
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 14-15 maart 

 

Hulst 
 zo 15 mrt 11.00 uur  eucharistie 
 wo 18 mrt 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 18 mrt 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 15 mrt 9.30 uur  w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 19 mrt 14.00 uur Uur van gebed 

 

Clinge 

 za 14 mrt.19.00 uur eucharistie 
 

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

 

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

 

Vogelwaarde 
 za 14 mrt 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 15 mrt 8.55 uur rozenkransgebed 
 zo 15 mrt 9.30 uur  eucharistie 

 

Lamswaarde 
 ma 16 mrt 19.00 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 12 mrt 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 15 mrt 10.30 uur  w&c viering 
 wo 18 mrt 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 

 di 17 mrt 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 
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Eline Mangnus stapte als eerste en kleinste 
parochiaan binnen in de voormalige 

kledingwinkel van Jetty, door de serpentine 
voor de deur weg te trekken Hiermee is 
de stap gezet tot ons nieuwe parochie-
centrum, een ontmoetingscentrum voor alle 
parochianen. Uit alle windstreken van onze 
parochie waren er dan ook parochianen 
aanwezig bij de opening, maar daarnaast 
ook van de parochies uit Zeeuws- 
Vlaanderen. We denken toch zo’n 200 
 

 
 
 
 

Pastoor Wiertz zegent het gebouw in en 
een kruisbeeld wordt opgehangen in de 
winkel. De winkel, omdat er ook bijbels, 
beeldjes, rozenkransen en kaarsen te koop 
zijn in ons parochiecentrum. Zelf mag ik 
vertellen hoe enkele bedrijven er voor 
hebben gezorgd, dat het gebouw zo open 
 
 

mensen te hebben mogen verwelkomen. 
Pastoor Wiertz zegent het gebouw in en 
een kruisbeeld wordt opgehangen in de 
winkel. De winkel, omdat er ook bijbels, 
beeldjes, rozenkransen en kaarsen te koop 
zijn in ons parochiecentrum. Zelf mag ik 
vertellen hoe enkele bedrijven er voor 
hebben gezorgd, dat het gebouw zo open 
en toegankelijk is, zoals u allen hebt kunnen 
zien. Vicaris Verbeek sprak vanuit het 
bisdom met trots over dit initiatief. 
We mogen blij zijn, dat er zo veel 
mensen waren om het parochiecentrum 
te bewonderen. Een lichte ruimte, waarbij, 
als je de trap opgaat, direct de graffitimuur-
schildering, met de beeltenis van de Ark 
van Noach in het oog springt. Deze ark 
is dan ook te zien tot op de derde 
verdieping, waar vergaderingen kunnen 
plaatsvinden. De tweede verdieping 
wordt ingenomen door de noeste 
werkers voor de parochie en beneden 
kunt u terecht voor misintenties, 
afspraken maken, een praatje, een 
kopje koffie en een mooi cadeautje.  
Zo kreeg Eline voor haar opening een 
kinderbijbel. Ze noemde het haar 
olifantenboek. De vrijwilligers die voor 
drank en hapjes hebben gezorgd, 
hebben eer van hun werk gehad. Ze 
hebben een hele middag onze gasten 
kunnen bedienen. 
Dank voor de komst van zovelen en 
dank aan alle vrijwilligers voor hun werk. 
We hopen, dat velen van u ook de weg 
naar het parochiecentrum weten te 
vinden. We zijn nog op zoek naar 
gastvrouwen/heren. Als deze er zijn, 
hopen we het parochiecentrum alle 
dagen open te kunnen houden, incluis 
het weekend. 
 

Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter 
parochie heilige Maria Sterre der Zee 

 
 

In het magazine bij BNdeStem van 15 
februari 2020 stond een interessant 
interview met advocaat, echtgenoot en 
vader Khalid Kasem. Op de vraag: “U 
bent moslim. Welke rol speelt uw geloof 
in uw leven?”, geeft hij het volgende 
antwoord: “Een heel grote. De islam geeft 
mij waanzinnig veel kracht en biedt mij 
een richtsnoer, hoe ik me in het dagelijks 
leven zou moeten gedragen. Zou 
moeten, want ik ben een mens en alle 
mensen maken fouten. Kort gezegd: ik 
sta altijd stil bij wat mijn handelen voor 
anderen kan betekenen. Wat kan ik, 
met mijn beperkte mogelijkheden, doen 
om iemand die het minder getroffen 
heeft een duwtje in de rug te geven? 
De islam helpt mij relativeren, vooral als 
je, zoals iedereen in het leven, met 
verlies wordt geconfronteerd. Het is 
misschien naïef, maar ik denk dat er na 
dit leven een mooier leven is, waarin je 
weer met elkaar wordt herenigd. Zonder 
dat soort beelden zou het verdriet van 
het verlies te rauw zijn, de pijn te groot. 
Ik geloof ook dat je op zeker moment 
tegenover God verantwoording moet 
afleggen over je daden in dit leven.” 
En vervolgens de vraag: “Intussen ligt 
uw geloof onder vuur”. En hij geeft als 
antwoord: “Ja en dat doet pijn. Omdat 
het geen recht doet aan wat de islam  
 

 

aan de Nederlandse samenleving kan 
bijdragen. Want we denken wel dat de 
markt het allemaal zal oplossen, maar 
intussen vergeten we goed te zorgen 
voor onze ouderen, zieken en 
minderbedeelden. De islam hecht, net 
als het joden- en christendom, grote 
waarde aan concepten als 
naastenliefde. Die positieve kracht van 
religie, die aansluit bij de sociale 
structuur, die zo bij Nederland hoort, 
hebben we nodig. Ik zie ook moslims 
daaraan bijdragen. Vaak in een kleine 
gemeenschap, in eigen omgeving. Ze 
werken met passie in de zorg, helpen 
hun buurman of buurvrouw, betekenen 
iets voor anderen. Ze zullen zich niet 
manifesteren als moslim, maar worden 
gedreven door het waardenstelsel, dat 
ze meedragen en dat trouwens ook 
geldt voor vele niet-moslims. Er wordt in 
de haarvaten van de samenleving veel 
samengewerkt tussen mensen met 
verschillende achtergronden. Culturele 
en religieuze verschillen spelen geen 
rol. Dus laten we ons liever daarop 
richten dan op de veronderstelde 
verschillen tussen mensen.” 
Op heldere wijze vertelt Khalid Kasem 
voor ons allen belangrijke dingen. 
 
pastoor Wiel Wiertz 
 

 

 

 

 
 

Opening parochiecentrum Steenstraat 9 
 

 

LEZINGEN 15 MAART 

 

Verkoop kunstwerken 
ten bate van het 

Vastenactieproject 
 

Op zaterdag 14 maart van 10.00 uur 
tot 13.00 uur verkopen cliënten van 
Tragelzorg, afdeling De Babbelaar, in de 
basiliek, zelf gemaakte kunstwerken 
ten voordele van het Vastenactieproject. 
Vanaf zaterdag 7 maart zijn de kunst-
werken te bekijken in de basiliek. 
Meer info bij Katrien Van de Wiele, 
kvdwiele@zeelandnet.nl 
 

  
 

Islam relativeert 
 
 

 
 

 

Parochie met een missie 
 

Onlangs was ik met collega’s vanuit het 
hele bisdom in gesprek over de ontwikke-
lingen in onze parochies. Zeker nu de 
conferentie naar aanleiding van de 
inhoud van het boek ‘Als God renoveert’ 
aanstaande is, leeft overal een sfeer 
van ‘vol verwachting klopt ons hart’. Wist 
u dat er al meer dan 1000 aanmeldingen 
zijn om de conferentie in Oudenbosch 
bij te wonen. Het is echt iets dat leeft 
in parochies, bij collega’s en bij onze 
bisschop. Het kan niet de bedoeling zijn 
om één op één in onze parochies te gaan 
doen wat Fr. James Mallon beschrijft, 
maar het is wel de bedoeling, dat wij 
overal op onze maat en in ons tempo 
veranderingen teweeg brengen, die 
ons meer en meer maken tot een 
missionaire kerk. 
“Pas nog maakte ik iets mee”, zei een 
van mijn collega’s. “Wij zijn al begonnen 
met een Alfagroep in de parochie. En 
aan een van de leden vroeg ik na een 
aantal weken of ze er iets voor zou 
voelen enkele taken op zich te nemen.” 
Toen het zover was en parochianen 
dit ook zagen, kwam er iemand naar 
mij toe die zei: “Pastoor, dat is iemand 
van buiten. Wat komen die hier doen?” 
Dat is nou precies de houding, die we 
achter ons moeten laten. We moeten 
gastvrijheid uitstralen en betonen naar 
iedere mens. We konden niet meer 
dan van harte beamen wat de collega 
zei. “We weten allemaal, dat er nog 
steeds te vaak zo gedacht, gesproken 
en door betrokken parochianen wordt 
gehandeld.” Hopelijk dat de beweging 
naar de missionaire parochie daarin 
langzaam maar zeker veranderingen 
brengt. Weet dat je welkom bent! 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 
 

2020 voor Tanzania 
 

 

 

3de zondag van de 
veertigdagentijd 

JAAR - A 
 

Exodus 17, 3-7 
Romeinen 5, 1-2.5-8 

Johannes 4, 5-42  
of 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 

 

 
 

THEMA: DORST GELEST 

Programma van de 
Vastenactie voor 

Tanzania van Koewacht 
 

 23 t/m 29 februari: folders en zakjes 
huis-aan-huiscollecte uitdelen 

 1 t/m 7 maart collecte huis-aan-huis 

 2 maart: posters ophangen in De 
Vlaswiek + start werving sponsors 
voor de fiets-in door de kinderen van 
groep 6, 7 en 8 

 3 maart: uitdelen spaardoosjes aan 
leerlingen De Vlaswiek 

 25 maart: (woensdag) fiets in om 
13.30 uur start bij De Vlaswiek 
(uitwijkdatum is 1 april) 

 9 april: inleveren spaardoosjes in 
paasviering  

 

mailto:kvdwiele@zeelandnet.nl


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 15 MAART 11.00 UUR: 
(Circle of Life) eucharistieviering met als 
voorgangers kapelaan J. van Velthoven 
en pastor R. Grossert m.m.v. het 
Dameskoor en de Wal-Noten 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Aloys Buysrogge en 
echtgenote Lucienne Maenhout en zoon 
Rob Buysrogge; Leonie Verdurmen en 
overleden grootouders; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
Paula de Bruijn, Ries van Kampen en 
overleden familie; jaargetijde voor Marie 
Cornelissens met gedachtenis van 
echtgenoot Piet d’Haens, overleden 
zoons, schoonzoons en kleindochter; 
Leon de Bleijser echtgenoot van Ivonne 
van Puyvelde; Alice Marie van Gassen; 
Edwien van Doorselaer 

 

WOENSDAG 18 MAART 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 18 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-Elias 
en overleden kinderen; familie Baert-van 
Gijsel; familie Verdurmen; jaargetijde voor 
Ivon Nijskens en overleden echtpaar 
Joseph Nijskens-van Eerdenburgh en 
overleden familie; jaargetijde voor André 
Ferket en overleden ouders Ferket-
Bisschop en familie 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 15 MAART 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het koor 
intenties: Bertie Suij echtgenoot van Riet 
de Nijs; Joseph Martens en Maria Heijkans  

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 
misdienaar: Mik/Tess 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

DONDERDAG 19 MAART 14.00 UUR: 
uur van gebed We bidden tot Maria voor 
de noden van de Kerk en van de 
wereld. ‘De Vrouwe van alle volkeren’ 
zal onze voorspreekster zijn!  U bent 
allen van harte uitgenodigd. 

 
VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 14 MAART 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Adrianus van der Keer; 
Cornelius Luijcks; gebroeders der 
Weduwe en overleden familie; Theo 
Wauters en overleden familie 
 

mededeling: 
De caritascollecte voor de Vastenactie 
van zaterdag 29 februari heeft € 103,00 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor! 
 

overleden: In Terneuzen is op 18 
februari Netty Strooband in de leeftijd 
van 80 jaar overleden. De uitvaartdienst 
en begrafenis hebben plaatsgehad te 
Boschkapelle op maandag 24 februari. 

 

 

COLLECTE 14-15 MAART 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor het onderhoud 
aan de basiliek en in Nieuw-Namen is 
er een extra caritascollecte. 

 

 

CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 14 MAART 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pastoor W. Wiertz m.m.v. het gemengd 
koor. 
intenties: jaargetijde Dorthy Piessens en 

echtgenoot Door Merckx; Rosa Van der 
Kelen en echtgenoot Jo de Wit; 
Madeleine Bruggeman en echtgenoot 

Piet Inghels; Luc Leegwater echtgenoot 
van Jacqueline Bleijenbergh; Luciënne 
Grandsard en echtgenoot Frans van de 

Poele; jaargetijde Alice Staal-van den 

Branden en overleden familie; Amelia 
de Moor en echtgenoot Willy de Block 

 

DINSDAG 17 MAART 9.30 uur: 

in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron 
Iedereen is van harte welkom. 

 

overleden:  

Amelia de Moor weduwe van Willy de Block, 
overleden in Sint Jansteen op dinsdag 
25 februari in de leeftijd van 86 jaar. De 

uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 

woensdag 4 maart in de kerk van Clinge 
gevolgd door de begrafenis op het 

kerkhof aldaar. 
José Weemaes weduwe van Gerardus 
Smet, overleden in Hulst op maandag 2 

maart in de leeftijd van 90 jaar. De 
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 
vrijdag 6 maart in de kerk van Clinge 

gevolgd door de begrafenis op het 
kerkhof aldaar. 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 15 MAART 9.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz voorafgaand om 8.55 

uur rozenkransgebed m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 

zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 

Waterschoot, overleden ouders en 
familie; Marie Warrens; Guido 
Cornelissens; Paulien Vinke-Goosen 

 

lector: Anita van Puyvelde 

com. assistent: J. van Waterschoot 
 

overleden: 

Guido Cornelissens op de leeftijd van 
61 jaar 

Paulien Goossen weduwe van Jacobus 
Vinke op de leeftijd van 95 jaar 

 

mededeling:  

Tijdens de vastenperiode zijn er weer 
zelfgemaakte kaartjes te koop. De 

opbrengst komt geheel ten goede aan 

het project van de Vasten-actie. De 
dames, die de kaarten hebben gemaakt, 

hopen op een goede verkoop. Bij 
voorbaat dank. 

 
LAMSWAARDE 

H. CORNELIUS 
 

MAANDAG 16 MAART 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 

voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Andre Remorie echtgenoot 

van Marjet van Leemput en overleden 

familie; Eddie van Leemput en 
echtgenote Ireen Broekaart; Germaine 
van Hove echtgenote van Johannes 

Brooijmans; Sjors de Waal en overleden 
familie; Kees van Damme; Petrus de 
Klippelaar en echtgenote Angela 

Compiet en wederzijdse ouders 
 

lector: Bernadette de Schepper 

communie: Arnold van Leemput 
koster: lia van Kessel 

 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 13 MAART 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Leon en Agnes 
Weemaes-Hiel en zonen Robert, Miel, 
Edy en Georges 

 

lector: A.de Maeyer -de Deckere 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 12 MAART 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor onze overleden bewoners 
en overledenen in eigen kring 

 

overleden:  
mw. Paulien Vinke-Goossen 95 jaar 
mw. Lauret-de Schepper 93 jaar 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 15 MAART 10.30 UUR:  

woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Piet Vervaet, 
echtgenoot van Bea Vervaet-Bracke; 
Frans en Irena Ferket-Steijaert en familie; 
Gerard de Feijter, echtgenoot van Corry 
de Feijter-van Helsland 

 

WOENSDAG 18 MAART 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor 

 

overleden:  
dhr. Firmin Van de Walle 92 j.  
mw. Cornelia Dierx-van Helden 97 j.  
mw. Amelia de Block-de Moor 86 j.  
dhr. Joseph van Dorsselaer 79 j.  
dhr. Dees van Kerkhoven 97 j.  
mw. José Smet-Weemaes 90 j.  

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 17 MAART 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 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 22, 
 4561 AS 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

