
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 21-22 maart 

 

Hulst 
 vr 20 mrt 15.00 uur kruisweg 
 zo 22 mrt 11.00 uur geen viering 
 zo 22 mrt 14.00 uur geen viering 
 wo 25 mrt 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 25 mrt 19.00 uur  eucharistie 
 vr 27 mrt 12.00-0.00 uur 24 uur v/d Heer 
 vr 27 mrt 15.00 uur  kruisweg 
 vr 27 mrt 21.00 uur  stilteviering 
 za 28 mrt 00.00 uur eucharistie 
 za 28 mrt 0-12.00 uur 24 uur v/d Heer 
 

Koewacht 
 zo 22 mrt 9.30 uur  geen viering 
 

Heikant 
 do 26 mrt 10.30 uur:  w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 19 mrt 14.00 uur rozenkransgebed 
 wo 25 mrt 10.30 uur  w&c viering 

 

Clinge 
 za 21 mrt 19.00 uur  geen viering 

 
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 24 mrt 9.30 uur  gebedsgroep 

 
 

Nieuw-Namen 
 vr 27 mrt 19.00 uur  w&c viering 

 

Vogelwaarde 
 za 21 mrt 19.00 uur  geen viering 

 

Hengstdijk 
 ma 23 mrt 19.00 uur w&c viering 
 do 26 mrt 19.30 uur  geenTaizéviering 
 

Kloosterzande 
 zo 22 mrt 9.30 uur  geen viering 

 

wzc Antonius 
 do 19 mrt 10.30 uur  geen viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 22 mrt 10.30 uur  geen viering 
 wo 25 mrt 11.00 uur  geen viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 24 mrt 10.30 uur  geen viering 

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 22 maart 2020 

TINTINNABULUM 

“Hoe mooi is het om niet voor zichzelf te 
leven, maar te leven om naar buiten te 
gaan en goede dingen te doen!” Deze 
uitspraak is van paus Franciscus en 
staat opgetekend in een boekje van 
Tom Zwaenepoel getiteld“ Hoe mooi 
zou het zijn”. Een verzameling van 
allerlei prachtige citaten van paus 
Franciscus. 
 

Vastenaktie voegt de daad bij dit 
woord. 
Niet voor zichzelf leven, maar de wereld 
ingaan en daar goede dingen doen. Dat 
is een heel belangrijk kenmerk van de 
Vastenaktiegroepen die in de drie 
parochies actief zijn. Dat doen ze al vele 
jaren, maar voor het eerst in de 
geschiedenis van de katholieke kerken 
in Zeeuws-Vlaanderen trekken ze nu 
gezamenlijk op om een succes te 
maken van het Sibusiso-project. Wat dit 
project precies is, wordt u op de website 
uitgelegd. Van belang is dat de 
Vastenaktiegroepen unaniem en 
vastberaden voor samenwerking 
hebben gekozen. Over heel Zeeuws-
Vlaanderen worden activiteiten 
georganiseerd ten behoeve van 
Sibusiso. Op de websites van de drie 
parochies kunt u deze activiteiten 
terugvinden. Hopelijk blijft die 
samenwerking in de toekomst 
behouden en kunnen vanuit de drie 
parochies nieuwe initiatieven blijven 
ontstaan, zoals ook dit jaar al is 
gebeurd. Dit betekent overigens niet dat  

 

 

 
 

de Vastenaktie plotseling heel anders 
zal zijn. Iedere parochie kent sterke 
eigen punten, die een goed resultaat 
bevorderen. Het is belangrijk dat dat 
ook zo blijft. 
 

Voegt u de daad bij het woord?  
Niet voor zichzelf leven, maar de wereld 
ingaan en daar goede dingen doen. Hoe 
gaat u daar mee om? De veertigdagentijd 
is een goede periode om die vraag bij uzelf 
toe te laten. Een simpel antwoord op deze 
vraag is er niet. Laat u zich vooral niet 
afschepen met gemakkelijke antwoorden. 
U staat daarin niet alleen, want allerlei 
grote figuren uit onze geloofsgeschiedenis 
worstelden met diezelfde vraag. Denk maar 
eens aan de profeten. Ook al is het 
antwoord niet simpel, het is de moeite waard 

om de vraag te onderzoeken. Als u bidt, 
waar bidt u dan voor? Dat het u zelf of uw 
familie goed mag gaan? Of is er ook ruimte 

voor andere mensen in uw gebed? En 
als u de viering in een kerk meebeleeft, 
wat doet u dan met de inspiratie, die u 
daar aangereikt is? Of slaat u in gelovige 
zin de week over en sluit u de volgende 
zondag weer aan bij de viering?  
De daad bij het woord voegen kan ook 
betekenen dat u soms comfortabele 
zaken zult moeten opgeven. Er wordt 
iets van u verwacht. In hoeverre bent u 
bereid om iets in te leveren van uw eigen 
geluk? Of wordt u er juist gelukkiger van 
als u de wereld ingaat en daar goede 
dingen kunt doen voor mensen?  
 
 

In het najaar van 2018 hebben de 3 
caritasbesturen in Zeeuws-Vlaanderen 
een bijeenkomst georganiseerd om wat 
meer te weten over het beleid van onze 
3 gemeenten t.a.v. gezinnen, die in 
armoede leven. 
 

In Gent is er de beweging van mensen 
met een laag inkomen en kinderen 
(BMLIK). Het is een vereniging zonder 
winstoogmerk (VZW), waar de armoede-
problematiek wordt benaderd in dialoog 
met mensen, die in armoede leven. De 
beweging werkt met vrijwilligers onder 
de noemer van ‘een vereniging van 
generatiearmen en medestanders’ met 
de intentie om alle armsten te bereiken 
en hen te steunen in hun strijd tegen 
miserie en extreme armoede. De 
resultaten van bijeenkomsten waar 
‘armen het woord nemen’ worden 
doorgetrokken naar zoveel mogelijk 
personen en organisaties, die zich 
betrokken weten bij de armoedeproble-
matiek of er beleidsmatig mee te maken 
hebben. Het op gang brengen van 
duurzame en structurele verbeteringen 
 

met concrete voorstellen is een voort-
durend leer- en ontwikkelingsproces 
voor de gezinnen en de medewerkers. 
Vanuit hun beleving en de kracht 
waarmee zij hun appèl verwoorden, 
worden de armsten in een opbouwende 
dialoog weerbaarder, waardoor hun 
zelfvertrouwen groeit. 
Het lijkt ons interessant om van de 
Gentenaren te vernemen hoe zij feitelijk 
te werk gaan en hen bereid gevonden 
om daar bij ons over te komen vertellen. 
Vandaar deze uitnodiging om daarbij 
aanwezig te willen zijn en wel op 
woensdag 22 april om 19.30 uur in de 
r.-k. kerk in Terneuzen, Alberdingk 
Thijmstaat 2. 
We willen graag weten op hoeveel 
belangstellenden we moeten rekenen. 
Daarom graag uw opgave vóór 15 april 
a.s. bij de secretaris van het 
caritasbestuur Elisabethparochie. Dat 
kan via freddyjanssens@zeelandnet.nl  
 

Met vriendelijke groet, mede namens de 
beide andere caritasbesturen, 

Freddy Janssens 

 

 

 
 

Samenwerken voor kinderen van Sibusiso 
in Arusha, Tanzania 

 

 

LEZINGEN 22 MAART Taizé avondviering 
 

Onderstaand de hartelijk uitnodiging aan 

u allen om deel te nemen en bekendheid 
te geven aan de Taizé avondviering 
op 26 maart a.s. 19.30 uur in de H. 
Catharinakerk te Hengstdijk, met als 
thema ‘De roos van Jericho - 
ontluikend 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 deze traditie oprecht stil te 
zijn en ons in die stilte te verwonderen 
en te laten meevoeren op genoemd 
thema m.m.v. de muziekgroep 
Laudate Dominum. 
Na afloop kunnen we elkaar zoals 
gebruikelijk weer vrijblijvend ontmoeten 
e.e.a. georganiseerd door het 
oecumenisch overlegorgaan van de r.-k.- 

parochie en de protestantse gemeente 
Oosthoek. We zien u wederom graag 
op deze avond, 
 

namens de voorbereidingsgroep, 
Ralf Grossert, Reina Koning-Hermans, 
Joop Basting en Cees Cosijn 
 

Uitnodiging voor een bijeenkomst over armoede 
 
 

24 uur voor de Heer 
H. Willibrordusbasiliek te Hulst 

 

vrijdag 27 maart: 
12:00 uur uitstelling van het Allerheiligst 

Sacrament met aansluitend het 
angelusgebed en middaggebed 

13:30 uur rozenkransgebed: droevige 
geheimen  

15:00 uur kruisweg 
17:00 uur avondgebed (Vespers) 
18:00 uur angelusgebed 
19:00 uur jeugdkoor de Wal-Noten 

o.l.v. Sandra den Exter 
20:00 uur Marcel Mangnus, orgel 
21:00 uur stilteviering met voorganger 

pater J. Reurs 
22:00 uur gelegenheid om het sacrament 

van boete en verzoening te ontvangen 

tot 23.45 uur, aanbiddingsliederen 
en -gebeden 

23:00 uur dagsluiting (completen) 
 

zaterdag 28 maart  
0:00 uur eucharistieviering met 

voorgangers pastoor W. Wiertz, 
kapelaan J. van Velthoven en 
pastor R. Grossert m.m.v. het West 
Zeeuws-Vlaams Gregoriaans koor 
samen met het Basiliekkoor St. 
Willibrordus Hulst o.l.v. Ronald van 
Quekelberge en jongeren, waaronder 

The Young Professionals en anderen 
 angelusgebed en aansluitend 

aanbiddingsliederen en -gebeden 
1:30 uur rozenkransgebed: blijde 

geheimen 
3:00 uur rozenkrans van de 

Goddelijke Barmhartigheid 
5:00 uur lezingendienst (metten) 
6:00 uur angelusgebed 
7:00 uur sacramentsprocessie met 

aansluitend het ochtendgebed (lauden) 
8:00 uur rozenkransgebed: 

geheimen van het licht 
10:00 uur rozenkransgebed: 

glorievolle geheimen 
11:45 uur zegen met het Allerheiligst 

Sacrament  
12:00 uur angelusgebed en afsluiting 

24 uur voor de Heer 
 

 

4de zondag van de 
veertigdagentijd 
Zondag Laetare 

JAAR - A 
 

1 Samuël 16, 1b,6-7.10-13a 
Efesiërs 5, 8-14 

Johannes.9, 1-41  
of 1. 6-9.13-17.34-38 

 

 
 

THEMA: GEREINIGD 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/41-activiteiten-werkroepen/diaconie/1094-vastenactie-in-de-parochie
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/41-activiteiten-werkroepen/diaconie/1094-vastenactie-in-de-parochie
mailto:freddyjanssens@zeelandnet.nl


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 20 MAART 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

ZONDAG 22 MAART 11.00 UUR: 
geen viering, wel uitstelling en 
aanbidding van het Allerheiligste 
intenties: familie Baert-v. Gijsel; Jo Willems 

en echtgenote Emelda Weemaes; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot George 

van der Wielen; Alice Marie van Gassen; 
Leon de Bleijser echtgenoot van Ivonne 
van Puijvelde; Henrica Pertijs-Mensen; 
Richard Heijens en Julia Heijens-
Kramers; jaargetijde Jo de Baar-Remijn 
overleden echtgenoot en zoon 

 

ZONDAG 22 MAART 14.00 UUR: 
geen doopschelpenviering Deze viering 
komt te vervallen. 

 

WOENSDAG 25 MAART 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 25 MAART 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en kinderen; familie Baert-van 
Gijsel; familie Verdurmen  

 

VRIJDAG 27 MAART VANAF 12.00 UUR: 
24 uur voor de Heer 

 

VRIJDAG 27 MAART 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

VRIJDAG 27 MAART 21.00 UUR: 
stilteviering 

 

ZATERDAG 28 MAART 00.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 

 

ZATERDAG 28 MAART TOT 12.00 UUR: 

24 uur voor de Heer 
 

mededeling: 
Zaterdag 28 maart is het de laatste 
zaterdag van de maand, dan houden we 
van 10.30 tot 11.30 uur, de maandelijkse 
kledinginzameling voor mensen in nood, 
aan de tuinpoort van de pastorie; graag de 
nog bruikbare kleding in goed gesloten 
dozen of plastic zakken verpakken. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 22 MAART 9.30 UUR: 
geen viering  
intenties: Bertie Suij echtgenoot van Riet 
de Nijs; Sylvia en Emma van Damme; 
Prudent de Caluwé, echtgenote José de 
Caluwé-Raes en overleden ouders; 
Franciscus Raes en echtgenote 
Angelina Raes-van Overmeire 

 

lector: Gonny Rozijn  
misdienaars: Annelinde en Martijn 

 

mededeling: De collecte van zondag 1 
maart ten bate van de vastenactie heeft 
€ 117,25 opgebracht; hartelijk dank voor 
uw bijdrage. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 23 MAART 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Christina Lemsen; René Boeijkens 

met gedachtenis van overleden ouders 
en familie 
 

 

Ontwikkelingen rondom het 
coronavirus 

In verband met de laatste 
ontwikkelingen rondom het coronavirus 
(COVID-19), scherpen de bisschoppen 
in Nederland de al eerder getroffen 
maatregelen aan. Alle publieke 
liturgische vieringen op 
zaterdagavonden en zondagen 

worden tot 31 maart afgelast. 

 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 26 MAART 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Martha van Houte en familie; 
George Pollet, weduwnaar van Agnes 
Praet; Maria d’Hollander, weduwe van 
Josephus d’Hooghe; Theo en Els 
Weemaes-Moorthamer en Prosper 

. 

overleden Jo van Dorsselaer, 
echtgenoot van Julia Casteels 

 
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!  

 

WOENSDAG 25 MAART 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R.Grossert m.m.v. 
het Gregoriuskoor 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 21 MAART 19.00 UUR: 
geen viering  
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en Emiel 
van Acker; José Weemaes en echtgenoot 
Gerardus Smet; Luciënne Grandsard en 
echtgenoot Frans van de Poele; Amelia de 

Moor en echtgenoot Willy de Block; Willy de 

Wert echtgenoot van Lilian van Overmeir 
 

DINSDAG 24 MAART 9.30 UUR: 

in het zaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst gebedsgroep de Bron 

 

overleden:  
Willy de Wert echtgenoot van Lilian van 
Overmeir, overleden in Axel op zaterdag 
7 maart in de leeftijd van 77 jaar; de 
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 
vrijdag 13 maart in de kerk van Clinge 
gevolgd door de crematie in Terneuzen. 

 

mededeling:  
De collecte van zaterdag 7 maart, bestemd 

voor de vastenactie, heeft € 45 opgebracht; 
met dank namens het caritasbestuur. 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 27 MAART 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger K. Van de Wiele 

 
VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 21 MAART 19.00 UUR: 
geen viering  
intenties: Netty Strooband; echtpaar Joos 

en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Gerarda Lauret-de Schepper; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Josephus de Meijer en echtgenote 

Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna 
Heijens en overleden familie; Elisabeth 
Schuren-Coolsen, overleden echtgenoot 
Joseph Schuren en overleden familie 

 

overleden Op 1 maart is in WZC. 
Antonius op 93 jarige leeftijd, Gerarda 
de Schepper, weduwe van Camiel 
Lauret overleden; de uitvaartdienst en 
begrafenis hebben plaatsgevonden op 
vrijdag 6 maart in Boschkapelle. 

 
HENGSTDIJK 

H. CATHARINA vervolg 
 

DONDERDAG 26 MAART 19.30 UUR: 
De aangekondigde Taizéviering komt te 
vervallen i.v.m. de ontwikkelingen rond 
het coronavirus. 

 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 22 MAART 9.30 UUR: 
geen viering  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 

Corrie en tante Maria Burm; overleden 
ouders Frans en Mien de Meijer-Hiel, 
Toon en Marie van den Bosch-Pauwels 
en familie; Joos en Anna van Goethem-
van Puyvelde; Guido Cornelissens; 
Paulien Vinke-Goossen 

 

lector: Jojanneke Taelman 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Om bewoners en cliënten zo goed mogelijk 

te beschermen tegen het coronavirus heeft 
ZorgSaam met ingang van woensdag 11 
maart j.l. alle activiteiten waar méér dan 
10 mensen bij elkaar komen geannuleerd. 

 

Dat betekent dat de zondagvieringen in 
de kapel van De Blaauwe Hoeve en de 
weekvieringen in de kapel te Hulst, in 
De Lange Akkers te Koewacht en in wzc 
Antonius te Kloosterzande voorlopig niet 
door zullen gaan. Het is heel vervelend 
en uitzonderlijk, maar in het belang van 
onze bewoners noodzakelijk. 

 

Ook het rondbrengen van de communie 
op zondag komt voorlopig te vervallen! 
 

De beschermende maatregelen gelden 
in ieder geval voor de gehele maand 
maart, met mogelijkheid tot verlenging. 

 

We houden u op de hoogte. 
 

Kees van Geloof, geestelijk verzorger  

 

overleden: 
 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
dhr.Marten Waterhout 79 j. 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
dhr. Wies de Klerk 72 j. 
dhr. Jack Christiaens 67 j. 
dhr. Lodewijk van Vliembergen 83 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
dhr. Piet de Vliegere 91 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

