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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 2-3 september 

 

Hulst 
 vr 1 sep 18.00 uur  biecht 
 vr 1 sep 19.00 uur  eucharistie 
 zo 3 sep 11.00 uur  eucharistie 
 wo 6 sep 19.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 za 2 sep 19.00 uur Poolse viering 
 zo 3 sep 9.30 uur  w&c viering 
 ma 4 sep 9.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 2 sep 14.30 uur rozenkransgebed 
 di 5 sep 19.00 uur  Mariaviering 

 

Clinge 
 za 2 sep 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 5 sep 9.30 uur  w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 2 sep 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 3 sep 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 31 aug 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 3 sep 10.30 uur  w&c viering 
 wo 6 sep 11.00 uur weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 7 sep 14.00 uur maandviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 5 sep 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 Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

 
 

 

80e jaargang nr. 43 
 

zondag 3 september 2017 

TINTINNABULUM 

Pastor Katrien Van de Wiele zei het 
treffend tijdens de overweging 
afgelopen weekend: 'En weer is aan de 
boom van de vrede geschud, aan de 
boom van het vertrouwen, en nu is ook 
aan de boom van het mogen genieten 
van een welverdiende vakantie 
geschud. Niets is meer veilig, niets is 
meer heilig'. Mensen werden, zonder 
aanziens des persoons, jong en oud, 
afkomstig uit om het even welke landen, 
in de rug of van voren, vredig 
wandelend en genietend, weggemaaid 
door een razende auto bestuurd door 
een fanaat. Te velen dood. Veel te 
velen gewond. Duizenden geschrokken.  
Na de grote manifestatie ter ere van de 
vele slachtoffers was er op de zondag 
een requiem in de Sagrada Familia, de 
grote basiliek in Barcelona ontworpen in 

 

oorsprong door Antonio Gaudi. Vele, 
vele jaren is aan de kerk gebouwd, en 
nog steeds is deze niet helemaal 
gereed. Die prachtige kerk, dit huis van 
God, is nu ook een huis van rouw en 
troost, van geloof en hoop geworden, nu 
duizenden daar in geloof verbonden 
vierden en lieten zien: niet de haat, niet 
de dood heeft het laatste woord. Maar 
sterker dan dit is de hoop, het vertrouwen, 
de verbondenheid tussen mensen. Er 
werd in Barcelona getreurd en er wordt 
getreurd om de doden, gevochten om 
en met de gewonden, getroost wie 
bedroefd en geschrokken zijn. Maar er 
is ook de roep om niet bang te zijn. Niet 
op te geven. We zullen doorgaan. 
Uiteindelijk zal de vrede zegevieren! 
 

Wiel Wiertz, pastoor 

 

Kort na haar eerste communie besloot 
Jolien de Moor uit Clinge om misdienaar 
in haar parochiekern te worden. Vijf jaar 
later vervult zij nog steeds trouw deze 
taak. Reden om haar eens in het 
zonnetje te zetten; daarom kreeg Jolien 
op zaterdag 19 augustus na de viering 
een oorkonde én een kleinigheidje om 
iets leuks van te kopen. En al gaat 
Jolien binnenkort naar het tweede jaar 
middelbaar onderwijs is ze zeker van 
plan om nog enige tijd door te gaan.  
Jolien, van harte gefeliciteerd en heel 
veel dank voor je trouwe inzet! 
 

Gelukkig is Jolien niet de enige binnen 
onze parochie die een beetje van hun 
vrije tijd aan de kerk willen besteden. Al 
wordt het toch steeds moeilijker om 
jonge mensen hiervoor warm te krijgen. 
Misschien is de drempel om zich aan te 
melden iets te hoog of weet men niet 
precies wat er eigenlijk van hen 
gevraagd wordt? De belangrijkste taak 
is het assisteren van de voorganger; er 
samen in alle eerbied een verzorgde 
viering van maken. Uiteraard wordt dit 
alles eerst aangeleerd en is het niet de 
bedoeling dat je dit nu elk weekend 
moet doen. Er wordt een schema 
opgesteld waarin je een eigen inbreng 
hebt en waarbij steeds onderling kan 
worden geruild. 
En als blijk van waardering door het 
parochiebestuur én pastoresteam, wordt 
er elk jaar een gezamenlijke activiteit 
 

 
 

georganiseerd. De misdienaars uit álle 
parochiekernen worden dan een dagje 
verwend: een uitstapje, een fietstocht, 
een middagje bowlen … uiteraard met 
de nodige traktaties. 
En niet alleen binnen onze parochie, 
maar ook in ons bisdom wordt er 
aandacht aan deze groep jongeren 
besteed. Zo wordt er jaarlijks een 
misdienaars weekend georganiseerd 
dat dit jaar plaatsvindt tijdens het eerste 
weekend van november in Oudenbosch. 
Kortom, misdienaar zijn is geen ‘saaie’ 
bezigheid. Interesse gekregen? Kom 
gerust eens een kijkje nemen in één van 
de kerken of neem contact op met 
iemand uit je eigen kern. 

 

 

 
 

Barcelona 
  

 
 
 
 

Jeremia 20, 7-9 
Romeinen 12, 1-2 
Matteüs 16, 21-27 

 

THEMA:  
TOT EEN OFFER BEREID? 

LEZINGEN 3 SEPTEMBER 

22ste zondag 
door het jaar 

JAAR - A 

Misdienaars & Acolieten 
weekend 2017 

 

 
 

Van 3 tot 5 november 2017 organiseert 
het Sint Franciscuscentrum het 
jaarlijkse misdienaars & acolieten 
weekend in Oudenbosch in en rondom 
de basiliek van H.H. Agatha en Barbara. 
Thema 
De slogan 'Mis dienaar ten Top' 
verwijst naar het thema 'dienend 
leiderschap', dat als een rode draad 
door alle activiteiten van het gehele 
weekend loopt. 
Doe je mee? 
Heb je zin in een leuk en ontspannen 
weekend met andere leeftijds-
genoten? Met jongens en meisjes die 
net als jij misdienaar of acoliet zijn? 
Gewoon een leuk weekend, met 
samen spelen, eten en vieren? 
Ontdek dan dat jij niet de enige bent. 
Kom op plekken in de basiliek waar 
bijna niemand komt. Verken 
Oudenbosch en ontdek wat daar 
allemaal is te zien en te doen. Slaap 
in de crypte onder de kerk. En nog 
veel meer! 
Alles op een rijtje 
Voor wie? 
Voor alle misdienaars en acolieten tot 
21 jaar uit het Bisdom Breda. 
Wanneer? 
Van vrijdag 3 november 19.00 uur tot 
zondag 5 november 13.00 uur. 
Waar? 
In en rondom de basiliek van de H.H. 
Agatha en Barbara, Markt 57, 4731 
Oudenbosch. 
Kosten? 
De kosten voor het weekend zijn € 25. 
Daar zit dan alles in: eten, drinken, 
overnachten. De parochie vergoedt dit. 
Inschrijven 
Ga je mee? Geef je dan snel op vóór 
15 september door je naam, adres, 
leeftijd, jongen of meisje, tel. nr. e-
mailadres van ouders en parochie H. 
Maria Sterre der Zee in Oost Zeeuws-
Vlaanderen te mailen naar 
opgave@sintfranciscuscentrum.nl  

Gebed voor mijn 
kleinkinderen 

 

Lieve en nabije God, 
wij danken U 

voor onze kleinkinderen. 
Door hen werd ons leven nog rijker, 

onze vreugde nog groter. 
Wij willen ze met geduld 
op hun weg begeleiden. 

Wij bidden U, 
schenk ze uw zegen 
en help ze te leven 

in geloof in U. 
Amen. 

 

Jolien bereikt mijlpaal van 5 jaar 
 
 

 

 

 

 
 
Maria-Tenhemelopneming, patroonsfeest in Graauw 

 
15 augustus; een feest dat in België iets 
meer gevierd wordt dan hier. Maar 
vanaf de tijd dat ik in Nederland ben 
komen wonen, vind ik het toch 
belangrijk om op die dag een 
(Maria)viering bij te wonen. 
Dit jaar had ik de keuze tussen een 
viering in Graauw of een viering in 
Kapellebrug. Al had ik nog nooit een 
viering in een gemeenschapshuis 
bijgewoond, koos ik toch voor die, 
waarschijnlijk minder drukke, viering. En 
inderdaad, inclusief het koor waren we 
met 15. Pastor Ralf Grossert ging voor 
en het koor van Bernadette zorgde voor 
de zang. De ruimte met een 
 

geïmproviseerd altaar was zo sfeervol 
aangekleed dat je even vergat niet in 
een kerk te zijn. Het werd een stemmige 
viering met mooie teksten en gebeden, 
Marialiederen die iedereen kon 
meezingen en een kort woord van de 
voorganger met een boodschap die me 
enorm aansprak. 
Ik ben met een dankbaar en blij gevoel 
weer naar huis gereden; dank aan 
iedereen die deze mooie viering heeft 
mogelijk gemaakt en blij dat ik voor 
deze eenvoudige Mariaviering heb 
gekozen. 
 
Annemie de Loos 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

  
HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 18.00 UUR: 
Mogelijkheid tot persoonlijke biecht door 
pastoor W. Wiertz 

 

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 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; voor pater Piet van der 
Aart; voor Marie de Theye en echtgenoot 
Leon de Kock en overleden familie 

 

ZONDAG 3 SEPTEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. de Cantorij der 
Basiliek 
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; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Joop Eggermont; 
voor Toos Peters; voor Ben Lockefeer 
en overleden familie; overleden 
echtpaar de Vilder-van Kerkhoven; voor 
onze overleden zoon Auk de Maat en 
overleden familieleden; jaargetijde voor 
Wim Gielen; Piet Boonman en familie; 
uit dankbaarheid; Richard Vereecken; 
jaargetijde Willy Bauwens 

 

WOENSDAG 6 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
jaargetijde Tuur van Rie en familie 

 

overleden: 
Maria Anna Apolonia Wuijtack, 97 jaar, 
weduwe van Felix Burm 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
Poolse eucharistieviering. De viering is 
in de Poolse taal, met als voorganger 
pastoor Slawomir Klim. 

 

ZONDAG 3 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Gerard van der Sijpt en 
echtgenote Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en overleden familie; Jolanda 
Martens-Vernimmen; Robert en Martha 
Vernimmen-Ivens en zoon Freddy; An 
van Daele en echtgenoot Alphons Bonte 
en dochter Hanny; jaargetijde voor Paul 
Baert echtgenoot van Gerda Weemaes 
en overleden familie 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

MAANDAG 4 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: voor overleden ouders, 
schoonouders en familie van Rob van 
Damme-Gommers en pastoor Modde; 
José de Caluwé-Raes en echtgenoot 
Prudent de Caluwé en overleden ouders 
Franciscus Raes en echtgenote 
Angelina Raes-van Overmeire 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 

COLLECTE 2-3 SEPTEMBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er op 
zondag een extra collecte voor 
onderhoud van het orgel. In 
Kloosterzande is er een extra 
caritascollecte. 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

DINSDAG 5 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
Mariaviering, eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz 
intenties: Seraphine Pieters en 
echtgenote Angela Verbist; Piet Smet en 
echtgenote; Erna van Deurssen; Maria de 
Rechter en echtgenote Martin Vermue en 
overleden familie; Maria en Agnes 
Bauwens overleden ouders en Nelly 
Bauwens; pastor Claessens; René 
Bauwens en echtgenote; Theo Beughels 
en echtgenote Rosa van Dorsselaer 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’  
intenties: Herna Buytaert echtgenote 
van Roger Bogaert, overleden ouders 
en familie; Mariëtte Praet en echtgenoot 
Albert de Moor; Yvonne Mahu en 
echtgenoot Ferdinand Schelfhout en 
overleden zoon Peter; Dorthy Ivens 
echtgenote van Wies van Bunder 

 

DINSDAG 5 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron in 
het kerkzaaltje aan de H. Henricus-kerk 
woord- en communie-viering met 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste met als voorganger pastor R. 
Grossert. Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda: 
Vrijdag 1 september wordt de H. 
communie aan huis gebracht bij zieken, 
ouderen en gehandicapten die hiervoor 
zijn aangemeld. Woensdag 6 september 
wordt vóór de middag ons kerkgebouw door 
enkele vrijwillig(st)ers schoongemaakt. 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs. Deze viering staat in het 
teken van het 50-jarig huwelijk van de 
familie Toos en Cees van Beek-
Mulders. Naast het parochiekoor van 
Boschkapelle zal ook het JoRo Choir 
van Kloosterzande de zang verzorgen. 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; familie 
Johannes Truijman-Vonk en kinderen; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot 
en familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
jaargetijde Emiel van Poorten, overleden 
echtgenote en schoondochters Betsie en 
Monique; jaargetijde Rob Verbist en 
echtgenote Riet Verbist-van Putte 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 3 SEPTEMBER 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; overleden 
echtpaar Kees en Madeleine Rijk van de 
Lavoir; Bas Rijk en overleden familie; Jo 
Rijk en overleden familie; Alie Gerritse en 
overleden echtgenoot Joos Sponselee en 
schoonzoon Frank; Freddy Kint, overleden 
ouders van Kruijssen-de Blok en Kint-Maas 

 

lector: Ankie Dey 
com. assistent: Lea Kouijzer 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

mededeling: Op kermiszondag 10 
september is er om 10.30 uur een woord- 
en communie-viering met zegening van 
de Nicolaas-broodjes en medewerking 
van het zangkoor en de fanfare. In 
verband met deze viering vervalt de 
viering van vrijdag 8 september. 

  

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

vervolg mededeling:  
Op maandag 11 september is er om 10.00 
uur een eucharistieviering voor de 
overleden parochianen. Misintenties 
kunnen worden opgegeven bij E. 
Weemaes. 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 31 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering  
intenties: jaargetijde Agnes Oosthoek-
Freyser; Maria van Meelen de Waal; 
René van Meelen, overleden zoon Fons, 
schoonzoon Hans en schoondochter Ria 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 3 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor. H. de Koning  
intenties: Alice Audenaerd-de Smit, 
echtgenoot, dochter Jolanda en familie; 
Achiel Hermans echtgenoot van Margriet 
Bryssinck; Lena Riemens-Elias; Ward en 
Elsa Vink-Mel; Omèr en Maria 
Beeckman-Sturm en schoondochter 
Marie-Christien; jaargetijde Fons de Wilde 
echtgenoot van Suzan Boogaert 
 

WOENSDAG 6 SEPTEMBER 11.00 UUR:  
weekviering  

 

DONDERDAG 7 SEPTEMBER 14.00 UUR: 
maandviering in de serre van 
Korenmarkt/Bellingstraat 

 

overleden:  
dhr. C. Boone 98 jaar 
mw. M. Ringoot 87 jaar 
dhr. W. de Block 79 jaar 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 5 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: Aimé de Jaeger en klein-
dochter 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 
Rapenburg 34, 4581 AD Vogelwaarde 
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 Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
Truffinoweg 2 
4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 

Pastoraal werkster  
Henny de Koning 

e-mail: h.dekoning@zzv.nl 
hlmdekoning@outlook.com 
 

Diaken Kees van Geloof 
Leeuwerikstraat 14 
4561 KM Hulst 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 

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  

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 Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
postadres Truffinoweg 2,  
 4561 NT Hulst 
 tel. 0114-381317 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

