
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 22-23 februari 

 

Hulst 
 vr 21 feb 19.00 uur stilteviering 
 za 22 feb 19.00 uur gebedsviering 
 zo 23 feb 11.00 uur  eucharistie 
 wo 26 feb 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 26 feb 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 23 feb 9.30 uur  w&c viering 
 wo 26 feb 19.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 za 22 feb 19.00 uur  w&c viering 
 wo 26 feb 19.00 uur w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 25 feb 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 28 feb 19.00 uur  eucharistie 

 

Vogelwaarde 
 za 22 feb 19.00 uur  eucharistie 
 wo 26 feb 19.00 uur w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 24 feb 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 za 22 feb 19.30 uur w&c viering 
 zo 23 feb 9.30 uur  eucharistie 
 wo 26 feb 19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 20 feb 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 23 feb 10.30 uur  w&c viering 
 wo 26 feb 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 25 feb 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 
 

 
 

 

83e jaargang nr. 16 
 

zondag 23 februari 2020 

TINTINNABULUM 

29 februari 2020 om 14.00 uur 
zwaait de deur feestelijk open. 
Het nieuwe parochiecentrum in de 
voormalige winkel van  
Jetty’s is ‘klaar voor gebruik’! 
 
We hopen u – jou – en jou en jou 
gastvrij welkom te mogen heten. 
 
Zo maar,  
of voor alle kerkelijke gelegen-
heden. 
 
Parochiecentrum, Steenstraat 9 
4561 AR Hulst 
 

 
 
 

In deze dagen is de Kerk van ons 
bisdom vol verwachting gericht op dat 
wat komen gaat. Op 24 en 25 maart 
vindt de conferentie plaats in 
Oudenbosch onder de titel van het boek 
dat geschreven werd door priester 
James Mallon: ‘Als God renoveert’. Al 
meer dan 1000 aanmeldingen zijn er 
genoteerd en ook u bent welkom. U 
moet het wel melden op het 
parochiecentrum. Dan kunnen we zo 
mogelijk samen gaan. 
Met het oog op dat wat komen gaat laat 
ik u graag een klein stukje meelezen uit 
de toespraak van paus Johannes XXIII 
gehouden op 14 november 1960. Hij 
spreekt daar over het doel van het 
Tweede Vaticaans Concilie. De paus 
zegt daar: “Het concilie zal zich moeten 
bezinnen op de roeping, die wij allen als 
christenen hebben en op de praktische 
beleving van het evangelie in onze tijd. 
Een tijd, die enerzijds een 
ongeëvenaarde stoffelijke welvaart 
schenkt aan grote delen van de wereld 
en daardoor anderzijds in een 
schrijnende tegenstelling des te 
 

duidelijker de armoede en allerlei 
andere menselijke noden van andere 
groepen en volkeren aan het licht 
brengt. De Kerk moet de blijde 
boodschap van het evangelie 
verkondigen en de leefbaarheid daarvan 
laten zien aan alle volkeren en alle 
mensen. Het concilie zal zich moeten 
bezinnen op een vernieuwde en 
verjongde beleving van het 
christendom, in echte trouw aan 
hetgeen ons in het evangelie wordt 
voorgehouden door Hem, die ‘woorden 
van eeuwig leven’ heeft gesproken”. 
“De bisschoppen van het concilie zullen 
de kracht moeten vinden om te bewaren 
wat niet verloren mag gaan, -de moed 
om te veranderen wat veranderd moet 
worden, -en de wijsheid om het ene te 
onderscheiden van het andere. Daarbij 
zullen zij de belangen van de 
Wereldkerk en de meer onmiddellijk 
aansprekende belangen van hun eigen 
gelovige volk telkens tegen elkaar 
moeten afwegen”. 
 
pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 
 

Parochiecentrum 
 

Boekenmarkt in Hulst 
 

Op zaterdag 14 maart wordt in de basiliek 
te Hulst (ingang Cornelis de Vosplein) een 
boekenmarkt gehouden met verkoop van 
boeken, CD’s en LP’s ten bate van de 
vastenactie (project Sibusiso in Tanzania). 
De boekenmarkt start om 9.15 uur en duurt 
tot 15.15 uur. Tweedehands boeken en 
grammofoonplaten zijn in te leveren aan de 

achterkant van de pastorie binnen de poort 
(ingang via Pierssenstraat en dan links). 
Graag de boeken onder het afdak plaatsen 
op de verhoging. Eventueel telefonisch 
contact opnemen met Paul Coolsen, 
telefoon 06-53861221. 
. 
 

 

Afscheid van Ignace 
D’Hert in Oostburg 

 

 
 

Een zondag als geen ander. Nee hoor, 
zeker niet. De storm heeft bezit genomen 
van Europa, code oranje is afgeroepen. 
De wind giert door en langs de kerk 
van Oostburg, maar in de kerk is het 
behaaglijk warm. Niet alleen de verwar-
ming is goed afgesteld, maar meer dan 
200 mensen verwarmen de kerk ook. 
Deze mensen vanuit heel Zeeuws-
Vlaanderen en ik denk ook uit België 
zijn gekomen uit dankbaarheid. De 
dankbaarheid, die Ignace zelf ook 
uitstraalt, voor al de jaren die hij heeft 
mogen werken in de Andreasparochie. 
Priester, administrator, collega, maar 
vooral luisteraar naar alle parochianen. 
Ignace D’Hert neemt afscheid van 

Zeeuws-Vlaanderen en vooral van de 
Andreasparochie. Het thema van de 
viering is ‘zout en licht’. 
Frans van Geyt heet Ignace, zijn mede-
voorgangers Wiel Wiertz en Nico 
Peterse, en alle aanwezigen van harte 
welkom. Frans heeft de zoutpot, een 

echte uit het frietkot, bij zich, evenals een 
glas. Het glas waar het licht doorheen 
schijnt. Een glas, dat ook gevuld kan 
worden met rode wijn, maar dat is niet 
voor nu. En een beetje weemoed, 
want Van Geyt zal zonder D’Hert 
verder moeten. 
De overweging ging, hoe kan het ook 
anders, over het zout en het licht. Hierbij 
weet Ignace het verhaal van de Bijbel 
zo mooi om te zetten naar het heden-
daagse leven. Het zout der aarde, zo 
noemt Jezus ons. Daar is maar een snufje 
van nodig om een gerecht smakelijk te 
maken. Als het zout zijn smaak verliest, 
hoe kan het dan weer zout worden 
gemaakt. Zout op zichzelf verliest niet zo 
snel z’n smaak, alleen als het oplost en 
verdund wordt in te grote hoeveelheden 
water, dan wordt het smakeloos en 
verdwijnt het. Iets soortgelijk geldt ook 
voor het licht der wereld, waar Jezus 
ons ook mee vergelijkt. Licht zorgt 
voor zichtbaarheid, warmte en leven. 
Op het eind van de viering dankte Ronald 
van Quekelberghe, vicevoorzitter van de 
Andreasparochie, Ignace voor zijn inzet 
en samenwerking. De viering werd opge-
luisterd door het projectkoor met leden 
uit de hele parochie o.l.v. Ineke Postma 
en op het orgel Anniek Content. 
Na de viering was er een receptie, die 
druk was bezocht. Ook wij hebben Ignace 
vanuit de parochie heilige Maria Sterre 
der Zee van harte gefeliciteerd. Wij 
wensen Ignace nog veel gelukkige 
jaren en hopen nog regelmatig 
deelgenoot te zijn van zijn lezingen. 
 

Namens de parochie heilige Maria 
Sterre der Zee,  
Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter 

 
 

Als God renoveert 
 
 

 

 
 

 
 Beste mensen, ook deze keer laat ik u 
delen in wat er zoal op mijn pad mag 
komen. Iemand vraagt: “Pastoor, weet u 
wat ik me afvraag, de ziekenzalving, wordt 
dat nog gedaan?” “Natuurlijk”, zeg ik, “er 
zijn altijd weer mensen, die me bellen 
omdat in hun onmiddellijke nabijheid 

een dierbare in haar of zijn fase van het 
leven behoefte heeft aan dit sacrament”. 
“Dat bedoel ik niet”, zegt ze, “ik bedoel 
dat ik al lang niet meer gelezen heb 
over het aanbod van de gezamenlijke 
ziekenzalving”. En het is waar, wat 
vroeger wellicht met regelmaat plaats 
vond, een gebedsviering waarin de 
mensen gezegend werden, vindt op 
deze manier tegenwoordig nauwelijks 
nog plaats. Maar om het sacrament van 
de ziekenzalving, om de bediening, 
zoals we dat ook noemen, wordt nog 
met regelmaat gevraagd. Altijd weer 
bellen mensen daarvoor. Meestal 
tegenwoordig wel op een moment 
overdag. Vaak is men er wat alerter op 
het sacrament te laten toedienen op een 
rustig moment, liever dan iemand ‘te 
laten bedienen’, in de hectiek van ‘nu 
nog gauw of het is te laat’. Het zijn bijna 
 

altijd heel intense en intieme vieringen. 
Vaak is er een krans van liefdevolle 
mensen om degene heen, die bediend 
wordt. Als priester mag je binnentreden 
in een gewijde kring van mensen, die 
aanvoelen wat er gaat gebeuren. De 
dood is vaak toch dichtbij en iedereen 
voelt dat de dood zich niet zal laten 
tegenhouden. Precies in die sfeer 
worden woorden gesproken, die 
hieromtrent verbinden. Een liefdevol 
woord, een woord van dank, het gebaar 
van een kus of een hand op een hand. 
Zo teer, zo liefdevol, zo dankbaar. Ook 
in onze tijd worden de sacramenten van 
de Kerk nog ontvangen en beleefd. 
Meestal heel intens. Het zijn in alle 
gevallen kostbare momenten. 
Momenten van even boven jezelf 
uitstijgen. Momenten van even heel 
nadrukkelijk jouw leven verbinden met 
de verrezen Heer. Heel nadrukkelijk 
beleven dat je gedragen wordt in Gods 
hand. Ervaren dat je leven nooit 
verloren gaat. Ervaren dat je ten alle 
tijde mag rekenen op de liefde van God. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

Ziekenzalving 
 

 

7de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Leviticus 19, 1-2. 17-18 
1 Korintiërs 3, 16-23 

Matteüs 5, 38-48 
 

 
 

THEMA:  WEEST HEILIG 
 

 

LEZINGEN 23 FEBRUARI 

 

LEZINGEN 26 FEBRUARI 
 Aswoensdag JAAR - A 
 

Joël 2, 12-18 
2 Korintiërs 5, 20-6,2 
Matteüs 6, 1-6.16-18 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 21 FEBRUARI 19.00 UUR: 

stilteviering 
 

ZATERDAG 22 FEBRUARI 19.00 UUR: 

carnaval, gebedsviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz  m.m.v. 
de Harmonie 

 

ZONDAG 23 FEBRUARI 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven m.m.v. het 
Dameskoor 
intenties: Julien Baart en Johanna 

Fassaert en overledenen van de familie 
Baart en de familie Fassaert; Jo Willems 

en echtgenote Emelda Weemaes; jaar-
getijde Gerda van Geertruij-Pieters; 
Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, 
Willy van Mol en echtgenote Maria 

Roels; Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; Leo Fermont en 

overleden familie Fermont-Sinack; Joop 
en Jan Gremmen; Johan Esseling en 
overleden familie; Jo de Kort en voor 

het herstel van een zieke; Leon de 
Bleijser echtgenoot van Ivonne van 
Puyvelde; voor Gerard Baecke en 

overleden ouders; Alphons Florence 
Verdurmen; August Alphons Petrus 
Eeckhout 

 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 18.30 UUR: 

rozenkransgebed 
 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 19.00 UUR: 

Aswoensdag, eucharistieviering met als 

voorganger pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-

Elias en overleden kinderen; familie 

Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 

Leon de Bleijser echtgenoot van Ivonne 
van Puyvelde 

 

mededeling:  

Zaterdag 29 februari is het weer de 
laatste zaterdag van de maand, dan 
houden we de maandelijkse kleding-

inzameling 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. 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 23 FEBRUARI 9.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voor-ganger pastor N. Polet m.m.v. het 

koor  
intenties: Roger van Daele echtgenoot 

van Ria de Deckere; Madelein Boel 

weduwe van George Martens; Anna de 
Vliegher; Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 

Sijpt en overleden familie; jaargetijde 
voor Emerentia de Caluwé en 
echtgenoot Alois de Bock, overleden 

dochters en schoonzoons 
 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
misdienaars: volwassenen 

 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 19.00 UUR: 

Aswoensdag, eucharistieviering met als 

voorganger pater T. Verbraeken 
 

 

 

COLLECTE 22-23 FEBRUARI 
 

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

geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
de basiliek. 

 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 22 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor N. Polet m.m.v. het 
koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet.  
intenties: Jan Brijs en echtgenote Anna 
Maes en overleden familie ; Madeleine 
Bruggeman en echtgenoot Piet Inghels, 
Luciënne Grandsard en echtgenoot 
Frans van de Poele; Luc Leegwater 
echtgenoot van Jacqueline Bleijenbergh;  

 

DINSDAG 25 FEBRUARI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron 
Iedereen is van harte welkom. 

 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Aswoensdagviering met als voorganger 
pastor R. Grossert m.m.v. het gemengd 
koor 

 

overleden: 
Luc Leegwater echtgenoot van 
Jacqueline Bleijenbergh, overleden in 
Clinge op maandag 3 februari in de 
leeftijd van 64 jaar. De uitvaartdienst 
heeft plaatsgevonden op maandag 10 
februari in de kerk van Clinge gevolgd 
door de begrafenis op het kerkhof aldaar. 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 28 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: gezusters Coenen overleden 

ouders en familie; Maria Elisabeth 
Baeke echtgenote van Bernard de 
Gendt; Joseph Lockefeer echtgenoot 
van Gonny van Haelst 

 

lector: R. Ferket-de Clerck 
 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 22 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven  
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
overleden familie; jaargetijde Maria de 
Waal met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Josephus van der Veeken 
en overleden kinderen; Theo van 
Vlieberghe 

 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Aswoensdag, woord- en communie-
viering samen met Hengstdijk met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZATERDAG 22 FEBRUARI 19.30 UUR: 
carnaval, woord- en communieviering 
met als voorganger pastor R. Grossert 
Jules de Maat en Romanie de Maat-de 
Kever, Guido en Rudy 

 

ZONDAG 23 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven m.m.v. 
parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
jaargetijde Emma Rozalia Heijens-de 
Kort en overleden familieleden 

 

lector: Ankie Dey 
com. assistent: J. van Waterschoot 

 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Aswoensdag, woord- en communie-
viering verzorgd door de werkgroep 

 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 24 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: René Boeijkens met 
gedachtenis van overleden ouders en 
familie; jaargetijde Eugenius Maas; 
jaargetijde Jan van Wesemael 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 20 FEBRUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 

HULST 
 

ZONDAG 23 FEBRUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  met als 
diaken K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Ernest Vael, 
echtgenoot van Martha Vael-Noens en 
zonen Joris en Frank; Piet Hoefeijzers 
en familie; Willy Vermeulen, echtgenoot 
van Paula Vermeulen-de Keijzer; Guust 
Burm en dochter Patricia 

 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 11.00 UUR: 
Aswoensdag, weekviering  

 

overleden:  
mw. Sien van Antwerpen-v. d. Linde 67 j. 
dhr. Guust Mangnus 92 j. 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 25 FEBRUARI 10.30 UUR: 
weekviering 

 

overleden: 
mw. Ina Wijna-van Griethuijsen 81 j. 

 

 
 

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 W. 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 

 

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 K. van Geloof 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
 
 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 9, 
 4561 AR Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL70 RABO 0150 7279 68 
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

