
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmzondag,  
Goede Week en Pasen 

 

Met Omroep Hulst zijn wij overeen-
gekomen dat alle vieringen van 
Palmzondag tot en met de paaswake 
worden uitgezonden vanuit de basiliek 
in Hulst. Het pastoraal team zal 
voorgaan in deze vieringen, zonder de 
aanwezigheid van parochianen. 

 

Omroep Hulst TV  
Digitaal is Omroep Hulst TV in Zeeuws-
Vlaanderen te ontvangen op kanaal 112 
bij Delta. Onder uitzending gemist zijn de 
uitzendingen via de website te bekijken: 
http://www.omroephulst.tv/uitzending/ 
Ook is Omroep Hulst TV te zien op Youtube 

 

Uitzendingen Omroep Hulst: 
Palmzondag op 5 april om 11.30 uur 
boeteviering op 6 april om 19.00 uur 
Witte Donderdag op 9 april om 19.00 uur 
Goede Vrijdag op 10 april om 19.00 uur 
paaswake op 11 april om 20.30 uur 
 

Aan de vertegenwoordigers van de 
parochiekernen wordt gevraagd om de 
palmtakjes en paaskaarsen naar de 

basiliek te brengen op zondag 29 maart 
tussen 11:00 en 15:00 uur. Gelieve de 
manden met palm, de paaskaarsen en 
de bijbehorende kandelaars duidelijk te 
voorzien van de plaatsnaam. 

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. 21 
 

zondag 29 maart en 5 april2020 

TINTINNABULUM 

Vandaag laat Jezus zien dat Hij Heer is over leven en dood. Dat de dood, die Hij zal 
gaan sterven, niet het laatste woord heeft. Zo maakt Hij zijn leerlingen door de 
kracht van het geloof sterk en moedig om met Hem te geloven dat zijn sterven niet het 
einde is. Zeker, de dood heeft iets definitiefs. Als we afscheid moeten nemen van 

dierbaren, dan weten we dat we hen in dit aardse leven niet meer terug zullen zien. 
Daar zijn we terecht verdrietig om. 
Het verdriet van de zussen van Lazarus, Marta en Maria, ontroert Jezus, lezen we 
in het evangelie. Maar dan: niet het kwaad, niet de dood heeft het laatste woord. 
God heeft het laatste Woord. En God heerst, ook over de dood. 
Toen Jezus voor het graf van Lazarus stond en wist dat Hij Lazarus uit de dood 
terug ging halen, verrichtte Hij de opperste daad van liefde. Net zoals de Heer zich 
met ons verzoent en ons terughaalt uit onze onmacht en doet omkeren van onze 
dwaalwegen. Ons terughaalt naar het leven. Elke keer wanneer wij de eucharistie 
vieren, worden we teruggeroepen naar het leven. 
Over enkele weken mogen we Pasen vieren. Het hoogfeest van de definitieve 
overwinning van het leven op de dood. Dan vieren wij de komst van Christus, die 
als een licht in deze wereld komt. Dit wordt zo mooi verbeeld in de nieuwe 
paaskaars, die de kerk binnen wordt gedragen. Dat ook wij dán mogen zien wat 
Hij voor ons gedaan heeft en dat ook wij, net zoals Lazarus, vol vertrouwen 
mogen hopen op wonderen van nieuw leven. 
 

Tot slot  
Soms ervaren wij een blokkade om iets te doen voor wie geen leven meer 
hebben. Toch zijn wij geroepen om onszelf en anderen uit dat graf te halen van 
moedeloosheid, wanhoop en elk gemis van perspectief. 
Mogen wij opstaan en meewerken aan nieuwe levenskansen voor iedereen op 
aarde. Moge de goede God ons daarin tot zegen zijn. 
 

Tekst uit de traditie: van de heilige Franciscus van Paola (1507) 
Laat haat en vijandschap varen, wees spaarzaam met harde woorden. En als u 
die wel eens uit de mond vallen, neem dan de moeite om met die mond ook te 
genezen, waar wonden geslagen zijn. Vergeeft elkaar zo, dat zelfs de herinnering 
aan dat aangedane onrecht wordt uitgewist. Immers, het blijven denken aan het 
kwaad is al onrecht; het is een aanvulling op de verontwaardiging; het is het 
bewaren van een afkeer voor het recht; het vertroebelt ons gebed en verminkt de 
smeekbeden, die wij tot God richten. Wees gehecht aan de vrede; het is de 
kostbaarste schat; verlangt daarnaar boven alles. U weet dat onze zonden Gods 
toorn opwekken. Hebt dus berouw, zodat God u in zijn barmhartigheid vergeeft. 
Wat wij voor de mensen verborgen houden, is bekend bij God. Bekeert u dus met 
een oprecht hart. Leeft zo, dat de zegen van de Heer op u rust en de vrede van 
God onze Vader altijd bij u blijft. 
 

Vijfde zondag in de veertigdagentijd 
 

 

 

LEZINGEN 22 MAART 

 

Coronavirus 
 

In de beginperiode werd het corona-
virus vergeleken met een griepje. Helaas 

is het dat niet, al moet je een griep ook 
niet onderschatten. Wat kun je daar 
ziek van zijn. Maar dan het coronavirus. 
Je zult toch in het ziekenhuis terecht 
komen en aan de beademing komen. 
Wat zal je dan ziek zijn! 
Verpleegkundigen en artsen zullen je 
ondersteunen en op de goede weg 
helpen. Veel mensen liggen ook thuis 
en waarschijnlijk weet niemand hoe 
ziek die mensen echt zijn. 
Wat worden we nu op onszelf 
teruggeworpen. Van een steeds meer 

wordende individualistische maat-
schappij herkennen we nu een grotere 
bezorgdheid voor elkaar. Gingen we 
in februari nog op de wintersport of 
andere vakanties naar zonnige 
oorden, nu komen we er achter, dat 
we het niet allemaal voor het zeggen 

hebben. Dit virus overkomt ons, we 
weten niet waar het vandaan komt, we 

gissen en willen meer ‘waarheden’, 
maar helaas, antwoorden op al deze 
vragen komen pas, als het achter de 
rug is. We realiseren ons, dat ieder 
van ons slechts een klein elementje is 
in een grote wereld. We zullen met de 
situatie moeten dealen. Hierdoor zijn 
we teruggeworpen op onszelf en 
voelen ons kwetsbaar. 
Pas goed op jezelf en je naasten, maar 
heb ook oog voor de mensen in je buurt. 
Denk aan al die hulpverleners, die nu 
een zware job hebben, veel verantwoor-
delijkheid dragen en zich voor 200 % 
inzetten voor hun naasten. 
 

 

Als God renoveert 
 

Eigenlijk zou in deze dagen het vanuit 
het Sint Franciscuscentrum georgani-
seerde symposium ‘Als God 
renoveert’ plaats vinden. Meer dan 
1.200 gelovigen! waren daarvoor 
aangemeld. Door het ons allen in de 
greep houdende Coronavirus is ook 
dit symposium -uiteraard- niet plaats 
kunnen vinden. Van uitstel komt geen 
afstel. Inmiddels zijn we geïnformeerd 
over nieuwe dagen waarop het 
symposium plaats zal vinden: 5 en 6 
november. Verdere informatie volgt 
als we verdere informatie hebben. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

  

 

5de zondag van de 
veertigdagentijd 

JAAR - A 
 

Ezechiël 37,12-14 
Romeinen 8, 8-11 

Johannes 11, 1-45 of  
3-7. 17. 20-27. 33b-45 

 

 
 

THEMA: JIJ ZULT LEVEN 
  

LEZINGEN 5 APRIL 
 

Palmzondag 
JAAR - A 

 

Jesaja 50, 4-7 
Filippenzen 2, 6-11 

Matteüs 26, 14 -27, 66 
 

 
 

THEMA: GOD ZAL MIJ HELPEN 
 

Inleiding 
Opstaan om te leven  
Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij 
gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. 
Johannes, 11, 25  
 

Inleidend woord  
Op de vijfde zondag in de veertigdagentijd worden wij geroepen tot nieuw leven, 
tot opstanding uit de moedeloosheid, uit onze wanhoop en uit elk gemis aan 
perspectief. Dit kan als wij opnieuw geloven in de persoon van Jezus Christus. 
Wie in Hem gelooft, heeft het echte leven, hier en nu voor eeuwig.  
 

Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes, 11, 1-45 
 
 

 

 

Gedachte bij het evangelie 
Onze Heer Jezus Christus kan wonderen doen, 
ook met ons. Maar het is wel zaak dat als Hij iets 
tot ons zegt, wij gehoor geven en doen wat Hij van 
ons vraagt. Hij spreekt ons aan. Hij spreekt tot ons 
hart. In het Woord dat Hij via de heilige Schrift tot 
ons spreekt, door het sacrament dat we mogen 
ontvangen. 
 

 
 
 

Vaak gaat het nog over corona of 
naasten, die het mogelijk wel of niet 
hebben of mensen, die op vakantie zijn 
en niet terug kunnen komen. Het is een 
start en deze morgen hoor je de 
initiatieven om mensen te helpen: 
samen de schouders er onder! 
Inmiddels zijn er ook binnen de kerk 
aanpassingen. Ook deze worden strenger 
per week, dat betekent, dat er op dit 
moment geen vieringen in de kerken 
en kapellen zijn. We nemen aan dat dit 
gelijk blijft lopen met de maatregelen 
van de overheid. Ons motto: ‘Mensen, 
let een beetje op elkaar !!!!’ 
 

 

 
 

 
 

Covid-19 
 kunnen doen. Het is best mogelijk, dat 

er nog meer maatregelen komen, maar 
laten we ons daar dan ook door leiden? 
Niemand wil dat er nog meer zieken 
komen, niemand wil daar de schuld van 
zijn, we kunnen allemaal ons steentje 
bijdragen. Afstand bewaren, de 
maatregelen respecteren, maar ook 
saamhorigheid, naar elkaar omkijken, 
elkaar helpen. Kijk om je heen of er 
mensen hulp nodig hebben. 
Eigenlijk zie je al solidariteit ontstaan. 
Mensen spreken elkaar op straat al 
meer aan. Corona heeft gezorgd, dat er 
praatje met elkaar worden gemaakt.  

Nederland is tot stilstand gekomen. De 
wereld is op slot gegaan. Wie had dit 2 
weken geleden kunnen bedenken. Ja, 
China had dan wel een probleem, maar 
hoe ver is dat niet weg? Toen kwam 
Italië. Dan zeg je: “hoe is het mogelijk”. 
Reizigers van beide landen komen terug 
en ineens zit Nederland er ook 
middenin. Eerst nog wat lacherig voor 
velen, maar nu vergaat ons het lachen. 
Eerst gaat het om Brabant en wordt 
gevraagd uit elkaars buurt te blijven, 
maar de maatregelen verscherpen. Het 
hoeft niet omschreven worden, want 
iedereen weet wat we wel en niet nog 
 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 29 maart: 
 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Loin de Bleijser echtgenoot van Ivonne 
van Puyvelde; Corry van der Wielen-
Aarts en echtgenoot George van der 
Wielen; Alice Marie van Gassen; Greet 
Eeman de Theye en overleden familie; 
jaargetijde voor Catharian Johanna 
Rosalia Temmerman; Henrica Pertijs-
Mensen; overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Alphons Blommaert en echtgenote 
Mathilde de Vos en overleden ouders; 
overleden ouders Brand-Wauters en 
overleden familie; Alfons Verdurmen; 
Henrica Pertijs-Mensen 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Bertie Suij echtgenoot van 

Riet de Nijs; Gerard van der Sijpt en 
echtgenote Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en overleden familie; 
jaargetijde voor Alois de Bock en 
echtgenote Emerentia de Caluwé 
overleden dochters en schoonzoons; 
intentie in goede herinnering aan de 
levensweg met Marianne Herman; 
Gerard Rotthier echtgenoot van José 
Rotthier-de Schepper 

 

mededeling:  
De huis-aan-huiscollecte in onze 
parochiekern ten bate van de 
Vastenactie heeft €1460,21 opgebracht. 
Van harte dank voor uw bijdrage en ook 
een bedankt aan de collectanten. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: Antoinette Maenhout en 
overleden ouders; Etiënne Schijvenaars 
echtgenoot van Agnes de Wilde; Amelia 
de Moor en echtgenoot Willy de Block; 
Eduard Bonte echtgenoot van Hilda 
Leuridan en overleden familie; José 
Weemaes en echtgenoot Gerardus 
Smet; Willy de Wert echtgenoot van 
Lilian van Overmeir; jaargetijde Gabriël 
de Deckere echtgenoot van Maria van 
Hauten en schoondochter Miranda; voor 
de overleden leden van de KBO - 
afdeling Clinge; Maria Verbist, met 
gedachtenis aan haar ouders; Marie 
Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en 
wederzijdse ouders; Jozef van de 
Vijvere en echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders; Jules van den 
Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Joseph Lockefeer 
echtgenoot van Gonny van Haelst; Piet 
de Cock; Louis Pauwels en echtgenote 
Irma Goossens 
 

 

Het parochiecentrum, 
Steenstraat 9, zal tot nader 

bericht gesloten zijn. 
 

Natuurlijk kunt u wel een afspraak 
maken via 0114-745000. We hopen het 
met elkaar gezond te houden. Wees 
vriendelijk voor elkaar. 
 

Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter 
parochie H. Maria Sterre der Zee 

 

 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

intenties: Martha van Houte en familie; 
Georg Pollet weduwnaar van Agnes 
Praet; Maria d’Hollander weduwe van 
Josephus d’Hooghe; Theo en Els 
weemaes Moorthamer en Prosper 

 

overleden: 
Jo van Dorsselaer 80 jaar echtgenoot 
van Julia Casteels. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: Netty Strooband; Gerarda 
Lauret-de Schepper; jaargetijde Tilly 
van der Veeken-Lambert en overleden 
familie;echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; jaargetijde Bennie Cappendijk 
en overleden familie. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 

zus Corrie en tante Maria Burm; Lisa de 
Waal, broer, zussen en ouders; Frans 
en Irena Valckx-Verbist en overleden 
familie; Guido Cornelissens; Paulien 
Vinke-Goossen 

 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 5 april: 
 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

intenties: familie Baert-van Gijsel; Edie 
Verschueren; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corry van der Wielen-
Aarts en echtgenoot George van der 
Wielen; Leon de Bleijser echtgenoot van 
Ivonne van Puyvelde; Henrica Pertijs-
Mensen; Piet Rottier en echtgenote Maria 

d’Hooghe, Wilfried Seegers; overleden 
ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; familie Verdurmen; jaargetijde 
voor pastoor Jo van der Heyden en 
overleden familie van der Heyden-Smet 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: jaargetijde voor Theophile de 
Rechter en echtgenote Margaretha 
Martinet en overleden familie; Joseph 
Martens en Maria Heijkans; André van 
Regenmortel en Emma Bauwens; Rene 
van Nieuwlande echtgenoot van Hilda 
Kips; Theophiel van der Ha en echtgenote 

Yvonne van der Ha-Bral, overleden 
ouders en familie 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

intenties: Ed Borm en echtgenote en 
overleden ouders; Alfred Weemaes en 
echtgenote; Silvia Plasschaert; René 
Bauwens en echtgenoten; Margaretha 
Danckaert en echtgenoten Frans Thijs 
en Joos de Wit zonen Freddy en 
Francky en overleden familie; Johan de 
Burger en echtgenote Angela Weemaes 
en overleden familie; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: Jo van Goethem echtgenoot 
van Annie Smet; Amelia de Moor en 
echtgenoot Willy de Block; José 
Weemaes en echtgenoot Gerardus 
Smet; Herna Buytaert echtgenote van 
Roger Bogaert, overleden ouders en 
familie; Willy de Wert echtgenoot van 
Lilian van Overmeir 

 

 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: Netty Strooband; Gerarda 
Lauret-de Schepper; echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; jaargetijde Willij 
Lambert en overleden familie Lambert-
de Boeij; overleden ouders Theo en 
Lena van Vlieberghe-van Goethem; 
Wies Cappendijk en overleden familie  

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Petrus 
Maas en echtgenote Anna Maas-Picavet, 
kinderen Jo, Rie en Roos en overleden 
familie; overleden echtpaar Kees en 
Madeleine Rijk van de Lavoir; overleden 
ouders Jo Rijk en Maria Hiel; Paulien 
Vinke-Goossen 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Alle vieringen en diensten op onze locaties 

zullen voorlopig niet door kunnen gaan.  
Voor de opgegeven intenties zal in 
overleg op een latere datum worden 
gebeden. Ook het rondbrengen van de 
communie komt te vervallen! 

 

overleden:  
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
mw. Agnes Pieters-Fruijtier 92 j, 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
mw. Marja Verstraaten 83 j. 
mw. Riet Van Vlierberghe-Rombout87 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 
 

 

Bericht van Rouwzorg Regio 0114 
 

De geplande voorstelling door Theo v. 
Teijlingen op 14 april a.s.in de Blaauwe 
Hoeve kan vanwege het coronavirus 
geen doorgang vinden. Als alles weer 
normaal kan doorgaan, gaan wij samen 
met hem bekijken hoe we zijn optreden 
kunnen laten samen vallen met ons 20-
jarig bestaan op 6 oktober dit jaar. 

 

team en stuurgroep Rouwzorg Regio 0114 

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

