG 5 JULI 19.00 UUR 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos; overleden 
ouders Brand-Wauters en overleden 
familie; Wim Bruggeman, echtgenote 
Roza Verstraaten en wederzijdse 
ouders en familie; pater Jan Snijders 

 

overleden: 
Jeanne Wilhelmina Maria Lockefeer, 
echtgenote van Willy Everaard, 74 jaar  
Lucia Maria van Denderen weduwe van 
Willy Buijsse, 85 jaar 

 

mededeling: 
De Librije is weer geopend en kan bezocht 
worden; openingstijden zijn aansluitend 
aan de zondagsviering tot 17.00 uurdit 
jaar is er naast de vaste tentoonstelling 
aandacht voor de kerk van Graauw.  

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 30 JUNI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken m.m.v. het koor 
intenties: Agnes Janssens echtgenote van 
Jos Vercauteren; Theophiel van der Ha 
en echtgenote Yvonne van der Ha-Bral 

 

lector: Els de Caluwé- de Schepper 
misdienaars: Martijn en Vicento 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 29 JUNI 19.00 UUR: 
woord- en communiedienst met als 
voorganger pastor R. Grossert 

intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 

Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; jaargetijde Louise de Rooij-de 
Schepper en overleden echtgenoot Piet 
de Rooij; René Herman; Wies van den 
Bergen, overleden dochter Anneke, 
overleden zoon Philip en overleden familie 

 

 

COLLECTE 29-30 JUNI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is de 
tweede collecte voor het onderhoud 
van het orgel. 
 

 

 

CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 29 JUNI 19.00 UUR:  

eucharistieviering met als voorganger: 

pater J. Reurs m.m.v. het koor Laudate 
Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-

Hemelsoet 
intenties: zus Schout en echtgenoot 

Willy van Broeck; jaargetijde Anna 

Maes, echtgenoot Jan Brijs en 
overleden familie 

 

DINSDAG 2 JULI 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 in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk Iedereen is van harte welkom. 

 

mededeling:  

Donderdag 4 juli wordt de communie aan 
huis gebracht bij zieken, gehandicapten en 

ouderen en, die hiervoor zijn aangemeld. 
 

NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 28 JUNI 19.00 UUR: 

woord- en communiedienst met als 
voorganger K. Van de Wiele 

intenties gezusters Coenen overleden 

ouders en familie; jaargetijde Georgette 
van de Heyden overleden zus en 

ouders; Désiré van Mullem, echtgenote 

Maria Verbist en overleden kinderen; 
Jeanne van der Heyden, Jozef van der 

Heyden en ouders Alexander, Francisus 
van der Heyden en echtgenote. Anna 

Maria Lockefeer; Maria Kindt 
 

lector:: G. Leenknecht - v. Dorsselaer  
 

SINT JANSTEEN 

DE WARANDE 
 

MAANDAG 1 JULI 9.30 UUR:  

herdenkingsviering, woord- en 
communieviering met als voorganger 

pastor K. Van de Wiele 
intenties: pastoor Claessens; Achiel de 

Meijer echtgenoot van Andrea Thijs; 

Margaretha Danckaert, echtgenoten 
Frans Thijs en Joos de Wit, zonen 

Freddy en Francky en overleden familie; 
Louis Inghels en echtgenote Paula de 

Burger; Camiel Inghels en echtgenote 

Leonie Rottier; Petrus de Burger en 
echtgenote Emerentia van Goethem; 

Maria en Agnes Bauwens overleden 
ouders en Nelly Bauwens; Johan de 

Burger, echtgenote Angela Weemaes 

en overleden familie; Alfred Weemaes 
en echtgenote; Ed Borm, echtgenote en 

overleden ouders; Silvia Plasschaert; 
overleden familie IJsebaert Theo Beughels 

en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 

Seraphine Pieters en echtgenote Angela 
Verbist René Bauwens en echtgenote  

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 30 JUNI 9.30 UUR: 

woord- en communiedienst met als 

voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 

parochiekoor 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 

zus Corrie en tante Maria Burm; familie 

H. Priem-Martens; Marcel de Nijs 

echtgenoot van Theresia Kerckhaert, 

overleden ouders en familie; jaargetijde 

Miet Menu-Kerckhaert; Annie de Smit-

Steijns; Bennie Heijens 
 

lector: Anita van Puyvelde 

com. assistent: Gino Sloot 
 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 26 JUNI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden  

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 30 JUNI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  verzorgd 
door de werkgroep  
intenties Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; jaargetijde José van 
Daele, echtgenote van Guust Mangnus; 
Irma Stallaert en familie; Willy Vermeulen, 
echtgenoot van Paula Vermeulen-de 
Keijzer; jaargetijde Jo Verstraeten 

 

WOENSDAG 3 JULI 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor 

 

DONDERDAG 4 JULI 14.00 UUR: 
viering in de serre van Korenmarkt / 
Bellingstraat voor bewoners en 
omwonenden 

 

overleden:  
mw. Julia Stevens 88 j.  
mw. Jeanne Everaard-Lockefeer 74 j.  

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 2 JULI 10.30 UUR: 
weekviering  
 

 
 

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 

 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 
INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

 

Mariaommegang 
in Bergen op Zoom 
 

Op de laatste zondag van 
juni vindt voor de 75ste keer 
een Mariaommegang plaats.   

 Ook dit jubileumjaar lopen meer dan 
1000 mensen mee langs een speciale 
route. U kunt de stoet langs de hele 
route, waaronder de Markt, voorbij zien 

komen. De dag begint met een 
eucharistieviering in de Gertrudiskerk 
om 10 uur. De stoet begint te lopen om 
15.00 uur vanaf het Markiezenhof. 

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

