
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 13-14 juli 

 

Hulst 
 vr 12 juli 15.00 uur  kruisweg 
 zo 14 juli 11.00 uur eucharistie 
 zo 14 juli 14.00/15.30 uur doopviering 
 wo 17 juli 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 17 juli 19.00 uur  eucharistie  
 vr 19 juli 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 14 juli 9.30 uur  w&c viering  

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 16 juli 19.00 uur eucharistie 
 do 18 juli 14.00 uur Uur van gebed 

 

Clinge 
 za 13 juli 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 16 juli 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 18 juli 10.00 uur  eucharistie 

 

Nieuw-Namen 
 vr 12 juli 19.00 uur  w&c viering 

 

Vogelwaarde 
 za 13 juli 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 14 juli 9.30 uur  eucharistie 

 

Lamswaarde 
 ma 15 juli 19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 11 juli 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 14 juli 10.30 uur  w&c viering 
 wo 17 juli 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 16 juli 10.30 uur  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 
 

 
 

 

82e jaargang nr. 36 
 

zondag 14 juli 2019 

TINTINNABULUM 

Je kunt naar de ruimte rond onze kerken 
kijken als naar een stuk grond dat toevallig 
bij de kerk hoort. Je kunt er ook naar kijken 
als naar een ruimte waar we ‘wat mee 
kunnen’. De ruimte rond onze kerken kan 
ook iets uitdrukken van ‘waar we als 
geloofsgemeenschap voor staan’. 
Overigens: soms is er meer ruimte rond de 
kerk. Soms minder of zelfs geen. 
In deze tijd is de ruimte rond de kerk bij 
uitstek ook de plek om zichtbaar te maken 
hoe we met elkaar zorg dragen voor 
natuur en milieu. Juist goede omgang met 
de schepping, Moeder Aarde, is in onze 
tijd van groot belang. Velen, en zeker 
jongeren, hebben daar veel aandacht 
voor.  
In de kerk kun je tot rust komen, maar ook 
de tuin er omheen kan daartoe uitnodigen. 
De tuin kan een plek zijn om even op 
adem te komen. Om geïnspireerd te 
worden.  
 

Er kan een grote diversiteit in de ruimte 
aangebracht worden. Afwisseling in 
soorten groen, in de afwisseling van 
groen en inrichting anderszins. In 
Bijbelse thema’s en voorstellingen. De 
tuin rondom onze kerken mag een plek 
zijn voor iedereen. 
In Hengstdijk is deze tuin nu vooral 
begraafplaats, in Clinge is er behalve 
een kerkhof onlangs ook een mooie 
kruisweg met meditaties geplaatst, in 
Hulst is de tuin een prachtige open 
ruimte met veel mogelijkheden in het 
centrum van de stad. 
Belangrijk is dat ook de ruimte rond de 
kerk uitstraalt waar de 
geloofsgemeenschap voor staat. Iets 
om altijd ook eens over na te denken en 
waar we met elkaar over kunnen 
spreken. 
 
pastoor Wiel Wiertz 

 

Bij het krieken van de dag gaan Maria 
Magdalena en de andere Maria naar het 
graf van Jezus. Hun verrassing is groot. 
Een stralende engel zit op de 
weggerolde steen en zegt “Ga nu 
terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij 
is verrezen van de doden, en nu gaat 
Hij u voor naar Galilea” (Mt 28,7). De 
boodschap van de Verrijzenis is 
vertrokken en zal nooit meer stil vallen. 
De vrouwen zeggen het door aan de 
apostelen, de apostelen aan de andere 
leerlingen, en die leerlingen aan weer 
andere toehoorders. 
De verrijzenis van Jezus uit de doden is 
geen bijzaak. Het is de kern van ons 
geloof. Paulus zal schrijven: “Als 
Christus niet is verrezen, is onze 
prediking zonder inhoud en uw geloof 
zonder grond....dan is uw geloof 
waardeloos en zijt gij nog in uw zonden” 
(1Kor15,14-17). Overal waar de 
apostelen komen, is dat hun eerste en 
belangrijkste boodschap. Jezus, die 
jullie hebben veroordeeld en aan het 
kruis genageld, is verrezen uit de dood 
en verschenen aan de leerlingen! Staan 
er dan nog andere beslissende 
gebeurtenissen in de Bijbel? Toch wel. 
Heel wat trouwens, zoals het verbond 
met Noah, Abraham en Mozes, de 
bevrijding uit Egypte, de inname van het 
Beloofde Land, de ballingschap en de 
terugkeer uit Babylonië, de persoonlijke 
getuigenis van de profeten.  
 

Toch is het onze geloofsovertuiging dat 
alle vroegere personages en 
gebeurtenissen uit de Bijbel vooruit 
wijzen naar het leven, lijden, sterven en 
verrijzen van Jezus Christus. Wie de 
rode draad van de Bijbel vasthoudt, 
komt bij Jezus en bij Pasen uit.  
Wanneer de vrouwen naar het graf 
gaan is het nog vroeg in de morgen. Het 
eerste zonlicht is fris en ijl. Er liggen nog 
dauwdruppels op het gras. In dat vroege 
morgenuur ontdekken ze dat de steen is 
weggerold en dat Jezus verrezen is. Zo 
is het nog steeds. We staan met ons 
geloof nog altijd in het prille morgenuur. 
Het geloof van paasmorgen is niet 
stralend en heet als de middagzon. Het 
is niet rood en warm als de avondzon. 
Het is fris en ijl als de morgenlucht. Het 
is wennen aan het nieuwe licht. We 
hebben nog alles te ontdekken. 
Kan een oude wereld nog iets nieuws 
voortbrengen? Kan een oude 
godsdienst nog iets nieuws 
voortbrengen? Er zijn vele redenen om 
aan beide te twijfelen. De geschiedenis 
loopt over van herhalingen op hetzelfde 
thema. De voorspelbaarheid is -helaas- 
bijzonder groot. Hoe meer er wijzigt, 
hoe minder er verandert. Met Pasen is 
de boodschap duidelijk: waar Jezus 
verrijst, daar gebeuren nieuwe dingen! 
 
Uit: Herbeginnen bij Jezus Christus van 
Mgr. Johan Bonny, blz. 96-97 

 

 

 

 

 
 

De ruimte rond onze kerken 

 

 

LEZINGEN 14 JULI 
 

Vrijwilligers 
 

Ben je af en toe vrij en wil je je 
inzetten in de parochie?  
Er zijn heel wat mogelijkheden om in 
onze kerk vrijwilligerswerk te doen en 
je talenten volop te ontplooien. 
Enkele voorbeelden: voorlezen in een 
viering, zingen in het koor, poetsen 
van de kerk, praktische hulp bij een 
activiteit, administratie op het 
secretariaat, samen op weg gaan met 
kinderen naar hun eerste communie 
of vormsel, bezoek aan zieken, 
brieven rondbrengen, schrijven voor 
het parochieblad, enzovoort. 
In elke parochiekern is er wel wat te 
doen. In elke kern is een secretariaat 
waar u terecht kunt en kunt  
aangeven waar uw belangstelling 
naar toe gaat.  
Heb je interesse om een taak op te 
nemen, laat het dan weten op het 
secretariaat, Steenstraat 22, 4561 AS 
Hulst, 0114 745000, keuzetoets 2 of 
bij uw plaatselijk secretariaat. Fris en ijl 

 

 
 

 
 

Organist Vincent van Laar uit Groningen 
treedt op vrijdag 12 juli op in de basiliek 
van Hulst. Vincent van Laar treedt 
veelvuldig op als organist, klavecinist en 
continuospeler. Naast zijn grootste 
passie, de muziek van J.S. Bach, gaat 
zijn voorliefde met name uit naar de 
werken van J.P. Sweelinck en het 
Noord-Duitse repertoire van de 17de en 
18de eeuw. Als continuospeler en solist 
is hij o.a. verbonden aan Concerto 
d’Amsterdam en The Northern Consort. 
Vincent van Laar werd prijswinnaar van 
orgelconcoursen in Zeerijp (1981), 
Toulouse (1983) en Alkmaar (1991). 

Op het programma in Hulst staan een 
Franse suite van Guilain en werk van 
bekende componisten als Buxtehude, 
Bach en Purcell. Daarnaast speelt van 
Laar ook muziek van minder bekende 
componisten, zoals Johann Philip 
Kirnberger en Friedrich Wilhelm 
Herschel. 
Het concert vangt aan om 20.00 uur. 
Bezoekers ontvangen een programma-
boekje met toelichtingen. De 
toegangsprijs bedraagt €10,-. Vanaf 
19.30 uur is de kerk open. Meer 
informatie vindt u op de website 
www.orgelconcertenhulst.nl. 
 

Parochiecentrum 
 

Zoals u weet is er in Hulst een huis 
aangekocht tegenover de basiliek. Het 
parochiecentrum is bedoeld voor heel 
onze parochie. Elke parochiaan, maar 
ook mensen van buiten, zijn welkom in 
Steenstraat 9. We weten nog niet 
wanneer iedereen in het 
parochiecentrum terecht kan voor 
allerlei informatie, misintentie opgeven 
of je opgeven als vrijwilliger om een 
werkje te doen, zoals elders op deze 
bladzijde omschreven, een kopje koffie 
komen drinken en een praatje maken. 
Er kan iets moois uit voortkomen. 
Voorlopig zijn we nog even heel 
praktisch aan het werk om iedereen 
straks van harte te kunnen 
verwelkomen. 
Natuurlijk kijken we ook wel eens naar 
buiten en zien dan de basiliek. Niet 
alleen de basiliek, niet alleen al die 
mensen die voorbij lopen, al dan niet 
binnenkijkend, maar ook al die mensen 
die de basiliek binnenlopen. 
Echt, het zijn zo veel meer mensen dan 
wij veronderstelden. Van binnen en van 
buiten wordt er gefotografeerd. 
Geweldig. 
 

Als Kerk in Oost Zeeuws-Vlaanderen 
willen we niet alleen een kerkgebouw 
zijn, waar iedereen kan binnenstappen 
en welkom is; of een instituut waar je 
terecht kan met je vragen. We willen 
ook een gemeenschap vormen van 
mensen, die samen geloven in God en 
van daaruit willen leven. Met onze 
plaatselijke gemeenschap maken we 
deel uit van de grote familie van de 
rooms-katholieke Kerk. 
 

Straks hopen we ook veel mensen te 
mogen ontmoeten in Steenstraat 9. U 
zult zo maar uw steentje willen 
bijdragen, maar dat mag nu ook al hoor. 
U laat maar van u horen. Of u komt 
even langs bij het parochiecentrum of 
als we er niet zijn even een telefoontje 
naar Steenstraat 22, 0114 745000. We 
zijn er voor een praatje. 

Concert Groningse organist in basiliek Hulst 

 

15de zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Deuteronomium 30, 10-14 
Kolossenzen 1, 15-20 

Lucas 10, 25-37 
 

 
 

THEMA:  
HET WOORD VOLBRENGEN 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 12 JULI 15.00 UUR: 

kruisweg  
 

ZONDAG 14 JULI 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote 

Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; Aloys Buysrogge en 

echtgenote Lucienne Maenhout; 
Franciscus Blommaert, echtgenote 
Maria Wittock en overleden ouders; 

Theo en Maria Mangnus v.d. Vijver en 
overleden familie; Marie de Burger-
Steijne, haar echtgenoot Bernardus 

de Burger en kleindochter Deborah 
de Burger; Willy Buijsse en Lucie 

Buijsse-van Denderen; Jeanne 

Wilhelmina Maria Everaard-
Lockefeer; Joos d’Haens met 
gedachtenis van zijn broer Camiel 

d’Haens 
 
ZONDAG 14 JULI 14.00/15.30 UUR: 

doopvieringen met als voorganger 

kapelaan J. van Velthoven waarin 
Lisa Jacqueline Joos en Leonie van 
Wolvelaer worden gedoopt 

 
WOENSDAG 17 JULI 18.30 UUR: 

rozenkransgebed 
 

WOENSDAG 17 JULI 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 

familie Verdurmen; overleden 
weldoeners van de basiliek; Johannes 

de Waal; Maria Pierssens en 
echtgenoot Nicolaas Verhullen; 

Angelua Schimmelpennink; Leander 

Blemel en overleden familie; Cornelis 
Sandijck en echtgenote; overleden 
ouders Stallaert-Elias en overleden 

kinderen 
 
VRIJDAG 19 JULI 19.00 UUR: 

stilteviering 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 14 JULI 9.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Alice Dierick en overleden 

familie; Maria van Poecke-Aper en 
echtgenoot Floran van Poecke en 

overleden zoon Ronny 
  
lector: Gonny Rozijn  

misdienaars: Martijn/Vicento 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 
DINSDAG 16 JULI 19.00 UUR 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
 
DONDERDAG 18 JULI 14.00 UUR 

Uur van gebed: wij willen daar tot Maria 

bidden, voor de noden van de kerk en 
de noden van de wereld. Iedereen 
hartelijk welkom. 

 

COLLECTE 13-14 JULI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is de 

tweede collecte voor het onderhoud 
van de basiliek. 

 

 

 

CLINGE 

H. HENRICUS 

 
ZATERDAG 13 JULI 19.00 UUR:  

eucharistieviering met als voorganger 

pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette 
Luijcks-Hemelsoet  
intenties: Bianca Warrens echtgenote 

van Manuel Vlaeminck en overleden 
zoontje Roy; jaargetijde Jo van den 
Branden echtgenoot van Lydia 

Vernimmen; Christiane Zaman en 
echtgenoot Dies Duininck 

 
DINSDAG 16 JULI 9.30 UUR: 

in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst van gebedsgroep de 

Bron 
 

GRAAUW 

GEMEENSCHAPSHUIS 
 
DONDERDAG 18 JULI 10.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Trees Buys echtgenote van 

Willy Hofman, overleden ouders en 
familie; Johannes Stallaert en overleden 
familie; Irma Stallaert; Maria Verbist met 

gedachtenis aan haar ouders; 
jaargetijde voor Rosalia de Bilde 
echtgenote van Honoré Verbist; Marie 

Verdurmen, echtgenoot Piet Totté en 
wederzijdse ouders; Jozef van de 
Vijvere, echtgenote Alma Mahu en 

wederzijdse ouders; Frans, Hypoliet en 
Maria Buys; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; Jo 

Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes 
 
lector: J. de Baar  

 

NIEUW NAMEN 

SINT JOZEFKERK 

 
VRIJDAG 12 JULI 19.00 UUR: 

woord- en communieviering verzorgd 

door de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen, overleden 

ouders en familie 

 
VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 13 JULI 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 

Everaert-Janssen en familie; overleden 
familie Johannes Truijman-Vonk en 
overleden kinderen; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Gerard Cappendijk en overleden 
familie; René Herman; Tilly van der 
Veeken-Lambert met gedachtenis van 
overleden familie 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 14 JULI 9.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
parochiekoor, voorafgegaan door 
rozenkransgebed om 8.55 uur 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 

zus Corrie en tante Maria Burm; 
jaargetijde Jo Maas, overleden ouders, 
zussen Rie en Roos en familie; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; Pieter van Kampen-
Willems en overleden kinderen; Frans 
en Irene Valckx-Verbist en overleden 
familie; Annie de Smit-Steijns; Helena 
Pouwels-Martinet; Bennie Heijens 

 

LAMSWAARDE 
H. H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 15 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: jaargetijde voor Willy van 
Esbroek en echtgenote Rosa Josepha 
Wentzler en hun overleden ouders; 
jaargetijde voor  Barbara Oomen en 
echtgenoot Alphonsus Stallaert en 
overleden familie; Petrus de Klippelaar 
en echtgenote Angela Compiet en 
wederzijdse ouders 
lector:  Marie Louise Colpaart 
communie: Greet Hiel 
koster: Greet Hiel 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 11 JULI 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater Weemaes 
intenties: jaargetijde Dorothea van de 
Ende-Nieuwkamp; Frans en Irene Valckx, 
overleden familie Valckx-Verbist; Ria van 
Meelen-Morcus; R.van Meelen-de Waal; J. 
Morcus-van Geertuy en overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 14 JULI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof m.m.v. 
het Blaauwe Hoevekoor 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; jaargetijde Maria 
de Bruijn-de Meyer, echtgenoot 
Theodorus de Bruijn; dochter Marie-
Louise en zoon Henk; Agnes en Roos 
van Itegem en familie 

 

WOENSDAG 17 JULI 11.00 UUR: 
weekviering  

 

WZC DE LANGE AKKERS  KOEWACHT 
 

DINSDAG 16 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 600170  

 

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 
 

 

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

