
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 24-25 augustus 

 

Hulst 
 vr 23 aug 19.00 uur  stilteviering  
 zo 25 aug 11.00 uur  eucharistie 
 wo 28 aug 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 28 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 25 aug 9.30 uur  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 24 aug 19.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 za 24 aug 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 27 aug 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 23 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Vogelwaarde 
 za 24 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 26 aug 9.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 25 aug 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 22 aug 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 25 aug 10.30 uur  w&c viering 
 wo 28 aug 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 27 aug 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. 42 
 

zondag 25 augustus 2019 

TINTINNABULUM 

Het is prachtig zonnig, maar niet te 
warm weer toen we in Kevelaer 
aankwamen met 276 pelgrims. 
Gebruikelijk is dat je vanaf de 
parkeerplaats in processie door de 
Hauptstraße de intocht van de 
bedevaart naar Kevelaer beleefd. We 
gingen met ons processiebeeld, 
vaandels en kaarsen voorop, op weg 
naar de basiliek, waar het 
processiebeeld van Maria werd 
neergezet en in een viering werd de 
processiekaars ontstoken. 
Na de viering liepen alle pelgrims, ieder 
naar hun eigen hotel, waar ze een lunch 
kregen aangeboden. We waren dan ook 
al een halve dag onderweg, dus 
smaakte het eten zeker. Nog even 
rusten en vervolgens gingen de zangers 
op weg naar de Antoniuskerk, waar zij 
repeteerden met het koperensemble 
van Bart. Wat fijn dat de 300-jarige 
processie beide dagen werd 
opgeluisterd door het koperensemble. 
Dit gaf toch een extra cachet aan deze 
dagen en het klonk nog eens prachtig 
ook. Om 16.00 uur volgde dan in 
dezelfde kerk een boeteviering. 
We gingen weer eten. Het leek erop, dat 
eten een belangrijk item was, maar toch 
gebeurde het maar tussen de 
verschillende vieringen door. Gelukkig 
waren ook de hotels in de directe 
omgeving van de basiliek, zodat ieder 
ook nog wat tijd had een terrasje te 
pikken of winkels te bekijken, want deze 
zijn natuurlijk aangepast aan Kevelaer. 
Rozenkransen, beeldjes en prachtige 
kaarsen kwamen je tegemoet in 
Kevelaer. 
Om 19.30 uur zaten we weer bijeen in 
de basiliek. Een prachtige viering, maar 
moeilijk op papier neer te schrijven. Je 
moet erbij zijn geweest. Zo ook met de 
processie, die aansluitend was. We 
verlieten de basiliek in processie met 
kruis, vaandels en kaarsen. Ook had 
iedereen een opgestoken kaarsje bij 
zich. We liepen langs de Genadekapel 
en de Kaarsenkapel om vervolgens 
weer terug te komen bij de 
Genadekapel. Daar sloten we de dag af 
met het avondgebed en gezang. 
De meesten onder ons sloten de dag af 

 
 

met een glaasje. Bij sommigen gingen 
de blinden heel erg laat dicht. 
Woensdag, vroeg dag, want om 9.15 
uur stonden we paraat om de kruisweg 
mee te lopen, de grote in het park en 
voor degene die de korte wilden lopen 
in de Antoniuskerk. Een wandeling, met 
velen, door de Bussmannstraße en 
langs het klooster van de Clarissen 
bracht ons naar het mooie kruiswegpark 
voor onze kruisweg. De kruisweg had 
ons diep geraakt, het deed ons goed. 
Andere jaren was de eucharistieviering 
steeds in de vroege ochtenduren, maar 
deze keer hadden we kunnen ruilen met 
een andere pelgrimsgroep, zodat we om 
11.15 uur de eucharistie konden vieren. 
 

 

 
 

Naast priesters, diaken en pastoraal 
werkster, die beide dagen aanwezig 
waren, waren er deze woensdag ook 
meerdere priesters en pastoraal 
werksters vanuit ons bisdom gekomen 
om met ons de eucharistie te vieren. 
Het werd een heel mooie, afsluitende 
viering. Er heerste rust en 
eensgezindheid en ieder deed naar 
beste vermogen mee aan deze viering. 
300 jaar naar Kevelaer mag ook gevierd 
worden. Daarom was de laatste gang 
naar het Bühnenhaus, waar we de dag 
hebben afgesloten met het heffen van 
het glas en het eten van een broodje, 
natuurlijk vergezeld van het huldigen 
van de organisatoren, die jaar in jaar uit 
de tocht naar Kevelaer hebben 
georganiseerd. Een hartelijk applaus 
volgde, het koperensemble speelde en 
vanuit Zeeuws-Vlaanderen speelde en 
zong Bernadette. Voordat we weer 
huiswaarts gingen, was er een 
overeenkomst getekend, dat het 
processiebeeld door het jaar heen een 
plaatsje krijgt in de kathedraal van Breda. 
We hopen ook u volgend jaar te mogen 
begroeten in Kevelaer. 
 

 
 

 

 
 

300 keer Bredase bedevaart naar Kevelaer 
 

 
 

 

 

LEZINGEN 25 AUGUSTUS 
 

Dameskoor uit Kerkrade 

zingt in basiliek 
 

Op 25 augustus zal het Dameskoor 

St. Martinus uit het Limburgse 

Kerkrade voor de derde keer zingen 

in de basiliek. Het koor is afkomstig 

uit Kerkrade, uit de 'thuisparochie' 

van pastoor Wiertz. De eerste keer 

zong het koor in Hulst samen met de 

koren uit Hulst, Terneuzen en 

Oostburg tijdens de eucharistieviering 

bij gelegenheid van het 25 jarig 

priesterfeest van de pastoor. De 

tweede keer was op 11 juni 2017. Het 

dameskoor zingt al sinds 1966. Het 

werd opgericht nadat als vrucht van 

het Tweede Vaticaanse Concilie 

overal koren en dameskoren werden 

opgericht om de Nederlandstalig 

verzorgde liturgie met zang te 

verrijken. In het koor zijn nog enkele 

leden actief die tot de oprichters 

behoren. In de loop van de jaren zijn 

er steeds dames bij gekomen, 

waardoor het koor altijd goed 'op 

sterkte' kon blijven. De laatste jaren is 

de toestroom, zoals op meer plekken, 

minder. Het koor zingt bij 'rouw en 

trouw', maar zoekt ook nog steeds de 

uitdaging door op andere plekken te 

zingen, zoals in Kevelaer en bij 
bedevaartmomenten in andere 

kerken in de omgeving. Ook wordt er 

steeds nog samen gezongen met het 

herenkoor, waarvoor steeds stevig 

wordt gerepeteerd. Het koor staat 

onder de leiding van Henk Koonen. 

De begeleiding op het orgel wordt 

verzorgd door Stella Bonten. De 

verzorging van de viering in Hulst op 

25 augustus is meteen ook onderdeel 

van de jaarlijkse uitstap van het koor.  
 

300 Keer vanuit het bisdom Breda  
naar Maria in Kevelaer 

 
 
 

In Kevelaer (D) kregen in 1642 een 
echtpaar de boodschap van Maria om 
een kapel te bouwen. In de toen 
gebouwde kapel is nog steeds het 
prentje van Maria, afgebeeld als 
Koningin met Kind, bewaard uit dat jaar. 
Maria wordt hier sinds die tijd aanbeden 

als de Troosteres der Bedroefden. 
Dit jaar was het voor ons bisdom Breda 
de 300ste maal dat er een bedevaart 
naar Kevelaer werd georganiseerd. Met 
bijna 300 gelovigen uit het bisdom zijn 
mijn dochter en ik naar Kevelaer 
getrokken om Maria te vereren en onze 
intenties bij Haar te brengen.  
Als kind heb ik Maria leren kennen door 
o.a. de statie, waarbij Jezus zijn moeder 

Maria ontmoet. Maar ook door een 

 

Mariabeeld in de kerk en door het 
meebidden van de rozenkrans. Met mijn 
moeder ging ik regelmatig op bedevaart. 
De vreugde en de blijdschap, die je op 
een bedevaart ontvangt, gaat nooit 
meer weg. Ook leer je daarbij God nog 
beter kennen door Maria. Dit voel je 
iedere keer weer. Kevelaer is ook zo’n 
mooie bedevaartplaats met zijn kapel, 
basiliek en de kruisweg in het bos met 
al de mooie staties. Dit jaar waren er 
vele priesters meegekomen om dit 
jubileumjaar te vieren. 
Volgend jaar is het plan om zeker weer 
naar Kevelaer te gaan om met vele 
gelovigen de eucharistie te vieren en 
samen te bidden. 
 

Toos Wullems Kaan 
 

 

Wachten 

tot het oorlog wordt? 
 

Onlangs vertelde ik in de preek hoe 

het mij raakt wanneer iemand tegen 

mij zegt: “Pastoor, als het slecht gaat, 

of als er weer oorlog komt, dan moet 

u maar eens zien hoe gauw de 

mensen de weg naar de kerk weer 

zullen weten te vinden”. Ik begrijp dat 

wel, maar vind het tegelijkertijd 

onvoorstelbaar. Ik kan uit de grond 

van mijn hart niet begrijpen waarom 

al die vele mensen, die het nu zo 

goed hebben, niet gewoon elke week 

naar de kerk komen om uit de grond 

van hun hart God te danken voor al 

dat mooie, voor al dat goede. Voor 

alles wat ze hebben. We hebben toch 

geen oorlog nodig om onze kerken 

vol te krijgen. Uit de grond van mijn 

hart: dat kan toch niet waar zijn. Denk 
er eens over na maar bovenal; voel u 

vrij te doen wat uw hart u ingeeft. Als 

dat niet al reden is om God te 

danken... 

 
pastoor Wiel Wiertz 

 

 

4de zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Jesaja 66, 18-21 
Hebreeën 12, 5-7.11-13 

Lucas 13, 22-30 
 

 
 

THEMA: IK KEN UW WERKEN 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

ZONDAG 25 AUGUSTUS 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor uit 
Kerkrade 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Aloys 
Buysrogge en echtgenote Lucienne 
Maenhout en zoon Rob;Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Honoré 
Verschueren en echtgenote Riet 
Verschueren-Hamelinck; Joos d’Haens 
met gedachtenis van zijn vader Piet 
d’Haens;Annie Jongenelen Körver; 
Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, 
Willy van Mol en echtgenote Maria 
Roels; voor Esther Saman en Ria Wojtal 
en overleden familie; Martha Maria 
Heijmans-Roelands; Adrienne Marie 
Elisa Rooms-Braem; ; jaargetijde voor 
Lidwien Verstraaten-Verver en overleden 
familie; jaargetijde Denise van de Voorde-
Neve; jaargetijde voor Jacky Fijnaut; 
Miep van Sterkenburg-ten Kortenaar en 
Stef van Sterkenburg; Piet Maenhout en 
overleden familie Maenhout-Buijsrogge; 
Johannes Cornelia Maria de Theije 

 

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 18.30 UUR: 

rozenkransgebed 
 

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; Franciscus Vioen en 
Petra Florijn; Leander Blemel en 
overleden familie; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
jaargetijde Jan Piket en overleden vader 

 

overleden: 

Johannes Cornelia Maria de Theije 
echtgenoot van Ineke Voet, 77 jaar 

 

mededeling: 
Zaterdag 31 augustus is het weer de 
laatste zaterdag van de maand, dan 
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. 

 

De Librije is weer geopend aansluitend 
aan de zondagsviering tot 17.00 uur. Dit 
jaar is er naast de vaste tentoonstelling 
aandacht voor de kerk van Graauw. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 25 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep  
intenties: Adrienne van den Berghe-
Rombaut weduwe van Jozef van den 
Berghe; Maria de Dauw-Hamerlinck 
weduwe van Alfred de Dauw; Edmond 
van de Vijver en echtgenote Josephina 
Valent en familie 

 

lector: Gonny Rozijn  
misdienaar: Martijn/Tess 

 

overleden: Op zondag 4 augustus jl. is 
Maria Leontina de Dauw-Hamerlinck, 
weduwe van Alfred Joseph de Dauw op 
96-jarige leeftijd overleden. De uitvaart 
vond plaats op donderdag 8 augustus te 
Koewacht, waarna crematie te Terneuzen. 

 

COLLECTE 24-25 AUGUSTUS 
 

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 en in Hengstdijk is er een 
extra caritascollecte. 

 

 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 24 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastor J. van Velthoven 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het parochiekoor. 
intenties: jaargetijde pater Paulus van 

Winden; Bernard de Keijzer en 
echtgenote Rachel van den Branden, 
overleden schoonzoon Jos en 
schoondochter Evelien; Sjef Peeters 
echtgenoot van Martha Plasschaert; 
Bianca Warrens echtgenote van Manuel 
Vlaeminck en overleden zoontje Roy; 
jaargetijde Fiel Merckx echtgenoot van 
Annie Burm en overleden familie 

 

DINSDAG 27 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron. Iedereen is van 
harte welkom. 

 

huwelijksaankondiging:  
Op zaterdag 31 augustus zullen Jurgen 
van Hoeve en Jessica van Esbroeck, 
woonachtig in Westdorpe, hun huwelijk 
kerkelijk laten inzegenen in onze kerk te 
Clinge. 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Désiré van Mullem en 
echtgenote Maria Verbist en overleden 
kinderen; pater Paulus van Winden 

 

lector: G. Leenknecht-van Dorsselaer 
 

mededeling: 
Intenties kunnen worden doorgegeven 
bij familie Pauwels, Veerstraat 6 in 
Nieuw-Namen, telefoon 0114-345614 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Jo Mangnus; echtpaar Joos 
en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Apollonia van 
Hove; jaargetijde Gerard Cappendijk en 
overleden familie; René Herman; Benny 
Cappendijk en overleden familie; 
jaargetijde Roger van der Veeken 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 25 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Roos 
Verdurmen-Kerckhaert en familie; Roos 
van Itegem;  Bennie Heijens; familie H. 
Priem-Martens; overleden ouders 

Pouwels-Goossen en zoon Martien; Jan 
Tieleman; Maria Menu-Hiel; Jan de Theije 

 

lector: Jojanneke Taelman 
com. assistent: Gino Sloot 

 

overleden: 
Jan Tieleman weduwnaar van Yvonne 
Marin, 86 jaar 
Maria Hiel weduwe van Hijpolitus Menu, 
89 jaar 
Jan de Theije echtgenoot van Catharina 
Voet, 77 jaar 

 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 26 AUGUSTUS 9.00 UUR: 
herdenkingsviering voor de overledenen 
in onze parochiekern ter gelegenheid 
van de kermis, woord- en 
communieviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele m.m.v. van het 
gemengd koor van Vogelwaarde 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: Roos van Itegem; Agnes van 
Denderen-van Itegem 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 

HULST 
 

ZONDAG 25 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Irma Stallaert en 
familie; Jo en Rosa Adam-d’Hont, 
dochter Erna en schoonzoon Robert; 
Willy Vermeulen, echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; Piet en Yvon 
Ivens-Rab; Els Hermans-de Theye, 
ouders, schoonouders en familie  

 

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
mw. Maria Menu-Hiel 90 j.  
mw. Natasja de Vetter 51 j.  
mw. Maria Durinck-Buijsse 93 j.  
mw. Jo Steketee-Schröeder 88 j.  
mw. Justine Dooms-Weemaes 91 j. 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 27 AUGUSTUS 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

