
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieringen 
 

Beste mensen, zeker tien zondagen geen 

vieringen in onze kerken. Mijn persoonlijke 

mening is dat we ons erg terug moeten 
houden in het samen komen in eigen 
vieringen of überhaupt bijeenkomsten. 
Als niet eerder tevoren mogen we die 
grote parochie waarderen, die katholiek 
Nederland mag en kan zijn op zondag-
ochtend; met elkaar verbonden in Christus 

in de viering op de televisie. Toch staat 
er voor de komende vieringen van de 
Goede Week wel een viering in en uit 
Zeeuws-Vlaanderen op het programma.  

 

 
 

Via Omroep Hulst, is aan onze parochies de 

gelegenheid geboden een samengestelde 

viering vanuit de basiliek te verzorgen die 

op verschillende momenten zal worden 
uitgezonden. Van harte hoop ik dat 
deze viering onze verbondenheid mag 
versterken. Ons geloof mag verdiepen. 
Ons vertrouwen mag vergroten. Wij zijn 
in Gods hand. Houd goede moed! 

 

pastoor Wiel Wiertz 
 

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/ 
Uitzendingen Omroep Hulst: op 5 
april om 11.30 uur; op 6, 9 en 10 april 
om 19.00 uur; op 11 april om 20.30 uur. 
 

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 5 en 12 april2020 

TINTINNABULUM 

Het meest dramatische van deze dagen en van de liturgie van Palm- en 
Passiezondag, is wellicht de tegenstelling tussen enerzijds de toejuiching en 
vervolgens het verraad en de dood, ten overstaan van één en dezelfde menigte 
van mensen.  
 

Misschien heb je het wel eens meegemaakt. De pijnlijke ervaring dat je dacht op 
je vrienden te kunnen rekenen, terwijl ze je op het moeilijkste moment in de steek 
laten. Het kan zijn dat je overvraagd hebt, maar het komt ook voor dat je moet 
ontdekken dat bepaalde vrienden je vrienden niet blijken te zijn. Dan voel je je 
gekwetst en in de steek gelaten. 
Deze week herdenken we, dat je niet de enige bent met dat soort ervaringen. Niet 
dat je er per se iets aan hebt, dat je weet dat anderen dat overkomt. Maar tussen 
die lotgenoten is er één waar je wel wat aan hebt, omdat Hij jouw gevoel van 
binnenuit kent en begrijpt. Hij heeft het zelf meegemaakt. En Hij maakt het nog steeds 

mee, want als mens en Zoon van God, kent en doorvoelt Hij nog steeds al onze 
menselijke ervaringen. Zelfs als wij ons verlaten voelen door God, begrijpt Hij ons. 
Waar wij mensen soms boos of rancuneus blijven op mensen, die ons teleurgesteld 
hebben, zegt Jezus: “Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”. 
En waar wij boos op onszelf zijn, of beschaamd moeten toegeven, dat ook wij 
Hem of andere mensen verwaarloosd of verloochend hebben, weten we dat Hij 
bereid is ons te vergeven. 
 

Als Zoon van God kent Hij ons beter dan dat wij onszelf kennen; als mens weet Hij 
wat mensen voelen en meemaken. Waar je bij anderen soms onbegrip ontmoet, 
daar begrijpt Jezus ons beter dan wij onszelf begrijpen. Hij is uiteindelijk het enig 
antwoord op de eenzaamheid van onze ziel. Als je Hem tot je door laat dringen, 
dan kan je dat enorme kracht en vrede geven. 
Daarover gaat het in deze week. Het gaat over Jezus die op Palmzondag bejubeld 
wordt, vervolgens verraden, in de steek gelaten, veroordeeld, gedood en 
begraven. Maar het gaat ook over ons, want Hij heeft dit alles willen ondergaan 
voor ons, opdat wij met al onze eigen ervaringen bij Hem terecht kunnen en van 
Hem de kracht ontvangen om alles te boven te komen. Hoe intenser wij ons leven 
met Hem verbinden, meeleven met zijn lijden en sterven, des te meer zullen wij 
zijn kracht en vrede ervaren. 
 
Tot slot 
Laten wij de kracht van Palmzondag in ons hart meedragen naar onze huizen en 
onze straten, om daar de Geest van Jezus Christus zichtbaar te maken door er 
met onze aandacht, liefde en hartelijkheid te zijn voor hen die gekwetst, bedroefd 
en verlaten zijn. 
 

Woorden bij de liturgie van Palm- en Passiezondag 
 

 

 

 

LEZINGEN 5 APRIL 

 

 

De vastenactie 
gaat door! 

 

Jaarlijks in de veertigdagentijd worden 
door de werkgroep Vastenactie allerlei 
activiteiten ontplooid voor een goed 
doel in de derde wereld. Het doel 
wordt de laatste jaren bepaald voor 
het gehele bisdom. In 2020 kiezen de 
drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen 
gezamenlijk voor een eigen project in 
Tanzania genaamd ‘Sibusiso’. 
Het Sibusiso project in Tanzania is in 
2001 gestart door Henk en Atty 
Hammer-Roos. Nadat ze van 1975 tot 
1979 in een missieziekenhuis hadden 
gewerkt, zijn ze in Zeeuws-
Vlaanderen terecht gekomen, waar 
Henk in Terneuzen als huisarts heeft 
gewerkt. In 1986 zijn ze betrokken 
geraakt bij Artsen zonden Grenzen en 
alle twee zijn ze vele malen 
uitgezonden geweest naar oorlogs- en 
rampgebieden. 
In Tanzania wordt er gewerkt met 55 
enthousiaste en betrokken Tanzaniaanse 

medewerkers. In Tanzania hebben 
Sander Hammer en zijn vrouw 
Claudia de eindverantwoordelijkheid 
voor de dagelijkse gang van zaken op 
zich genomen. Meer informatie kunt u 
vinden u op de website van Sibusiso: 
www.sibusiso.nl. 
Omdat er in de kerken geen vieringen 
worden gehouden zijn er geen collectes. 
Maak daarom uw bijdrage over op 
NL80 RABO 0172 460 638 t.n.v. 
Caritas H. Maria Sterre der Zee onder 
vermelding van het projectnummer 
401387. Het vermelden van het 
projectnummer is belangrijk! 

 

Wachten ……..  
waarop en wanneer 

 

Er zijn heel veel zaken, waar het 
wachten op is. Wanneer zien we het 
einde van corona?……. We weten het 
niet. Deze tijd is heel spannend, voor 
sommigen heel erg nabij, voor anderen 

verder van ons bed. We maken 
gissingen, er worden maatregelen 
genomen, we maken voorspellingen, 
maar weten doen we het niet. We 
zouden zo graag het einde kennen. 
Wanneer wordt het zomer? ……. We 
weten het niet. Nou ja, misschien wel. 
Immers, 1 juni is vastgesteld als het 
begin van de zomer, de wintertijd wordt 
zomertijd, we zien de bomen uitbotten. 
We kunnen heel veel argumenten 
aandragen, wanneer het zomer wordt, 
maar we weten niet wanneer we het 
aan den lijve ondervinden en voelen. 
Toch lijkt het erop, dat het uitbotten 
van de bomen, het zingen van de 
vogels in de ochtend, het licht zijn bij 
het opstaan en binnen gaan zitten ook 
een mooie boodschap van Pasen is. 
De 40-dagentijd, de tijd van bezinning 
is voorbij, de betrokkenheid van hen 
die zich inzetten is groot.  
Aan het eind van de donkere weg is er 
altijd weer licht en biedt het 
perspectief. We hopen, dat Pasen 
veel voor ons duidelijk maakt, dat we 
weer kunnen gaan bouwen en met 
volle energie vooruit kunnen. Laten 
we vertrouwen hebben, ook in deze 
moeilijke en onzekere tijd, in een 
hoopvolle toekomst. 

 

Palmzondag 
JAAR - A 

 

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

Matteüs 26, 14 -27, 66 
 

 
 

THEMA: GOD ZAL MIJ HELPEN 
  

LEZINGEN 12 APRIL 
 

Pasen 
JAAR - A 

 

Handelingen 10, 34a. 37-43 
Kolossenzen 3, 1-4 
Johannes 20, 1-9 

 

 
 

THEMA: HIJ LEEFT! 
 

Inleidende woorden 
Op Palmzondag wordt ‘wie’ Jezus is op een indringende manier geschilderd: als 
knecht en als koning tegelijk. Met een bedoeling. Jezus is niet zomaar koning. 
Nee, hij is een koning die het opneemt voor de onderklasse, voor degenen die de 
touwtjes niet in handen hebben. En Jezus gaat zelfs nog verder: hij gaat midden 
tussen hen in staan, hij stelt zichzelf op als knecht. Wat nemen wij over van hem 
als ons voorbeeld? Nemen wij het op voor de minderbedeelden of zijn de 
verlokkingen van aanzien, macht en geld te groot?  
Aan het begin van de Goede Week worden wij uitgedaagd ons hierop te bezinnen. 
 

De lezingen van Palmzondag zijn voor de palmliturgie Matteüs 21,1-11 en voor 
het lijdensverhaal Matteüs 26, 14-27,66 
 
 

Ter overweging 
Hoe plaats ik mijzelf te midden van alle personen rondom 
Jezus? Hoe zou ik mij ten opzichte van Jezus opstellen? 
Als Petrus; vol geloof en enthousiasme, maar ook vol 
angst als het er op aankomt. Als Pilatus die zijn 
verantwoordelijkheid niet neemt, en kiest voor een 
gemakkelijke uitweg. Als Maria Magdalena, machteloos 
maar wel trouw? Belangrijk is daarbij ons af te vragen: 
hoe stel ik mij in het dagelijks leven nu op tegenover 
Jezus, durf ik ervoor uit te komen dat ik in Hem geloof, 
ook als mijn geloof belachelijk wordt gemaakt? Of zwijg ik 
er liever over? 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Palmtakken 
 
 

Bidden is: Jezelf in ogenschouw nemen 
in relatie tot God en je omgeving. 
 

Op zijn reis door het leven 
trekt Jezus zich regelmatig terug 
om te bidden en zich af te stemmen 
op de stille stem van zijn Vader: 
“Uw Koninkrijk kome uw wil geschiede..” 
 

Dat doet Hij ook op de laatste avond 
voor Hij gevangen genomen wordt. 
Hij vraagt drie leerlingen om met Hem 
mee te gaan. 
Het lukt hen niet om wakker te blijven. 
“Kunnen jullie niet één uur met mij waken?” 
vraagt Jezus hen, wanneer Hij hen 
slapend vindt. 
 

Bidden vraagt om een zekere discipline en  
de wil om je aandacht -al is het maar even- 
onverdeeld op God te richten. 
 

M. Barnard, Zeggen en zwijgen,  
oecumenisch gebedenboek voor elke dag 

 

Deze week hebben we, op een voor ons 
heel vreemde manier, de palmtakken 
gezegend. In een lege basiliek zijn deze 
week de palmtakken gewijd voor heel 
Zeeuws-Vlaanderen. Het coronavirus 
zorgde voor deze vreemde move, maar 
we wilden heel graag, dat u palmtakken 
in deze paastijd kunt krijgen. 

 

Aanstaande zaterdag 4 en zondag 5 
april zullen alle kerken open zijn. U 
wordt dan in de gelegenheid gesteld 
een palmtak in uw kerk op te halen. Op 
omroep Hulst, delta 112, kunt u de 
viering volgen op de tijden, dat er 
normaal een viering zou zijn. Let op uw 
krant en advertentieblad. 
Aan iedereen de wens in goede 
gezondheid de paasdagen te kunnen 
doorbrengen, maar tevens heel veel 
sterkte gewenst aan hen, die getroffen 
worden door het coronavirus. 
 

Bidden 

http://www.sibusiso.nl/


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

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 

 

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 

 

 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 12 april: 
 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

intenties: Klaus Wiertz en overleden familie; 
Honoré Verschueren en echtgenote Riet 
Verschueren-Hamelinck; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Jacobus 
de Smit, broers, zusters en familie; familie 

Heyens; Michael Vonk, Rosalia Vonck-
van Huffel, Magdalena en Juliette Vonck; 
René d’Hooghe, echtgenoot van Agnes 
Beaurain,overleden ouders Theo Hiel, 
Lies Kerckhaert en overleden familie; 
jaargetijde Maria Roels, Leonid Gromyko 
en Ljoebov en Willy van Mol; Corry van 
der Wielen-Aarts en echtgenoot George 
van der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
overleden ouders en familie; overleden 
ouders Guust en Trees De Roeck-Fermont; 
jaargetijde Irene de Witte echtgenote van 

Theo Dobbelaer en overleden familie; 
voor Joop, Jan en Marèl Gremmen; 
voor Jo de Poorter en echtgenote Ireen 
van Waterschoot; Gerard Bruggeman 
en echtgenote Marja van Waterschoot 
en zoon Erie; Cornelis Vermuë, broer en 
zussen en familie Waterschoot-de Vree, 
broers en zussen; René Verschuren en 
echtgenote Cornelia de Smit en overleden 

familie; Leon de Bleijser echtgenoot van 
Ivonne van Puyvelde; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
familie Verdurmen 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Joseph Martens en Maria Heijkans 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: jaargetijde pastoor Jo van der 
Heyden; José Weemaes en echtgenoot 
Gerardus Smet;  jaargetijde Luciënne 
Smet en echtgenoot Richard de Loos en 
overleden familie; Willy de Wert 
echtgenoot van Lilian van Overmeir  

 

GRAAUW 
 

intenties Trees Buys, echtgenote van 
Willy Hofman, overleden ouders en 
familie; Petrus Boënne-van Megroot en 
overleden kinderen; jaargetijde Maria 
Verbist; Marie Verdurmen, echtgenoot 
Piet Totté en wederzijdse ouders; Jozef 
van de Vijvere, echtgenote Alma Mahu 
en wederzijdse ouders Frans, Hypoliet 
en Maria Buys; Jules van den Eeckhout 
en echtgenote Malphina Daalman; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos, Juliëtte 

Everaert-Janssen en overleden familie; 
overleden familie Johannes Truijman-
Vonk en overleden kinderen; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; overleden ouders Piet en Louise 
de Rooij-de Schepper; Gerarda Lauret-
de Schepper 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Maria 
Menu-Hiel weduwe van Hypolitus Menu; 
jaargetijde Johannes Verdurmen; Theo 
van Kruijssen en Els van Kruijssen-
Franssens;jaargetijde Piet Maas en 
Anna Maas-picavet en kinderen Jo, Rie 
en Roos; overleden ouders Theo de 
Bakker en Annie de Bakker-Gelderland en 

overleden familie; Guido Cornelissens 
 
 

 

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! 

 

Wij wensen u allen oprecht een zalig 
Pasen toe. Dat het licht en de hoop van 
Pasen ook nu, juist nu een plekje mag 
hebben in uw leven! 
 

vrijwilligers dienst geestelijke zorg en 
pastor K. van Geloof 

 

overleden: 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
dhr. Josephus Roelands 96 j. 
dhr. Dolf Lampo 86 j. 
mw. Anna Louisa Pieters-Pharasijn98 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 
 

 

 

Beide bedevaarten naar 
Beauraing gaan niet door 

 
Het bestuur van de bedevaart naar 

Beauraing heeft helaas de moeilijke 
beslissing genomen om de bedevaarten 
naar Onze Lieve Vrouw van Beauraing 

in juni en september niet door te laten 
gaan vanwege het coronavirus. 
Momenteel zit België op slot en het is 

niet duidelijk wanneer de grenzen weer 
open gaan. Het heiligdom in Beauraing 
is nu ook gesloten. Vele pelgrims 

behoren voor het grootste gedeelte tot 

de kwetsbare groep. Daarom zijn helaas 
beide bedevaarten afgelast. Hopelijk 

kunt u dit besluit begrijpen. Ook al 
moeten we met zijn allen de afstand 
naar elkaar houden, de liefde voor 

elkaar is niet minder. Hoe groot zal de 
vreugde zijn als we in 2021 met vele 
pelgrims Maria toezingen in Beauraing: 

Maria wij juichen u blij tegemoet. 
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