
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omroep Hulst zendt viering uit 
 

Op vele plaatsen zijn mensen heel creatief 
geweest. De kerk is open. U kunt zeker 
naar de kerk gaan om een kaarsje op te 
steken of een palmtakje mee te nemen. 
Bij het altaar staan manden, waaruit u de 

gewijde palmtakken kunt meenemen. Het 
bijwonen van de vieringen van Palmzondag, 
de Goede Week, Pasen, Hemelvaart en 

Pinksteren kan niet. Voor mensen die 
regelmatig naar de mis gaan is er toch 
een mogelijkheid deze vieringen mee te 
maken, maar dan wel op uw tv. NPO2 
zendt elke zondag om 10.00 uur de viering 

uit, voorgegaan door het geloofsgesprek. 
Dit geloofsgesprek is in deze tijd zeker 
inspirerend. Het gesprek maakt een 
verbinding tussen God, geloof en de mens, 
nu in deze tijd met speciale aandacht voor 

corona. Niet de kille gegevens, maar de 

gedachte, dat er meer is tussen hemel en 

aarde en hoe hier vanuit het geloof naar 
gekeken wordt. Omroep Hulst zendt een 

samengestelde viering van Palmzondag, 
boeteviering, Goede Week en paaswake 

vanuit de basiliek uit. Een speciale gewaar-
wording, zo alles in één en toch steeds 
aangepast aan de dag. Alle paaskaarsen 

van Zeeuws-Vlaanderen stonden voor het 
altaar in de basiliek, evenals het kruis, de 

palmtakken en de pilaren versierd met 
prachtige bloemen. Er zijn vele mogelijk-
heden deze Goede Week en Pasen te 
volgen, Omroep Hulst, NPO2, live 
stream en YouTube. Het is de moeite 

waard. Op deze manier zijn we toch 
een beetje bij elkaar. 
 

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. 23 
 

zondag 12 en 19 april2020 

TINTINNABULUM 

 

LEZINGEN 12 APRIL 
 

Vragen van een 
Mater Dolorosa 

 

 

 

Als ik zo kijk naar uw verhakkeld lijf 

dat in een krans van veel te jonge jaren 
daar levenloos ligt leeggebloed 

zo dat ik zeggen moet: is dat nu goed, 
 

mijn Zoon? Als ik zo denk aan de gebaren 
van zware dode armen vroeger stijf 

van eindeloze zegeningen blijf 

ik vragen stil naar Jahwe's wil. 
 

Ik zit er bij verstard te staren 
naar wat mijn liefde is geweest: 

hoe zoet uw lichaam en uw geest 
waarvan mij niets meer overblijft 

 

dan mijn gebroken hart en uw verstijfde lijf. 
Is Jahwe ook gewond?  
Dringt onze mensenpijn 

diep als een speerpunt in zijn zachte zij? 
Mijn liefste, 

wou U soms daarvoor gekruisigd zijn? 
 

Fasafas, Gent, 3 maart 1989 

 
 

 

Pasen 
JAAR - A 

 

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

 

 
 

THEMA: HIJ LEEFT! 
 

LEZINGEN 19 APRIL 

2de zondag van Pasen 
Zondag van de goddelijke 

Barmhartigheid 
 

JAAR - A 
 

Handelingen 2, 42-47 
1 Petrus, 1, 3-9 

Johannes 20, 19-31 
 

 

THEMA:  
DEUREN EN RAMEN OPEN! 

 

Leven sterker dan de dood 
 

Inleiding 
Met Pasen vieren we de trouw van God over de dood heen. Het kon niet zo zijn 
dat het leven van Jezus, vol van belofte en van toekomst, eindigde op Golgota. 
Het kon niet zo zijn dat Hij na zijn dood aan de vergetelheid zou worden. 
prijsgegeven De opstanding uit het graf kunnen wij ons niet voorstellen zonder de 
opwekking uit de dood. Want precies daar vermoeden wij de hand van God. Bij 
Johannes lezen wij: de Schrift zegt dat Hij uit de doden moest opstaan. Dat 
betekent: het kon niet anders, er was geen andere mogelijkheid. Je kunt dat alleen 
maar op díe manier zeggen vanuit het perspectief van God. Hij, God, kon niet 
anders. Pasen is het feest van leven na de dood, dat er een nieuwe dag komt na 
het duister van de nacht. Wat een vreugde om dat te mogen vieren! 
 

Uit het evangelie volgens Johannes 20, 1-9 
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen -het 
was nog donker- bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Ze 
liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling en 
zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze 
Hem hebben neergelegd”. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg 
naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus 
vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels 
liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook 
bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de 
zweetdoek, die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens 
afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die 
het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde, want zij 
hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de 
doden moest opstaan. 
 

 
Woorden van overweging 

“Die andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen, ging -na Petrus- 
ook het graf binnen. Hij zag en hij geloofde”. Voor hem was de steen, die was 
weggerold zonder dat er iemand aan te pas was gekomen, het lege graf, de 
opgerolde doeken, teken dat de Heer was opgestaan. Want Hij kende Jezus. Hij 
had bij de maaltijden aan zijn borst gelegen. Hij had altijd een grote liefde voor 
Jezus gehad. Omdat Jezus anders was. Met niemand te vergelijken. De Zoon van 
God. Nu drong het pas goed tot hem door: Jezus was niet dood. Zijn Heer was uit 
de doden opgestaan. 
Later zouden hij en de andere leerlingen bij elkaar zitten en herinneringen ophalen 
aan wat Jezus hen gezegd had: dat de Mensenzoon veel moest lijden, maar dat 
Hij op de derde dag zou verrijzen. Ze zouden steeds beter gaan begrijpen dat 
Jezus altijd al degene was geweest, zoals Hij nu aan hen verscheen. Hij leefde 
niet alleen voort in hun herinnering. Hun herinnering hielp hen te geloven, dat Hij 
werkelijk de levende Heer was. 
 

In het evangelie van Matteüs vertelt de engel aan de vrouwen, dat ze de 
leerlingen moeten laten weten dat ze naar Galilea moeten gaan: “Daar zullen jullie 
Hem zien, zoals Hij gezegd heeft”. Galilea is de plaats waar Jezus hen heeft 
geroepen. Daar heeft Hij hun alles geleerd en zijn wonderbare tekenen laten zien. 
Wanneer ze zich dat allemaal herinneren, zullen we ervaren dat Jezus bij hen is 
als de levende Heer. 
Die woorden en daden van Jezus hebben de leerlingen doorgegeven in de 
evangeliën, zodat wij hun herinneringen mogen delen. En in de eucharistie 
waarvan Jezus gezegd heeft: “Doet dit tot mijn gedachtenis” en in de opdracht om 
elkaar lief te hebben: “Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie ook elkaar lief 
hebben”. Dat zijn niet alleen herinneringen aan Jezus in een verleden tijd. Dat zijn 
woorden van de levende Heer. Vanuit Pasen zijn ze vervuld van goddelijke 
nabijheid en kracht. Het zijn woorden, waarin we de steen van het graf zien 
weggerold, woorden die ons tonen dat het graf leeg is en de dood geen macht 
heeft. “Uw woorden, Heer, zijn woorden van eeuwig leven”, roepen de leerlingen uit. 
 

Door zijn dood en verrijzenis heeft Jezus voor ons de poort van het eeuwige leven 
geopend. Maar wat is dat eeuwige leven? Hoe krijgt je dit eeuwige leven? 
Ziet u de steen weggerold? Ziet u het lege graf? Het geloof verbindt ons met 
Jezus en met God. Die verbinding, die relatie, is het eeuwige leven. 
God kennen en Jezus kennen, is niet allerlei informatie bezitten over God, hele 
boekenkasten vol hebben staan. Jezus kennen is omgaan met Hem. Zijn woorden 
ter harte nemen. Bij de beslissingen die we nemen te rade gaan bij Hem en bij wat  

 

 
 

 

 

Vier mensen 
 

In de vroege morgen  

van de nieuwe dag 
kwam Maria Magdalena  
als eerste naar het graf. 

Ze wilde de Heer  
haar laatste eer gaan brengen, 

maar vond er de steen van het graf 
weggerold. 

 

Toen kwam Jezus’ geliefde leerling al snel. 
Deze Johannes zag en geloofde  

wat was gebeurd, het wonder  
al eeuwen door de profeten voorzegd. 

 

Ook Petrus snelde gauw  
naar ‘t lege graf toe. 

Hij begreep op die plek nog niet  
wat er echt gebeurd was, 

Maar was de eerste 
die later verkondigde: 

God heeft Hem  
op de derde dag doen opstaan. 

 

Het duurde een tijd voor hij het geloofde, 
pas na het visioen van de Heer Jezus zelf, 

maar daarna schreef Paulus  
er brieven over vol: 

Dat Christus met ons ten leven is 

gewekt. 
 

Vier mensen van vele eeuwen geleden, 
als inspiratiebron  

voor ons leven aan ons gegeven. 
Om de wereld  

de Boodschap te verkondigen: 
De Heer is waarlijk opgestaan.  

Hij is verrezen! Hij leeft! 
 

br. Hans-Peter Bartels ofm 

 
 

 
 

Hij heeft gezegd en heeft voorgedaan. Daarin mogen wij de 
levende Heer ontmoeten. 

 

Tot slot 
God, wij danken U in blijdschap 
voor deze dag van Pasen 
nu wij ook dit jaar het grote wonder mogen vieren, 
dat U aan ons hebt gedaan. 
Wij vragen uw Kracht 
om van dit wonder te kunnen getuigen. Laat ons de wereld 
tegemoet treden 
met die Blijde Boodschap: 
Jezus is niet dood, Hij leeft! 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

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 

 

 

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 

 

 

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 
 
 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 19 april: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

intenties: voor Julien Baart en Johanna 
Fassaert en overledenen van de familie 
Baart en de familie Fassaert; Jo Willems 
en echtgenote Emelda Weemaes; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; familie Baert-
van Gijsel; Leon de Bleijser echtgenoot 
van Ivonne van Puyvelde; overleden 
ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; familie Verdurmen 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

intenties: Sylvia en Emma van Damme 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: jaargetijde Aloys van Boven 
echtgenoot van Anny Pieters; Door 
Merckx en echtgenote Dorthy Piessens; 
Willy de Wert echtgenoot van Lilian van 
Overmeir 

 
VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Gerarda Lauret-
de Schepper; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie 

 
 

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! 

 
Sfeerbeelden en momenten van 
bezinning vanuit de kapel van De 
Blaauwe Hoeve vindt u op You-Tube! 
Hierbij de links:  

1. Palmzondag: 
https://youtu.be/ngdk4cm5g6s 

2. Witte Donderdag: 
https://youtu.be/C1OSi0P9z8A 

3. Goede Vrijdag: 
https://youtu.be/XvWpwF2jvwY 

4. Pasen: 
https://youtu.be/wP3Z044s5qE 

 
overleden: 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

mw. Julia Schelfhout 88 j. 
dhr. Jo Krieckaart 75 j. 
dhr. Joseph de Cock 86 j. 
mw. Lidwien Vael-Vereecken 85 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 
 

 

Maria fietsroute 
 

Aan het begin van de corona-
uitbraak waren we bezig een nieuwe 
fietsroute uit te zetten. Het is steeds 
wikken en wegen, want we willen zo 
veel mogelijk nieuwe routes 
bedenken, maar ja, op een gegeven 
moment heb je alle kapellen gehad 
in de directe omgeving. We proberen 
in de buurt van de grens te blijven, 
maar we proberen het ook 
aantrekkelijk te maken voor de 
automobilisten die mee willen rijden. 
Dit lukte vorig jaar niet altijd even 
goed, dus dit jaar nog wat secuurder 
kijken en zoeken. We denken dit jaar 
weer een mooie route te hebben 
gevonden. 
Maar helaas, corona gooit roet in het 
eten. We verschuiven de fietsroute 
van mei naar het najaar. 
Voor nu: pas goed op jezelf, je 
naasten, je buren en hen, die je 
tegen komt. Houd afstand en we 
hopen elkaar in het najaar gezond 
weer te zien. 

Pax tecum (Vrede zij u) 
in coronatijd 

 

Wij zijn nog niet verrezen 
Maar Gij zijt ons nabij; 
In angsten en in beven 

Vrezen wij voor ons leven, 
Maar op U hopen wij. 

 

Want boven tijd verheven, 
In uw nabije eeuwigheid, 

Geeft Gij het eeuwig leven 
Aan wie de dood beleven, 

Want op u hoopten zij. 
 

Gij zult ons niet verlaten, 
Wij rekenen op U, 

Gij zult uw vrede geven 
aan allen, hier en nu. 

 

Fasafas, Hulst  
20200405 –  Goede Week 
 
 

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

