
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 
vieringen rond het weekend  
van 30 september-1 oktober 

 
Hulst 
 vr 20 okt 19.00 uur  stilteviering 
 zo 22 okt 11.00 uur  eucharistie 
 wo 25 okt 19.00 uur  eucharistie 
 vr 27 okt 15.00 uur  kruisweg 

 

Koewacht 
 zo 22 okt 9.30 uur  w&c viering 

 

Heikant 
 ma 23 okt 9.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 19 okt 14.00 uur Uur van gebed 

 

Clinge 
 za 21 okt 13.30 uur doopviering 
 za 21 okt 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 24 okt 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 19 okt 10.00 uur  w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 27 okt 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 21 okt 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 23 okt 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 22 okt 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 19 okt 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 22 okt 10.30 uur  w&c viering 
 wo 25 okt 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 24 okt 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. 50 
 

zondag 22 oktober 2017 

TINTINNABULUM 

Hoi allemaal! Wat een ongelooflijke 
week weer hier in Kaapstad. Een week 
waarin de kinderen op de scholen 
vakantie hadden en daarom 
dagactiviteiten (in plaats van de 
gebruikelijke naschoolse activiteiten) 
aangeboden gekregen door de Amy 
Foundation om hen zo een leuke 
vakantie te kunnen bieden. Daarnaast 
was het een week waarin ik Lion’s Head 
beklommen heb; een hele speciale 
ervaring. Het hoogtepunt van deze 
week was toch wel het schooluitje naar 
Kirstenbosch, een grote nationale 
botanische tuin, dat ik afgelopen vrijdag 
voor de kinderen van mijn klas 
georganiseerd had. De kinderen keken 
de hele week uit naar dit uitje; een 
aantal uur uit de sloppenwijk zijn is voor 
hen uniek. Transport naar de grote stad 
is een groot probleem vanuit hun 
leefomgeving, omdat dit vaak duur en 
onveilig is. Tijdens het uitje hebben we 
met zo’n 15 kinderen gepicknickt, 
waarbij we uitkeken op de Tafelberg. 
Daarna hebben we een tour gemaakt 
door het park waardoor de kinderen de 
onderwerpen, die behandeld worden in 

 

de les bij ‘Greening and Environment’ 
ook eens in het echt konden 
bewonderen en daardoor ook beter 
begrijpen. De kinderen hebben een 
ontzettend leuke dag gehad en waren 
daar heel dankbaar voor. Erg mooi hoe 
je 15 kinderen op zo’n relatief 
eenvoudige manier zo blij kunt maken, 
we zijn toch wel een beetje verwend in 
Nederland. Tot volgende week! 
 

 
 

Niklas Wiertz 

Ik proef bij al deze mensen een 
betrokkenheid, die voorbij het gewone 
gaat. Er is een soort mechaniek, dat in 
gang komt als je gaat zorgen voor de 
ander. Als je die ander echt een 
centrale plek geeft in je leven, komt er 
iets in jezelf naar boven, iets goeds, wat 
je uit jezelf niet eens omhoog kon 
trekken.” Bisschop Liesen van Breda 
bezocht op maandag 28 augustus 
ZorgSaam, de Blaauwe Hoeve, in Hulst. 
De bisschop ontmoette bewoners en 
vrijwilligers. De ontmoeting met 
vrijwilligers vond plaats in de kapel op 
het terrein.  
 
Op zondag zit de kapel vol met zo’n 180 
à 190 mensen, waaronder 30 rolstoelen. 
Een grote groep vrijwilligers begeleidt 
de bewoners van en naar de kapel. Een 
van hen is Paul Cornelis uit Hulst. 
Hij ging als kind in deze kapel naar de 
kerk. Maar op een gegeven moment 
kwam er de klad in de kerkgang, vertelt 
hij in deze video. Het keerpunt komt 
jaren later als zijn moeder wordt 
verpleegd in de Blaauwe Hoeve. Ze 
 

komt te sterven en haar uitvaart vindt 
plaats vanuit deze kapel. “En dat is het 
ongelooflijke, dat voelde echt als 
thuiskomen.” 
Nu brengt hij als vrijwilliger op zondag 
bewoners naar de kapel. “Elke zondag 
ben ik weer dat nieuwe gezicht voor die 
mensen,” vertelt hij. “Het is een 
oefening in onbaatzuchtig dienen. Ik 
ben echt een dankbaar mens. Als ik bid 
tot God dan is er maar één woord en 
dat is: ik ben dankbaar. 
Bekijk de video met bisschop Liesen, 
Paul Cornelis en geestelijk verzorger 
diaken Kees van Geloof: hierboven of op 
YouTube (https://www.youtube.com/watch 
?v=_SVhtLemDK8&feature=youtu.be) 
ZorgSaam is in heel Zeeuws-
Vlaanderen actief op het gebied van 
thuiszorg en ouderenzorg en heeft ook 
een ziekenhuis. Op de locatie de 
Blaauwe Hoeve wordt zorg verleend 
aan mensen met een lichamelijke 
beperking en mensen met dementie. Er 
is een seniorenkliniek voor mensen die 
herstellen van een operatie voordat ze 
weer naar huis kunnen en een hospice. 

 

 

 

 
 

Holiday program – 9 oktober 2017 
  

Jesaja 45, 1.4-6 
1 Tessalonicenzen 1, 1-5b 

Matteüs 22, 15-21 
 
 

THEMA:  
VERKONDIG VAN GOD! 

LEZINGEN 22 OKTOBER 

29ste zondag 
door het jaar 

JAAR - A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bisschop Liesen bezoekt zorginstelling ZorgSaam 
in Zeeuws-Vlaanderen 

 

 

 

 
 

vroeger deed ik er iets aan, maar nu 
helemaal niet meer'. Velen haasten zich 
om maar niet gelovig 'over te komen'. 
Dit anonieme rubriekje laat zien -voor 
wat het waard is- dat het toch een 
beetje anders zit. Een kaarsje branden 
in de kerk: 70% zegt ja. En maar 30% 
zegt nee. Een score die mij doet 
knipogen 'naar boven'. Zo ver is geloven 
dus toch nog niet weggezakt uit ons 
mensen. Maar we willen het niet weten..... 
 

Wiel Wiertz 
 

In Kerkrade, bij mijn moeder, lees ik 
altijd even 'door de Libelle heen'. Onder 
andere ook het rubriekje 'ja of nee' krijgt 
meestal mijn aandacht. De laatste keer 
las ik een Libelle waarin stond: Kaarsje 
aansteken in de kerk, ja of nee? Het 
antwoord: 70% ja en 30% nee. Ik vond 
dat een onverwacht antwoord. Wij 
mensen zijn rare wezens. God, Jezus, 
geloven, kerk - we weten vaak niet wat 
we ervan moeten denken. We weten 
vaak niet wat we ermee moeten. Bijna 
altijd lees ik: 'Ik ben gelovig opgevoed, 
 
 

Ja of nee 
 

Contactdag Zeeland 
 

Voor de 21ste keer organiseren de 
Gezamenlijke Koorkringbesturen in 
Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden 
en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, op 
zaterdag 11 november de studiedag 
Contactdag Zeeland. Iedereen is vanaf 
9.30 uur welkom in de Sint 
Willibrordkapel, Badhuisweg 4 te Domburg. 
Het thema van de studiedag dit jaar is: 
'Door de wereld gaat een woord'. Het is 
de titel van een lied van tekstschrijver 
Jan Wit (1914-1990). Maar het is ook 
een realiteit vanuit ons gelovig zijn. Het 
Woord dat ons vanuit de heilige Schrift 
wordt aangereikt en waarmee we 
uitgezonden worden in de wereld. 
Een voorbeeld daarvan is het evangelie-
lied. Wanneer het evangelie wordt 
voorgelezen, worden al onze zintuigen 
gemobiliseerd. We gaan staan, we 
gebruiken kaarsen en wierook. We 
gaan met eerbied om met het Woord 
van de Heer. Het zijn woorden, die ons 
richting geven, ze zijn vol van wijsheid. 
Die woorden gevat in een lied laten 
ons dan door de wereld gaan. 

Daarnaast besteden we ook aandacht 
aan composities van pater Piet van der 
Aart. Toen hij op 21 maart jl. overleed, 
liet hij een groot muzikaal oeuvre na.  
De studiedag begint om 10.00 uur. Om 
12.00 uur is de lunch. Het middag-
programma vatten we om 12.45 uur 
terug aan. Om 14.30 uur is er weer een 
korte pauze en we besluiten om 15.00 
uur de dag met een afsluitende viering, 
die voor iedereen toegankelijk is. 
Iedereen die aan deze dag wil 
deelnemen kan zich op één van de drie 
manieren opgeven: 
*Contactdag Zeeland, Mgr. de 
Backerestraat 5, 4529 GR Eede 
*per e-mail: contactdag.zeeland@skynet.be 
*via de website: www.koorkringzeeuws-
vlaanderen.eu en ga vervolgens naar 'contact'. 
 

De bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie 
inbegrepen) dient u, gelijktijdig met de 
inschrijving, over te maken op IBAN 
NL61 INGB 0006 7074 42 ten name 
van Contactdag Zeeland 
Hoogvogelstraat 5, 4515 BD IJzendijke.  
 

https://youtu.be/_SVhtLemDK8
https://www.youtube.com/watch
mailto:contactdag.zeeland@skynet.be
https://koorkring-zeeuws-vlaanderen.email-provider.nl/link/rnuwxdimnk/3cxrcsz6nm/elqufiw3fk/2rlt0abknz/lu4gxtz8b8


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 20 OKTOBER 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

ZONDAG 22 OKTOBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het Basiliekkoor 
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; Elisabeth 
Smulders-Durinck en overleden familie; 
Leonid Gromykoen Ljoebov Pillinoga, 
jaargetijde voor Willy van Mol en 
echtgenote Maria Roels; Emerie 
Volleman en echtgenote Maria 
Verstraaten; voor het overleden 
echtpaar Burm-Wuijtack; Theo de 
Koning; Riet Verschueren-Hamelinck 

 

WOENSDAG 25 OKTOBER 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 27 OKTOBER 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

mededeling: 
Zaterdag 28 oktober is het weer de 
laatste zaterdag van de maand, dan 
houden we de maandelijkse 
Kledinginzameling voor Mensen in Nood 
aan de tuinpoort van de pastorie van 
10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog 
bruikbare kleding in goed gesloten 
dozen of plastic zakken verpakken. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 22 OKTOBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Katrien Van de Wiele 
intenties: Joseph Martens en Maria 
Heijkans 

 

lector: Willy Verschraegen 
 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

MAANDAG 23 OKTOBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Pastoor Herman van Leemput; 
Theo Hoek e.e. Nelly Verheem. Theo en 
Els Weemaes-Moorthamer en Prosper 
Verschueren; Albert van de Vijver 
e.e.Celestina Smet en familie; Petrus 
Leonardus van Hooije en echtgenote 
Marie Leonie de Caluwé en dochter 
Irene. Rudolf van Acker en echtgenote. 
Anna de Caluwé; Camillus Herrewegh 
en echtgenote Magdalena Frankevijle; 
Aloijsius Antheunis en echtgenote Irma 
Smet; overleden leden van de katholieke 
bond van ouderen Afdeling Heikant; Piet 
de Bot en echtgenote Florentien van den 
Bosch en familie; Maria Louisa de Rijcke 
en echtgenoot Petrus Johannes Seghers; 
Johannes de Betuwe echtgenoot van 
Liliane Beddegenoodts; Gustaaf de Betue 
en echtgenote Elza de Block en familie; 
Etwien van Doorselaer echtgenoot van 
Corrie Adriaensen; Joos de Rechter en 
echtgenote Margaretha Bleijenberg; 
Alouis Geensen echtgenoot van Paula 
van Gassen, wederzijdse ouders en 
familie; Evarist van Hooije echtgenoot 
van Gena Clarijsse en familie; Theo de 
Block, dochter Marlou, schoonzoon, 
kleinzoon en familie; Martha van Houte 
en familie; Mathilde Pieters; Gabriél 
Martens en echtgenote Justina de 
Rechter; Jacobus Maes en echtgenote 
José Martens 
 

COLLECTE 21-22 OKTOBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
de verwarming. 
 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 19 OKTOBER 14.00 UUR: 
een uur van gebed 
Op de derde donderdag van de maand 
wordt er gebeden tot Maria voor de 
Noden van de Kerk en voor de Noden 
van de Wereld. “De Vrouwe van Alle 
Volkeren” zal onze Voorspreekster zijn! 
U bent allen van harte welkom. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 21 OKTOBER 13.30 UUR: 

doopviering 
 

ZATERDAG 21 OKTOBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor o.l.v. Jo van Vlieberghe. 
Intenties: jaargetijde Gino Weemaes 
echtgenoot van Sandra van Remortel 
en vader van Joey, ook voor zijn broer 
Ivan Weemaes; Fiel Merckx echtgenoot 
van Annie Burm; Thilda van Hauten 
echtgenote van Joos van Putte 

 

DINSDAG 24 OKTOBER 9.30 UUR: 

in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron. 
Iedereen is van harte welkom. 

 

opbrengst collecte: 
De caritascollecte van zaterdag 7 
oktober, die bestemd was voor 
‘voedselbank Zeeuws Vlaanderen’, 
heeft € 47,00 opgebracht. Met dank 
namens het caritasbestuur. 

 

agenda: 
Woensdag 25 oktober wordt vóór de middag 
ons kerkgebouw door enkele vrijwillig(st)ers 
schoongemaakt en ’s avonds wordt al 
het koperwerk weer gepoetst. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 27 OKTOBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: Albert Burm overleden ouders 
en familie; gezusters Coenen overleden 
ouders en familie 

 

lector: R. Ferket-de Clerck 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 21 OKTOBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Josephus 
de Meijer en echtgenote Cornelia de 
Meijer-Platjouw; Anna Heijens en 
overleden familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert; Piet en Marie de 
Poorter-van der Veeken en overleden 
familie; jaargetijde Maria Baecke-
Vervaet, overleden echtgenoot en 
familie; jaargetijde George van Bunderen 
en overleden familie; Wies van den 
Bergen, overleden dochter Anneke, zoon 
Philip en familie 

 

opbrengst collecte: 
De Caritas-collecte voor de Voedselbank 
Zeeuws-Vlaanderen van zaterdag 7 
oktober heeft € 109,- opgebracht. 
Hartelijk dank hiervoor ! 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 23 OKTOBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens 
met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Josephus Kerckhaert; Maria 
Kuypers; Christina Lemsen; Emerie de 
Kort en overleden familie 

 
 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 22 OKTOBER 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; Roos 
Verdurmen-Kerckhaert en familie; Ludo 
Asselman 

 

lector: Ynske Taelman 
com. assistent: J. van Waterschoot 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 19 OKTOBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: overleden bewoners van ons 
huis en overledenen uit eigen kring 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 22 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Henny de Koning p.w. 
intenties: Guust Burm en dochter Patricia; 
Angela Maria Hypolitha Borm; Theo 
Vereecken en familie; Jo en Annij d’Hont-
d’Haens, ouders en familie; Joseph de 
Schepper,  echtgenoot van Maria de Pau 

 

WOENSDAG  25 OKTOBER 11.00 UUR: 
weekviering  

 

Extra collecte: 
Op zondag 22 oktober a.s. is er een extra 
collecte in het kader van Wereldmissie-
dag. We vragen uw bijdrage voor enkele 
projecten in Burkina Faso, in West-Afrika. 

 

WZC DE LANGE AKKERS  
KOEWACHT 

 

DINSDAG 24 OKTOBER 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

