
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 14-15 december 

 

Hulst 
 zo 15 dec 11.00 uur  eucharistie 
 wo 18 dec 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 18 dec 19.00 uur  eucharistie 
 vr 20 dec 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 15 dec 9.30 uur  w&c viering 

 

Heikant 
  wo 18 dec.19.00 uur kaarslicht 

 

Graauw 
 do 19 dec 10.00 uur:  w&c viering 
 

Clinge 
 za 14 dec 19.00 uur  eucharistie 
 zo 15 dec 11.00 uur kinderkerk 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 17 dec 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 13 dec 19.00 uur  w&c viering  

 

Vogelwaarde 
 za 14 dec 19.00 uur  w&c viering  

 

Kloosterzande 
 zo 15 dec 8.55 uur  rozenkransgebed 
 zo15 dec 9.30 uur eucharistie 

 

Lamswaarde 
 ma 16 dec19.00 uur eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 12 dec 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 15 dec 10.30 uur  w&c viering 
 wo 18 dec 11.00 uur  kerstviering 
 do 19 dec 14.00 uur  kerstviering 
 vr 20 dec 14.00 uur  kerstviering 

 

wzc De Lange Akkers 

 vr 20 dec 10.30 uur  kerstviering 
 

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 15 december 2019 

TINTINNABULUM 

De adventskrans heeft een Christelijke 
betekenis, maar komt oorspronkelijk van 
een Germaans gebruik. In de 
decembermaand worden de dagen 
steeds korter met afname van licht en 
warmte doordat de kracht van de zon op 
het noordelijk halfrond afneemt. De 
bomen hebben hun bladeren verloren. 
Voor de Germanen brak er een 
moeilijke tijd aan om aan eten te komen. 
Zij verlangden naar betere tijden. 
De Germanen vierden op de kortste dag 
van het jaar het feest van de 
zonnewende, de terugkomst van de 
zon. Zij meenden dat op deze dag de 
zon stil stond. Daarom dachten ze, dat 
ze dan niet mochten werken; wagen- of 
spinnewiel mochten niet draaien. 
Symbolisch werd dit uitgedrukt door een 
wagenrad aan het plafond van de woning 
te hangen. Dit rad werd versierd met 
groenblijvende takken als symbool van 
hoop op nieuw leven, op herstel van het 
groen in de natuur en nieuwe oogst. 
Advent is voor christenen een periode 
van stil worden en verwachten, van 
 

voorbereiden en naar het kerstfeest 
toeleven. Met Kerstmis vieren 
christenen de geboorte van Jezus, het 
licht komt in de wereld. Hij is voor hen 
een 'lichtend' voorbeeld. 
De adventskrans symboliseert vandaag 
de dag hoop en verwachting: de krans 
is gemaakt van groene takken als 
symbool van hoop. Om de krans is een 
paars lint gewonden: de liturgische kleur 
van de advent. Op de krans staan 4 
kaarsen, symbool van de vier zondagen 
van de advent. Iedere zondag in de 
advent wordt er een kaars meer 
aangestoken: het licht komt dichter bij. 
De kaarsen zijn meestal wit, maar er 
kunnen ook 3 kaarsen paars zijn, de 
liturgische kleur van de advent en 1 
roze van de 3de zondag van de advent, 
zondag gaudete: ‘we zijn blij’, want we 
zijn halverwege het wachten op het ‘licht 
van de wereld’. Al een klein beetje van 
de kerstvreugde, van de witte liturgische 
kleur, mag bij het paars. 
 
Monique Klok 

 

Ook in Hulst willen we in de dagen voor 
Kerstmis winkelend publiek uitnodigen 
om een kaarsje op te steken in de 
basiliek. Op die manier maken we 
mogelijk wat paus Franciscus heeft 
gezegd: “Christus komt onder ons met 
Kerst: het is de perfecte tijd voor een 
ontmoeting met Hem. 
Christmasfever is voor onze parochie 

een nieuwe naam. Christmasfever komt 
in de plaats van Nightfever. Zaterdag14 

december van 14.00 tot 19.00 uur wordt 
dit in de basiliek en in de Nieuwe 
Bierkaai gevierd. U komt toch ook? 
In 2018 viel Nightfever samen met de 
World Press Photo en in 2017 werd 
Nightfever vooral in alle stilte beleefd. 
Beide keren versierden kaarslichtjes de 
kerk en vorig jaar waren er ook koren. 
Lopend langs de foto’s van de World 
Press wisten vele mensen een kaarsje 
te plaatsen op het altaar en te luisteren 
naar de koren. 
Dit jaar trekken we op met de Nieuwe 
Bierkaai. Zij maken er een gezellige 
kerstmarkt van. Je kunt met de 
kerstman op de foto, kinderen kunnen 
geschminkt worden, er zijn optredens,  
 

 
 

er zijn alpaca’s, je kunt samen 
kerstliedjes zingen en Camino en ook 
de ezel uit typisch Hulst is aanwezig. 
In de basiliek beginnen we met een 
eucharistieviering om ongeveer 14.00 uur. 
Kaarsjes kunnen heel de middag voor het 
altaar geplaatst worden en de koren zingen 
weer: de Wal-Noten, de Troubadours, het 
dameskoor en Devotion, afgewisseld 
met piano. Zij brengen een hele middag 
hun liederen ten gehore. 
Vele vrijwilligers zijn weer aanwezig. U 
mag ook nog helpen. Kom gewoon voor 
de viering naar de basiliek. En……. ook, 
zoals vorig jaar, is er chocomelk, koffie en 

erwtensoep. U zult het niet koud hebben. 

 

 

 
 

Adventskrans 
 

Meezingen met 
zanggroep Misa Criolla 

 

Personen die graag willen meezingen in 
de zanggroep zijn van harte welkom. De 
groep oefent eens per vier weken, ze 
kunnen zich aanmelden bij Carla 
Nieuwdorp-Martens. (tel.: 0118-614323 
e-mail: cama@zeelandnet.nl) 
 

 

LEZINGEN 15 DECEMBER 

 
 

 

 

Christmasfever 2019 
 
 

 

 
 

 
 
In het kader van de advent is er op zondag 

15 december om 15.00 uur weer een 
eucharistieviering voor Spaans sprekende 
parochianen in de H.H. Petrus en Paulus-
kerk aan de Lombartstraat 1 in Middelburg. 
De uit Argentinië afkomstige pastor 
Federico Ceriani zal in deze viering 
voorgaan. De zanggroep Misa Criolla, 
die wordt geleid door Carla Nieuwdorp-
Martens, zal deze vieringen muzikaal 
opluisteren met begeleiding van 
Marinus Vreeke op zijn gitaar.  
Spaans sprekenden, hun families, vrienden 

en belangstellenden uit alle parochies in 
Zeeland, worden van harte uitgenodigd 
voor deze tweetalige eucharistieviering.  
Los hispanohablantes, sus familias, 
amigos y personas interesadas de 
todas las parroquias de Zelanda están 
 

cordialmente invitados a estas 
celebraciones eucaristicas bilingües. 
Mensen die geen Spaans spreken zijn 
ook welkom. Na de viering is er 
gelegenheid om elkaar in ongedwongen 
sfeer te ontmoeten, bij te praten en 
kennis te maken met pastor Ceriani. De 
volgende viering is gepland op zondag 5 
april 2020 (Palmzondag) eveneens om 
15.00 uur.  
Voor de mensen, die van ver moeten 
komen, is het goed om te weten dat het 
in Middelburg op zondagen vrij parkeren 
is, ook in de gemeentelijke parkeer-
garages. Let wel op: uitsluitend 
parkeren in de parkeervakken en niet op 
plaatsen die bestemd zijn voor vergunning-
houders. Iedereen is welkom. 
 

Werkgroep voor Spaans sprekende parochianen 
 

Lessons & Carrols 
 

 
 

Op 15 december om 15.30 uur zal er 
een dienst van lezingen en liederen 
wordt gehouden met als thema: ‘Van 
beestenboel tot mensenbond. Voor-
gangers zullen zijn: pastoor Wiel Wiertz 

en pastor Ad van Loveren m.m.v. het 
Zeeuws-Vlaams Kamerkoor o. l. v. Pascal 
Lestaeghe en Erwin Neve als organist. 
 

Eucharistieviering voor Spaans sprekende parochianen 
Celebración eucaristica para los filigreses de habla hispana 

 
 

 

3de zondag van de advent 
JAAR - A 

 

Jesaja 35, 1-6a.10 
Jacobus 5, 7-10 
Matteüs 11, 2-11 

 

 
 

THEMA: VERLANGEN  
NAAR BETERE TIJDEN 

 

Taizé avondgebed 
 

In de stijl van Taizé vindt op 
donderdag 12 december 2019 een 
oecumenisch avondgebed plaats in de 
H. Catharinakerk te Hengstdijk waaraan 
o.a. de begeleidingsgroep Laudate 
Dominum haar medewerking verleent. 
Het gebed begint om 19.30 uur. Het 
thema van het avondgebed is: Wat 
moeten we doen om goed te leven? 

 

 
 

Zoals gebruikelijk willen we dit thema 
gestalte geven in een sfeer die recht 
doet aan de Kloostergemeenschap te 
Taizé. We zingen liederen uit Taizé en 
proberen in de traditie oprecht stil te 
zijn en ons in die stilte te verwonderen. 
Na afloop van dit avondgebed ont-
moeten we elkaar onder het genot van 
een kopje koffie of thee georganiseerd 
door het oecumenisch overlegorgaan 
van de r.-k. parochie en de protestantse 
gemeente Oosthoek. Van harte welkom! 
 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 15 DECEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. De Wal-Noten 
intenties: familie Baert-van Gijsel; voor 
Rudo Sanders en overleden familieleden; 
Annie Jongenelen-Körver; Jo Willems 
en echtgenote Emelda Weemaes; Sjef 
Thuy, dochter Anja en Fien Esseling; 
voor Leon de Bleijser, echtgenoot van 
Yvonne van Puyvelde; Ivonia Charlotte 
Maria van den Branden-Verbist; Siegried 
van den Berg; Ineke de Deckere-Reijns; 
jaargetijde voor Marcel van Deursen en 
echtgenote Jenny de Deijn 

 

WOENSDAG 18 DECEMBER 18.30 UUR: 

rozenkransgebed 
 

WOENSDAG 18 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen. 

 

VRIJDAG 20 DECEMBER 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

mededeling:  
Na de viering van 8 december worden, 
kaarsen, kerstkaarten e.d. bij de 
uitgangen van de basiliek verkocht. Door 
de aankoop hiervan ondersteunt u het 
werk van Amnesty 
Zaterdag 14 december zal Christmas 
fever gehouden worden in de basiliek; 
wij nodigen iedereen uit om een kaarsje 
te komen aansteken.om14.00 uur is er 
een viering, daarna zal een aantal koren 
stemmige zang en muziek ten gehore 
brengen; Christmas fever zal duren tot 
ongeveer 18.00 uur. 

 

KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 15 DECEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het koor 
intenties: Agnes Janssens echtgenote van 
Jos Vercauteren; Maria Cornelissens en 
echtgenoot Omer de Cock en overleden 
familie; jaargetijde voor Willy de Maaijer. 

 

lector: Willy Verschraegen 
 

HEIKANT 

H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
 

WOENSDAG 18 DECEMBER 19.00 UUR: 
kunst bij kaarslicht in onze kerk 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS 

 

DONDERDAG 19 DECEMBER 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Trees Buys, echtgenote van 
Willy Hofman, overleden ouders en 
familie;Johannes Stallaert en overleden 
familie; Petrus Boënne-van Megroot en 
overleden kinderen; Maria Verbist, met 
gedachtenis aan haar ouders; Marie 
Verdurmen, echtgenoot Piet Totté en 
wederzijdse ouders;Jozef van de 
Vijvere, echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders; Jules van den 
Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes 

 

lector: J.de Baar 
 

 

 

COLLECTE 14-15 DECEMBER 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap; er is een extra 
collecte in Hulst voor het onderhoud 
van het orgel en in Koewacht voor het 
behoud en onderhoud van onze kerk. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 14 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. m.m.v. het 
parochiekoor 
intenties: Sjef Peeters echtgenoot van 
Martha Plasschaert; jaargetijde Eduard 
Hiel echtgenoot van Maria de Wit; 
Etienne Schijvenaars echtgenoot van 
Agnes de Wilde 

 

ZONDAG 15 DECEMBER 11.00 UUR: 
kinderkerk 

 

DINSDAG 17 DECEMBER 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron 

 

agenda 
woensdag 11 december: lectoren 
bijeenkomst in de vergaderzaal 
Donderdag 19 december wordt ter 
gelegenheid van Kerstmis de communie 
aan huis gebracht bij de mensen die 
zich hiervoor hebben aangemeld. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 13 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 14 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K Van de Wielen 
intenties: Fons de Clippelaar; echtpaar 
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen 
, echtgenoot en overleden familie; Jo 
Mangnus; Piet van der Meijden en 
overleden familie; Jozef de Klerk en 
overleden familie 

 

mededeling: De caritascollecte van 
zaterdag 30 november, bestemd voor 
Simavi, heeft € 58 opgebracht; met 
dank namens het caritasbestuur. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 15 DECEMBER 8.55 

rozenkransgebed 
 

ZONDAG 15 DECEMBER 9.30 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor;  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en familie; 
jaargetijde Frans de Meijer, overleden 
echtgenote en familie; Roos van Itegem; 
overleden echtpaar Cor en Annie 
Schelfhout-Claessen; overleden ouders 
Alouisius en Helena Pouwels-Martinet; 
Jan Tieleman, overleden echtgenote 
Yvonne Marin en wederzijdse familie; 
Cyril Cornelissens en overleden familie 

 

lector: Anita van Puyvelde 

com. assistent: Gino Sloot 
 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 16 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering en boeteviering met 
als voorgangers pastoor W. Wiertz en 
pastor R. Grossert 
intenties: Ria Vaal, echtgenote van Arnold 
van Leemput en overleden familie; 
Barbara Oomen, echtgenoot Alphonsus 
Stallaert en overleden familie; Willy van 
Esbroek, echtgenote Rosa Josepha 
Wentzler en hun overleden ouders; 
Petrus de Klippelaar, echtgenote Angela 
Compiet en wederzijdse ouders 
 

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

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 12 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring  

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST 

 

ZONDAG 15 DECEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Wim van Gemst 
en familie; jaargetijde Theodorus de 
Bruijn en echtgenote Maria de Meyer, 
dochter Marie-Louise en zoon Henk; 
ouders Boeijkens-Smits; Bert en Rosa 
Kroes-van Bastelaar; Lodewijk en 
Jeanne Colsen-de Maat; Neel Buster; 
ouders Heijens-Truijman en overleden 
zoon;  Alouisius en Maria van Helsland-
Schauwaert; jaargetijde Robert van 
Waterschoot, echtgenoot van Maria 
Pieters en familie 

 

WOENSDAG 11 DECEMBER 19.00 UUR: 
kerstviering voor de bewoners m.m.v. 
het Blaauwe Hoevekoor 

 

DONDERDAG 19 DECEMBER 14.00 UUR: 
kerstviering voor de bewoners m.m.v. 
de kinderen van ‘De Moerschans’  

 

VRIJDAG 20 DECEMBER 14.00 UUR 
kerstviering voor de bewoners m.m.v. 
het Blaauwe Hoevekoor 
 

overleden:  
mw. Elodie de Bakker-Seghers 81 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

VRIJDAG 20 DECEMBER 10.30 UUR: 
kerstviering voor de bewoners m.m.v. 
parochiekoor Koewacht 
i.v.m. de kerstviering vervalt de week-
viering op dinsdag 17 december 

 
 

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 

 

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

