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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 4-5 februari 

 

Hulst 
 vr 3 feb 19.00 uur eucharistie 
 zo 5 feb 11.00 uur eucharistie 
 wo 8 feb 19.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 za 4 feb 19.00 uur Poolse viering 
 zo 5 feb 9.30 uur w&c viering 

 

Sint Jansteen De Warande 
 do 9 feb 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 

 do 2 feb 19.00 uur eucharistie 
 za 4 feb 14.30 uur rozenkransgebed 

 

Clinge 
 za 4 feb 19.00 uur eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 7 feb 9.30 uur gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 3 feb 19.00 uur  geen viering 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 4 feb 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 5 feb 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 2 feb 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 5 feb 10.30 uur w&c viering 
 wo 8 feb 11.00 uur weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 7 feb 10.30 uur weekviering 

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. 13 

 

zondag 5 februari 2017 

TINTINNABULUM 

Barmhartig zijn, 
ook voor jezelf 

 

Het afgelopen jaar is er vaak geschreven, 
ook in het Tintinnabulum, over 
barmhartigheid. Maar nu het Jaar van 
Barmhartigheid voorbij is, hoe zit het 
dan nu met de barmhartigheid? Blue 
monday is voorbij, de meest 
depressieve maandag van het jaar, of 
dat wordt dan toch gezegd. Donald 
Trump is beëdigd als president van de 
VS. De politici maken zich op voor 
verkiezingen. De Engelse politici maken 
zich op voor een harde Brexit. Kerken 
zijn gesloten. Gemeenschappen hebben 
het moeilijk om open gemeenschappen 
te blijven. Angst. Geweld. Mensen op de 
vlucht. Onzekerheid. Pesten. Gebrek 
aan toekomst. Gebrek aan vertrouwen, 
ook in elkaar. Mateloos verdriet. 
Radeloosheid overal om je heen. En 
toch, en toch… Hoop tegen alle 
wanhoop in. Het vaste vertrouwen dat 
ondanks alles de zachte krachten het 
zullen winnen van welk machtswoord 
dan ook. Mensen op waarde schatten. 
Barmhartig zijn, ook voor jezelf. En altijd 
weer elkaar dragen over alle grenzen 
heen… 
Barmhartig zijn ook voor jezelf is niet 
iets wat te vangen is in tijd, in rituelen. 
Het is iets wat kan -wat moet- gedaan 
worden, iedere dag opnieuw. 
 

Katrien Van de Wiele 

 

 

Handen die voorzien 
 

Handen die zien 
Handen die de niet geziene opnemen 

Handen die je aankijken 
Handen die vooruitzien 

Anders dan handen die afwijzen 

 

Al zo’n 2000 jaar leven de christelijke 
waarden voort in onze samenleving. Als 
we zo’n 50 jaar terugkijken was de kerk 
de spil van onze maatschappij. Zondags 
naar de kerk, kermis in je eigen of 
naburig dorp. Langzaamaan kwam er 
meer reuring en gingen we de wereld 
ontdekken. De kerk was niet alleen 
meer de spil van ons leven. Met deze 
verbreding kwam er ook een verarming. 
De christelijke waarden leefden wel in 
ons, maar op een of andere manier 
werd er steeds minder over gepraat en 
leek het erop, dat we niet meer weten 
wie we zijn. We vinden het moeilijk er 
met elkaar over te praten. Zijn we ons 
zelfrespect kwijt? 
Nee hoor, de christelijke waarden leven in 
ons. We hebben ze alleen weggestopt, 
maar er beginnen al mensen uit de kast 
te komen. De onverschilligheid wordt 
omgezet in daden: we zien 
gebedsgroepen ontstaan; we hebben 
heel veel vrijwilligers, die de handen uit 
de mouwen steken om de kerk in stand 
te houden, maar ook om onzichtbaar 
hun steentje bij te dragen. Hiervoor 
onze hartelijke dank. Echter, hier is ook 
geld voor nodig. 

De actie Kerkbalans is hierbij van 
essentieel belang voor parochies, want 
de kerkbijdrage is een substantieel 
onderdeel van de inkomsten. De 
parochie zet zich bijvoorbeeld in voor 
sociale cohesie en heeft zorg en 
aandacht voor mensen die het moeilijk 
hebben. Dat komt voort vanuit de liefde 
voor God en voor de naaste en vanuit 
het geloof dat iedere mens waardevol is 
en erbij hoort. Ook mensen die minder 
kerkelijk betrokken zijn, zien het belang 
daarvan. Met Kerkbalans laten we zien 
dat we als parochie een goed doel zijn. 
 

Daarnaast is de Kerk aanwezig in de 
haarvaten van de samenleving. Een 
groot deel van de vrijwilligers die actief 
zijn in de samenleving is kerkelijk 
betrokken. Denk aan vrijwilligers in 
ziekenhuizen, mantelzorgers of 
medewerkers van de voedselbank. 
Vaak mensen met een grote bezieling 
vanuit het geloof. 
Helpt u ook mee aan onze gezonde 

huishouding??? Dank aan u voor uw 

steun, uw gebed en financiële bijdrage, 

aan uw parochie – H. Maria Sterre der 

Zee, ons thuis. 

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2017 
Mijn kerk verbindt 

Nu gestart 

 

Jesaja 58, 7-10 
1 Korintiërs 2, 1 -5 
Matteüs 5, 13-16 

 
 

THEMA:  
WEES ZOUT EN LICHT  

VOOR DE WERELD 

LEZINGEN 5  FEBRUARI 

5
de 

 zondag 

 van de advent 

JAAR - A 

Hartverwarmend 
 

Afgelopen zondag sprak dominee Hans 
Becker in Terneuzen hartverwarmende 
woorden over de kerk. Hij zei onder 
andere ook dat het een grote blijdschap 
is voor velen om iedere zondag in de 
gelegenheid te zijn overal in de kerken 
samen te komen om het geloof te vieren, 
dat ons zoveel vreugde en houvast 
geeft. Godzijdank bieden de kerken al 
eeuwenlang de gelegenheid om het 
geloof, dat in mensen leeft, ook met 
elkaar te kunnen delen. Als we in de 
kerken om ons heen kijken zien we het 
met eigen ogen: mensen die blij zijn, 
mensen die ingetogen zijn, mensen die 
in contact zijn met God, mensen die 
kracht krijgen, mensen die met vreugde 
weer op weg gaan om hun leven te gaan 
leven. Hartverwarmende woorden 
waaraan we allemaal behoefte hebben! 
Met elkaar zijn wij in staat om ook in 
onze tijd de kerken in ons midden te 
laten voortbestaan. Door volop bij te 
dragen aan kerkbalans. Door massaal 
de vieringen op zondag te bezoeken.  
 

pastoor Wiel Wiertz 

110% 
 

We waren intens in gesprek. Over het 
leven. Over de moeilijkheden van het 
leven. Over de mooie dingen. Veel te 
jong was ze, toen haar man overleed. 
Waaraan ze toen dacht: het verhaal van 
de man die bij de overstroming op het 
dak zat. Die elke hulp afwees, geen hulp 
van Godswege had ervaren, en toen 
uiteindelijk verdronk. “Ik voel dat ik 
geholpen ben”, zei ze, “door heel veel 
mensen om ons heen. Je moet het willen 
en kunnen zien en je moet de hulp 
grijpen. De hulp van God. En”, zei ze 
daarna: ”Toen mijn oudste zoon geboren 
was wist ik het, toen ik in zijn eerste 
nacht naar hem keek, zeker: God 
bestaat. Ik voelde het in elke vezel van 
mijn lichaam. Ik wist het niet voor 100% 
zeker maar voor 110%! Een cliché? Och. 
Wat kan het mij schelen. Die ervaring, 
dat moment, is voor mij zo belangrijk 
geweest, en is nog steeds belangrijk. Dat 
moment helpt me iedere dag om de 
dood van mijn man te kunnen dragen. 
Zo'n sterk moment van gevoeld geloof 
gun ik iedereen.” Een prachtig gesprek. 
Om stil van te worden. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Anders dan handen  
die voorschrijven 

Anders dan handen 

die uitsluiten 
Anders dan handen  

die slaan 

Handen die dragen 
Handen die je optillen 

Handen die zorgen 

Handen die bevrijden 
Anders dan handen  

die ketenen 

Anders dan handen 
 die neerdrukken 

Anders dan handen  
die wegwuiven 

Anders dan handen  
die vernielen 

Handen die groeten 

Handen die  
samen brengen 

Handen die voorzien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handen die in Naam  
van de Barmhartige 

ieders naam zullen optekenen 
in de palm van zijn Hand. 

 

(Marinus van den Berg) 

Net als voor een huishouden is een gezonde  
financiële situatie belangrijk voor de kerk 

 

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de 
financiële basis voor onze parochie. 

 

 

Het gala van de depressie 
 

Hebt u er iets van gezien op de televisie? 
Het gala van de depressie. Een hele zaal 
vol mensen. Velen van hen hebben in hun 
leven met een depressie te maken gehad. 
Of hebben daar nog steeds mee te 
maken. Ze spreken er open over. Dat is 
goed voor henzelf, zeggen ze, maar het is 
hopelijk ook goed voor anderen. Blijf er 
niet mee zitten zeggen ze, spreek erover. 
Een depressie is vreselijk moeilijk voor 
jezelf. Moeilijk voor de mensen om je 
heen. Veel meer mensen dan we denken 
hebben ermee te maken. Heel veel jonge 
mensen. Veel heel jonge mensen. Een 
gala van de depressie: het klinkt zo 
feestelijk. Dat is het niet. Maar waar het 
om gaat: trek de depressie uit het taboe. 
Zorg dat er over depressie gesproken kan 
worden. Zorg daarvoor met elkaar! 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 



 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 

 

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; 

voor René Verstraaten en echtgenote 

Gerardina Kindt 

 

ZONDAG 5 FEBRUARI 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pater J. Reurs met samenzang. 

intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 

echtgenoot George van der Wielen; 

familie Bernardus Temmerman en 

echtgenote Johanna de Smit, overleden 

zoon en dochters; familie Baart-van 

Gijsel; Josephus Burm en echtgenote 

Paula van Heese; Jo Willems en 

echtgenote Emelda Weemaes; Paula de 

Bruijn en Ries van Kampen en 

overleden familie; voor August de Kort 

en Anna Polspoel en dochter Imke; 

Louis Lockefeer; voor Elza Verbist en 

overleden ouders en familie; jaargetijde 

voor Emiel Stockman en Maria 

Stockman-van Giessen. 

 

WOENSDAG 8 FEBRUARI 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pater J. Reurs 

intenties: overleden ouders Stallaert-

Elias en overleden kinderen; familie 

Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 

Tonny Baart echtgenoot van Jeannine 

van der Gucht; Roger van Dorsselaer 

echtgenoot van Tiny van de Walle en 

overleden familie; jaargetijde Ivon 

Nijskens en overleden echtpaar Josef 

Nijskens-van Eerdenburgh en overleden 

familie; Jan Piket en overleden vader 

 

overleden: 

Zulma Lydia Flavia Maria Labinsky-

Koch, 84 jaar 

 

KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 4 FEBRUARI 19.00 UUR: 

Poolse eucharistieviering. De viering is 

in de Poolse taal, met als voorganger 

pastoor Slawomir Klim. 

 

ZONDAG 5 FEBRUARI 9.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 

voorganger pastor K. Van de Wiele 

intenties: Joseph Martens en Maria 

Heijkans 

 

lector: Els de Caluwe-de Schepper 

 

NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 3 FEBRUARI 19.00 UUR: 

Op deze avond is er geen viering in 

onze kerk. 

COLLECTE 10-11 DECEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle, 
Clinge, Hulst en Kloosterzande is er 
een extra caritascollecte voor Memisa. 
 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 9 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Ed Borm en echtgenote en 
overleden ouders; Alfred Weemaes en 
echtgenote; Silvia Plasschaert; René 
Bauwens en echtgenote; Theo Beugels 
en echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
Stif Inghels en echtgenoot Cyrillus Vael; 
Maria en Agnes Bauwens, overleden 
ouders en Nelly Bauwens; overleden 
familie IJsebaert 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

DONDERDAG 2 FEBRUARI 19.00 
UUR: 
eucharistieviering t.g.v. Maria-Lichtmis 
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 4 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het parochieel 
gemengd koor o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: jaargetijde Richard de Loos en 
echtgenote Luciënne Smet; jaargetijde 
Ria de Bakker en echtgenoot Johannes 
Bracke, overleden kinderen en 
kleinkinderen; jaargetijde Herna 
Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, 
overleden ouders en familie 

 

acolieten: Theo en Edy 
 

DINSDAG 7 FEBRUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk woord- en 
communieviering met aansluitend 
aanbidding van het Allerheiligste tijdens 
de bijeenkomst van gebedsgroep De 
Bron. Voorganger is pastor R. Grossert. 
Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda: 
Vrijdag 3 februari wordt de H. Communie 
aan huis gebracht bij zieken, ouderen 
en gehandicapten die hiervoor zijn 
aangemeld. 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 4 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Hugo 
Claeijs en Euphrasia van den Eekhout 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 5 FEBRUARI 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 Rosa Maas, Anna Maria 
Maas-Picavet, echtgenoot, zoon Jo, 
dochter Rie en overleden familie; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; Piet van Damme; 
Miet Menu-Kerckhaert echtgenote van 
Willy Menu en overleden familie 
lector: Ankie Dey 
com. assistent: Lidwien Jansen 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
CURAMUS 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 8 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen in eigen kring 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 5 FEBRUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Angela Maria Hypolitha Borm; 
Alice Audenaerd-de Smit, echtgenoot, 
dochter Jolanda en familie; Achiel 
Hermans, echtgenoot van Margriet 
Bryssinck; Dora en George 
Mattheijssen-de Block en familie; 
jaargetijde Eddy en Mark Gijsel; Leon 
de Boeij, echtgenoot van Annie de 
Schepper 

 

WOENSDAG 8 FEBRUARI 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden: 

dhr. Juul van Acker, 81 jaar 
mw. Angela van Sikkelerus-van de Vijver, 
80 jaar 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 7 FEBRUARI 10.30 UUR: 
weekviering 
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet 
 

 

 
 

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  

eam: 
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: 
Truffi noweg 2 
4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 
Pastoraal werkster Henny de 

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 
 

mailto:pastoraalteam@zeelandnet.nl
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

