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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 28-29 januari 

 

Hulst 
 zo 29 jan 11.00 uur  eucharistie 
 wo 1 feb 19.00 uur  eucharistie 
 vr 3 feb 19.00 uur  eucharistie 
 

Koewacht  

 zo 29 jan 9.30 uur  w&c viering 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 2 feb 19.00 uur eucharistie 
 za 4 feb14.30 uur
 rozenkransgebed 
Clinge 
 za 28 januari 19.00 uur  w&c viering 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 31 jan9.30 uur  gebedsgroep 
 

Nieuw-Namen 
 vr 20 jan  geen viering 
 vr.27 jan19.00 uur w&c viering 
 

Heikant 
 do 26 jan 10.30 uur w&c viering 
 

Boschkapelle 
 za 28 jan 19.00 uur  eucharistie 
 

Kloosterzande 
 zo 29 jan 9.30 uur  eucharistie 
 

wzc Antonius 
 do 26 jan 10.30 uur  w&c viering 
 do 26 jan19 00uur herdenking 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 29 jan 10.30 uur  w&c viering 
 wo 1 feb11.00 uur  weekviering 
 

Korenmarkt 
 do 2 feb 14.00 uur w&c viering 
 

wzc De Lange Akkers 

 di 31 jan 10.30 uur  w&c viering 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen 

Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, 
Lamswaarde, Nieuw-Namen , Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties  

Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 

 

80e jaargang nr. 12 

 

zondag 29 januari 2017 

TINTINNABULUM 

Als het aan een meerderheid van de 
politieke partijen in de Tweede Kamer 
ligt, moet titelzin van dit artikel binnenkort 
werkelijkheid worden. Nu is het nog zo 
dat, wanneer je niet hebt aangegeven 
dat je dat niet wil, een notering, de 
zogenaamde SILA-stip, bij je 
persoonsgegevens aangeeft dat je bij 
een kerkgenootschap hoort. Dat 
betekent dat wijzigingen met betrekking 
tot je adres en woonplaats worden 
doorgegeven aan het betreffende 
kerkgenootschap. Nu is dit de manier om 
de kerkledenadministratie 'bij de tijd' te 
kunnen houden. Als het aan de 
meerderheid van de Tweede Kamer ligt 
zal deze aantekening verdwijnen. Onder 
aanvoering van D66 vindt zij de regeling 
niet meer van deze tijd en strijdig met de 
scheiding van kerk en staat. De 
tegenstanders, naast D66 zijn dat de 
VVD, PvdA, SP, PVV, GroenLinks, 
50Plus en enkele kleinere fracties, 
vinden het ook kwalijk dat inactieve 
kerkleden ongevraagd een welkomstbrief 
krijgen van hun kerk bij een verhuizing. 
Vanaf 2018 moeten wij en alle 
kerkgenootschappen zelf gaan zorgen 
voor een goed bijgehouden 
ledenbestand. Dat gaat betekenen dat 
iedere gelovige zelf wijzigingen moet 
gaan doorgeven. Dat is natuurlijk niet 
onmogelijk, maar u begrijpt hoe moeilijk 
het zal blijken te zijn in de praktijk, om 
die discipline over de volle breedte tot  
uitvoering te brengen! Verhuizingen, 
geboorten, en ook overlijden moet bij de 
parochie worden doorgegeven. De 
kerken zijn niet de enigen die specifieke 
informatie van de gemeente kunnen 
krijgen. Ook sportverenigingen en 
muziekgezelschappen kunnen dat. En 
ook de GGD en de NS vragen  

 

regelmatig persoonsgegevens op. Dat 
deze organisaties gebruik mogen 
maken van informatie uit de 
gemeentelijke basisadministratie blijft de 
Tweede Kamer ook in de toekomst 
geen probleem vinden (gelukkig voor 
hen!). Rond de vieringen van Kerstmis 
boden wij op initiatief van de 
bisdommen en de andere kerken in 
Nederland de mogelijkheid digitaal 
bezwaar te maken tegen deze 
voorgenomen wetswijziging die voor de 
kerken verstrekkende gevolgen heeft. 
Het was een best moeilijke procedure u 
die moest volgen, zie www.rk-kerk-
ozvl.nl onder rubriek ‘Nieuws’: Vindt u 
het ook belangrijk dat mensen in beeld 
zijn bij de parochie?.  
 

 
 

Dat heeft men inmiddels onderkend. Op 
dit moment werkt het bisdom samen met 
de andere bisdommen aan een 
oplossing, die het mogelijk maakt om op 
een eenvoudiger wijze bezwaar te 
maken tegen het voornemen van de 
Tweede Kamer. Of dat initiatief kans van 
slagen heeft, is nog maar de vraag. 
Bereiden we ons maar alvast voor op het 
nemen van onze eigen 
verantwoordelijkheid. Ziet u het zitten....? 
Ziet u het al gebeuren? U begrijpt welke 
problemen er op ons afkomen....  
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

eens in uzelf geleefd hebben, of nog 
leven? Afgelopen week was ik bij een 
bijeenkomst van Emergis in Kloetinge 
waar vanuit diverse groeperingen 
mensen samen waren om de aftrap te 
geven aan 'Ketenzorg suicidepreventie', 
de start van de actie: Zeeland Zonder 
Zelfmoord. Want in Zeeland zijn 
verhoudingsgewijs veel zelfmoorden, 
waarvan naar verhouding de meeste 
zelfmoorden plaats vinden in Zeeuws-
Vlaanderen. Kortom, aandacht geven 
aan dit moeilijke onderwerp is van groot 
belang. Wist u dat 99% van de mensen 
bij wie de zelfmoordpoging niet is 
gelukt, later blij zijn dat ze nog leven? 
Wist u dat in Nederland 5 mensen per 
dag een einde maken aan hun leven. 
1850 mensen per jaar. Al die mensen 
verliezen we. En wat te denken van hun 
omgeving? Al die velen die jarenlang 
slachtoffer zijn vanwege dit intense 
verlies. Die met vragen verder moeten. 

Zich verwijten maken. Had ik..., wat als, 
waarom. Kortom, het is niet zo maar 
iets. Het is een immens vraagstuk, dat 
ons aller aandacht vraagt? Een 
onderwerp dat vraagt om de bundeling 
van krachten. Daarom ook dat onze 
parochies van Zeeuws-Vlaanderen 
betrokkenheid tonen. Wat ik u vanuit die 
bijeenkomst wil meegeven: wees alert, 
negeer niets, kijk, luister, vraag. Vraag 
door. En noem mogelijkheden voor 
andere, professionele, hulp. Weet dat er 
een telefoonnummer is speciaal voor 
wie echt worstelt met zelfmoord 0900-
0113. Of ook: www.113online.nl. Help 
mee zelfmoord uit de taboesfeer te 
halen. Stel die vraag als je denkt dat het 
moet: 'Hoe gaat het nu écht met je?' 
Misschien dat ooit iemand mag zeggen: 
'Gelukkig stelde jij mij de vraag van mijn 
leven'.  
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 

 

Laat ons weten dat je erbij hoort 
  

Zelfmoord 
 

Een confronterende titel boven dit artikel. 
Misschien zegt u: dat doe je toch niet. Zo 
rechtsreeks spreek je toch niemand over 
dit moeilijke onderwerp aan. En toch is dit 
precies wat óók moet gebeuren. Niet te 
pas en te onpas en niet voortdurend er 
over spreken. Maar zelfmoord verzwijgen 
is absoluut ook geen goede weg. Ga 
eens bij uzelf na. Kent u iemand die met 
gedachten aan zelfmoord rondloopt? 
Kent u iemand die uit zijn of haar leven is 
gestapt? Zijn het gedachten die al wel  
 

Sefanja 2, 3; 3, 12-13 
1 Korintiërs 1, 26-31 

Matteüs 5, 1 -12a 
 

THEMA:  
GOED NIEUWS 

VOOR U! 

LEZINGEN 29 JANUARI 
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door het jaar 

JAAR - A 
 

JAAR - A 

 

Aansluitend aan de eucharistieviering 
waarmee ik in een van de Zeeuws-
Vlaamse kerken het nieuwe jaar mocht 
beginnen, was er het moment om 
elkaar een gezegend nieuwjaar toe te 
wensen. Na alle goede wensen bleven 
we overal even bij elkaar staan om 
met elkaar te spreken. Meteen al 
mooie gesprekjes zo links en rechts. 
Zo vertelde iemand mij: 'Het was een 
bijzondere viering voor mij vandaag. 
Voor het eerst sinds jaren voelde ik de 
behoefte om tijdens de consecratie te 
knielen. Het was heel bijzonder om dat 
weer te doen. Het voelde echt heel 
goed'. En terwijl hij mij dat vertelde -ik 
had het knielen tijdens de viering ook 
met eigen ogen zien gebeuren- zag ik 
de tranen in zijn ogen. Het zijn maar 
kleine dingen misschien, maar u kunt 
zich voorstellen (vreselijk dat al die 
velen doodgeschoten werden in 
Istanbul, let wel dat vind ik ook, een 
schokkend begin van dit nieuwe jaar) 
dat met dit verhaal voor mij het jaar 
2017 goed begonnen is! 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Bij Maria, Jozef en Jezus 
op kraamvisite 

 

Op zondag 8 januari verzamelden bijna 
40 kinderen met hun mama’s en 
papa’s, opa’s en oma’s in de kerk van 
Hengstdijk. Feestelijke vlaggetjes en 
ballonnen lieten zien: Hier valt iets te 
beleven. De kinderen kwamen niet met 
lege handen, maar hadden cadeautjes 
meegenomen voor gezinnen, die wat 
hulp kunnen gebruiken. Het verhaal 
werd verteld, de afbeeldingen werden 
getoond met een beamer en daarna 
gingen we in de kerk op zoek naar de 
cadeaus die de wijzen uit het verhaal 
hadden meegebracht voor de kleine 
Jezus, goud, wierook en mirre. We 
zongen liederen. Er werden kronen 
gemaakt, ieder kind mag koning zijn! 
We maakte wenssterren op een 
stokje. Je kon ook helemaal in het 
verhaal stappen, herder of koning, 
schaap of engel worden. Er waren 
kleurplaten. En toen, toen was het 
eindelijk zo ver, op bezoek bij Jezus 
en zijn papa en mama (en zijn broers). 
En natuurlijk waren er daarna 
 

 

 

soepstengels met blauwe muisjes. Het 
was echt feest in de kerk! Dank aan 
iedereen voor de geweldige sfeer! 
Dank aan iedereen die op welke 
manier dan ook zijn of haar steentje 
heeft bijgedragen aan deze 
deugddoende middag. Noteer alvast 
11 november in de agenda, dan 
hebben we weer Feest in de Kerk. 

Op donderdag 2 februari zullen we in de 
kapel van Maria Ter Eeken het feest 
van Maria-Lichtmis vieren. Het 
Gregorius-koor zal zorgdragen voor de 
zang. We zullen kaarsen wijden en ook 
zal, bij geschikt weer, een 
kaarsenprocessie trekken door de tuin 
van de kapel. Een eenvoudige viering, 
die in het donker van de winter het licht 
laat stralen. U bent welkom om deze dag 
met ons mee te vieren. Aan het einde 
van de viering zal, wie dat wil, de 
 

Blasiuszegen kunnen ontvangen. Een 
oude zegenbede waarbij twee kaarsen 
kruiselings tegen de hals gehouden 
worden: mogen keelpijnen u niet treffen.  

Maria-Lichtmis 

 

 
 

 

De rijke 
traditie van 
onze Kerk 
staat hierbij 
heel veel stil.  
 

pastoor 
Wiel Wiertz 

 
 

 

 

http://www.rk-kerk-ozvl.nl/
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/
http://www.113online.nl/


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 29 JANUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het dameskoor 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Josephus Burm 
en echtgenote Paula van Heese; Pastor 
Jo van der Heyden; Jozef Nonneman 

 

WOENSDAG 1 FEBRUARI 19.00 uur 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen  

 

VRIJDAG 3 FEBRUARI 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Wim Bruggeman en overleden 
familie; Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; 
René Verstraaten en echtgenote 
Gerardina Kindt 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 29 JANUARI 9.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Silvia en Emma van Damme 

 

lector: Willy Verschraegen 
 

HEIKANT  
H.THERESIA 

 

DONDERDAG 26 JANUARI 10.30 UUR 
woord en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: Martha van Houte en familie; 
Mathilde Pieters; Prosper Verschueren 
echtgenote van Mariëtte Weemaes 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 2 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Maria-Lichtmis: eucharistieviering met 
als voorganger pastoor W.Wiertz m.m.v. 
het Sint Gregoriuskoor. 

 

ZATERDAG 4 FEBRUARI 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de Vrede 
te komen versterken. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 28 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het parochieel gemengd koor o.l.v. 
Marlene Bauwens 
intenties: Valentina Buysrogge en 
echtgenoot Aloys Maenhout en 
overleden familie; om kracht en steun 
voor een zieke 

 

acolieten: Piet en Eddy 
 

DINSDAG 31 JANUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron Iedereen is van 
harte welkom. 

 

mededeling:  
dinsdag 31 januari om 19.30 uur: 
clusterbijeenkomst in de vergaderzaal. 

 

 

COLLECTE 28-29 JANUARI 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Lamswaarde 
is er een extra caritascollecte. In Hulst 
is er een tweede collecte bestemd voor 
het onderhoud van de verwarming. 

 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 20 JANUARI 
geen viering 

 

VRIJDAG 27 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen, ouders en 
familie 

 

lector: A.de Maeyer- de Deckere 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 28 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Wies 
van den Bergen, dochter Anneke, zoon 
Philip en overleden familie; jaargetijde 
Mieke Stallaart-de Schepper en 
overleden echtgenoot Johan Stallaart 
en familie; jaargetijde Jozef de Klerk; 
jaargetijde Josephus van der Veeken, 
overleden echtgenote Maria de Waal en 
overleden kinderen 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 29 JANUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor 
intenties:Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
jaargetijde Petrus Franssens en 
echtgenote Louisa de Kort, Dees van 
Damme en familie van Damme-
Franssens; Theo en Ireen Tieleman-
Elias en overleden familie 

 

Lector: Jojanneke Taalman 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
CURAMUS 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 29 JANUARI 10.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor H. de Koning 
intenties: jaargetijde René Burm en 
echtgenote José Vermeirssen en 
familie; Ward en Paula Blommaert-
Poppe; Jeanne Buysse-Volleman; 
jaargetijde Willy Vermeulen, echtgenoot 
van Paula Vermeulen-de Keijzer; 
Marlou van Houte-de Block; Guust 
Burm en dochter Patricia; ouders 
Boeijkens-Smits; Alouisius en Maria van 
Helsland-Schauwaert; Achiel van Looij, 
echtgenoot van Tilly Weemaes; Jan 
Vaessen, echtgenoot van Alice 
Schalkens; Josephus en Elizabeth de 
Schepper-de Bruyn en familie 

 

WOENSDAG 1 FEBRUARI 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoeve-
koor 
intentie: Tilly van Schaik-van Jole 

 

DONDERDAG 2 FEBRUARI 14.00 UUR 
viering in de serre van de 
Bellingstraat/Korenmarkt 
voor bewoners, cliënten en 
buurtgenoten 

 

overleden: 
mw. Marianne van Roeyen-Gruner 94 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 31 JANUARI 10.30 UUR: 
weekviering 
intenties: Aimé de Jaeger en 
kleindochter Annet 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
CURAMUS 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 26 JANUARI 10.30 UUR:  
woord en communieviering 
intenties: René de Cock, overleden 
ouders en familie; August Freyser, 
dochter Agnes en overleden familie 

 

DONDERDAG 26 JANUARI 19.00 UUR:  
herdenkingsviering voor de overleden 
bewoners van het afgelopen jaar 

 

 
 
 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl 
 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst 
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl 
wwiertz@live.nl 
Pastoor van de parochies 
H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, 
Elisabeth 
 

Pastoraal werkster 
Chantal van de Walle 
Notendijk 45, 4583 SV Terhole 
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721 
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl 
 

Pastoraal werker Ralf Grossert 
Churchillhof 9, 4587 EV 
Kloosterzande 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 
 

Pastoraal werkster 
Katrien Van de Wiele 

Beneluxstraat 16, 
4551 TM Sas van Gent 
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
 

Dienst geestelijke zorg 
stichting Curamus: 
Truffinoweg 2 
4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 

Pastoraal werkster Henny de 
Koning 
e-mail: hlmdekoning@curamus.nl 
hlmdekoning@outlook.com 
 

Diaken Kees van Geloof 
Leeuwerikstraat 14 
4561 KM Hulst 
tel.: 0114-313604 
e-mail: kvgeloof@curamus.nl 

 
www.rk-kerk-ozvl.nl  
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Pastoraal werkster 
Katrien Van de Wiele 

Beneluxstraat 16, 
4551 TM Sas van Gent 
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
 
Dienst geestelijke zorg 
stichting Curamus: 
Truffi noweg 2 
4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 
Pastoraal werkster Henny de 
Koning 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
 tel. 0114-312130 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07  
openingstijden parochiesecretariaat: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail:       pastoriehulst@zeelandnet.nl 
 

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER 
contact tel. 0114 312187  
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88 
 

HEIKANT  H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
contact tel. 0114 312187 
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 
 

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 6001 70 
over de Taizégebeden op de kerkelijke 

BOSCHKAPELLE 

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 

 

STOPPELDIJK H. GERULPHUS  

postadres Kerkstraat 15 
 4581 BV Vogelwaarde  
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64 

 

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 Notendijk 7a 
 4583 SV Terhole 
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
STICHTING CURAMUS 
postadres Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 
 tel. 0114-381317 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
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