
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 11-12 augustus 

Hulst 
 vr 10 aug 15.00 uur kruisweg 
 zo 12 aug 11.00 uur  eucharistie 
 wo 15 aug 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 15 aug 19.00 uur  eucharistie 
 vr 17 aug 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 12 aug 9.30 uur  w&c 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 14 aug 19.00 uur w&c 
 wo 15 aug 10.30 uur w&c 

 

Clinge 
 za 11 aug 19.00 uur  w&c 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 14 aug 9.30 uur  gebedsgroep  

 

Graauw gemeenschapshuis 
 wo 15 aug 10.00 uur  w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 10 aug 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 11 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 13 aug 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 12 aug 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 9 aug 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 12 aug 10.30 uur  w&c viering 
 wo 15 aug 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 14 aug 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 Dienst geestelijke zorg Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
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zondag 12 augustus 2018 

TINTINNABULUM 

De weken in juli en begin augustus 
staan voornamelijk nog in het teken van 
de nodige vieringen. Zowel in de kerken 
als in de kapellen en in de 
gemeenschapshuizen. Op deze manier 
kan ik van vele mensen persoonlijk 
afscheid nemen. Verder ligt mijn focus 
op het afhandelen van een aantal taken. 
Kortom de afronding van een hele lange 
periode.  
Na 18 jaar werkzaam te zijn geweest in 
de parochie H. Maria Sterre der Zee is 
voor mij het moment aangebroken om 
een andere weg in te slaan. 18 Jaar is 
een hele tijd. Een periode waarin er heel 
veel gebeurd is. Zowel in mijn privé 
leven als in het parochiële leven. Een 
tijd met up ’s en down’s. Met leuke 
gebeurtenissen en momenten maar ook 
met teleurstellende en verdrietige 
momenten. 
Ik heb met heel veel mensen mogen 
optrekken op hele belangrijke momenten 
 

beleven. Maar ik ben vooral dankbaar 
voor alle ervaringen die mij hebben 
doen groeien in mijn eigen ‘zijn’. Van 
een ‘broekje’ als pastor naar iemand die 
weet wat zij kan en wil. En ook als een 
persoonlijkheid die weet wat het 
betekent om als gelovige het leven vorm 
te geven. In alles wat ik ook in de 
toekomst ga ondernemen zal dit 
fundament van mijn Christen zijn altijd 
aanwezig zijn. Deze zoektocht heb ik 
mogen ondernemen in de 18 jaar dat ik 
in de parochie werkzaam mocht zijn. 
Ik wil alle mensen danken met wie ik in 
de afgelopen jaren samen heb gewerkt 
en met wie er een hele fijne band is 
ontstaan. Dank voor alles wat jullie met 
mij hebben willen delen en de weg die 
we samen gegaan zijn. 
Het ga ieder van jullie goed en ga met 
God. 
 
Chantal van de Walle 

In de basiliek is in de librije sinds mei 
een tentoonstelling te bezichtigen. Deze 
heeft een tweeledig thema. Zoals elk 
jaar laten wij in de librije de schatten 
van de basiliek zien. Elk jaar kunnen we 
slechts een gedeelte laten zien. We 
denken dan aan een ciborie, diverse 
kelken, een staakmaria, wijn- en 
watervaatjes etc. Velen onder u kennen 
de ‘attributen’ van de kerk nog en 
vinden het interessant hier nog eens 
een blik op te kunnen werpen. Veel 
mensen staan ook met verwondering te 
kijken naar deze prachtige zaken, maar 
(her)kennen deze niet en vragen ons 
naar de betekenis ervan. 
Naast deze terugkerende tentoonstelling 
worden er dit jaar ook schatten van 
Terhole tentoongesteld. Een bidprentje 
speciaal gewijd aan de heilige Gerardus 
Majella, oude geschriften met 
overledenen, de bouwtekening van de 
kerk, zoals men die in aanvang wilde 
 

bouwen en de tekening zoals de kerk 
uiteindelijk is geworden. Daarnaast 
wordt er ook een film uit 1967 getoond, 
waar heel veel bewoners in voorkomen. 
We zijn nu 2 maanden verder en we 
mogen zeggen, dat er al veel mensen 
hebben gekeken in de librije. Velen van 
hen staan stil bij de film en praten over 
de film, dan wel herkenning, dan wel de 
manier waarop de film in die tijd is 
gemaakt. 
We zijn blij, dat er zo veel mensen, 
voornamelijk toeristen, de basiliek en de 
librije komen bezoeken, maar dit bezoek 
zou niet mogelijk zijn zonder de vele 
vrijwilligers, die ons al die zondagen 
komen helpen en rondleidingen geven. 
We mogen dankbaar zijn, dat zij al 
vanaf 12 uur op zondag de koorkerk 
openhouden, want juist na de 
eucharistieviering komen de meeste 
bezoekers. 
Komt u ook nog kijken? Welkom! 

 

 

 
 

Laatste groet 
 

 

LEZINGEN 12 AUGUSTUS 
 

Dertig jaar bidden voor 
de vrede 

 

‘Dat er vrede mag zijn in de harten van 
de mensen, vrede in de gezinnen en 
vrede in de hele wereld’. Al dertig jaar 
lang bidden parochianen op de eerste 
zaterdag van de maand alsook steeds 
op 15 augustus, hoogfeest van Maria-
Tenhemelopneming, in de Mariakapel 
te Kapellebrug de rozenkrans met 
deze intentie. De oorsprong van de 
rozenkrans is daarin gelegen dat het 
‘slim’ is om tot Maria, de Moeder van 
de Heer te bidden, omdat God haar 
niets kan weigeren. Wat je door Maria 
aan God vraagt, krijg je uiteindelijk echt! 
Maria zelf vraagt op de plaatsen waar 
ze verschijnt, zoals in Lourdes en 
Fatima, aan ons allen om de 
rozenkrans te bidden: een zeer 
krachtig gebed! Daarom zijn onze 
parochianen die al dertig jaar 
onafgebroken de rozenkrans bidden 
dankbaar! Dankbaar omdat er iedere 
keer weer mensen present waren om 
samen de rozenkrans te bidden. 
We laten dit jubileum niet 
onopgemerkt voorbij gaan! Op 15 
augustus, Maria-Tenhemelopneming, 
is er dit jaar in de kapel te Kapellebrug 
om 14.30 uur een gebedsviering 
waarin we in tegenwoordigheid van 
het Allerheiligst Sacrament de 
rozenkrans bidden. Ook die speciale 
keer met weer diezelfde intentie: ‘Dat 
er vrede mag zijn in de harten van de 
mensen, vrede in de gezinnen en 
vrede in de hele wereld’. 
U was iedere keer hartelijk welkom en 
misschien bent u wel een keertje 
geweest, of meer dan eens, maar ook 
als u nog niet eerder geweest bent, 
bent u bij alle gebedsmomenten 
hartelijk welkom. Maar ook als u 
vooral die feestelijke dertigste keer 
mee wil bidden, weet dat u zeer 
hartelijk welkom bent! 
Dus: iedere eerste zaterdag van de 
maand om 14.30 uur alsook op 15 
augustus, zelfde tijd, rozenkransgebed 
voor de vrede. Hopelijk mogen we er 
nog lang mee doorgaan! Samen 
bidden geeft kracht! 
 

Met dank voor alle input, 
Wiel Wiertz, pastoor 

 

Gesloten maar niet vergeten 
 
 

 

 
 

 
 
Zeeuws-Vlaanderen kent vele 
kilometers dijken. Ze genieten alom 
bekendheid omdat ze het landschap 
markeren met hun karakteristieke 
populieren. Die dijken zijn de stille 
getuigen van de eeuwenlange 
inpolderingen. In de basiliek zie je nog 
de ramen met gedachtenis aan de 
talrijke kloosterorden, die in Hulst 
refugia bouwden voor de werkers, die 
buiten de stad zwoegden en met 
beperkte middelen zeeweringen 
opwierpen om stukken land terug te 
veroveren op de zee. 
Die dijken hebben hun oorspronkelijk 
functie verloren. Toch zorgen ze nog 
altijd voor een beetje beschutting, 
mocht de echte zeedijk het begeven. De 
dijklichamen zijn beplant met 
 

populieren, die als soldaten in het gelid 
de dijk stevigheid en karakter geven. Zo 
is Zeeuws-Vlaanderen bij menigeen 
bekend. Maar populieren hebben niet 
het eeuwig leven en als ze groot 
worden, vragen ze onderhoud en als dat 
te duur wordt, zegt Staatsbosbeheer:  
 

 

‘Sequoia's’ van onze polders 
 

19de zondag door het jaar 
JAAR - B 

 

1 Koningen 19, 4-8 
Efeziërs 4, 30-32; 5,1-2 

Johannes 6, 41-51 
 

 
 

THEMA: LEVEN VANUIT  
HET BROOD VAN DE HEER 

 
 

Maria-Tenhemelopneming 
JAAR - B 

 

Openbaring 11, 19a; 12,1-6a.10ab 

1 Korintiërs 15, 20-26 

Lucas1, 39-56 
 

 
 

THEMA: ‘ZALIG ZIJ DIE 
GELOOFD HEEFT’ 

 

LEZINGEN 15 AUGUSTUS 
 

 

Inmiddels ben ik aan mijn 
laatste weken in de parochie 
begonnen. Met ingang van 11 
augustus ga ik met vakantie 
en aansluitend beëindig ik 
dan mijn werkzaamheden in 
de parochie per 1 september 
2018. 
 

in hun leven. Zowel in de 
vreugdevolle momenten als 
bij de verdrietige 
momenten. Met heel veel 
mensen ben ik op pad 
mogen gaan. 
Ik ben dankbaar dat ik dit 
heb mogen ervaren en  
 

“Kappen die handel!” 
En zo schrik je als je nu net buiten Hulst 
langs het Groot Eiland fietst. De zo 
bekende stammen, sommige meer dan 
een meter dik, zijn stuk voor stuk 
geveld. De ‘sequoia’s’ van de polder 
liggen zielloos in de berm. Geen 
beschutting meer tegen wind en regen 

voor de fietser; je hoort niet meer het 
brullen van de westenwind in hun 
takken en gebladerte. Dijken zonder 
populieren: geen gezicht! Gelukkig is 
beloofd dat er nieuwe aanplant komt. 
Dan voelt het weer vertrouwd. De Heer 
van de schepping bekijkt het en denkt: 
“Jullie zijn en blijven toch een landje 
apart!” 
 

Nobel 05 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 10 AUGUSTUS 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

ZONDAG 12 AUGUSTUS 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
voor Bernardus de Burger en 
echtgenote Marie de Burger- Steijne, en 
kleindochter Deborah de Burger; Theo 
de Koning; Sjef Thuy, dochter Anja en 
Fien Esseling; Liza Mangnus Robert 
van der Wielen en familie; Jacobus de 
Smit Heyens 

 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
Maria-Tenhemelopneming, eucharistie-
viering met als voorganger pastoor W. 
Wiertz m.m.v. het Dameskoor 
intenties: overleden Ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
deken van Hecke; Cornelis Sandijck en 
echtgenote; Carolus van Waterschoot; 
overleden Weldoeners van de basiliek; 
Piet Malefason echtgenoot van Riet 
Malefason van Eck en zijn overleden 
ouders Guust Malefason echtgenoot 
van Ivonne  van vlierberghe; voor 
Theodoor Bisschop en Martha Pauwels 
en overleden dochter Marleen en 
overleden familie; jaargetijde voor Jo de 
Deckere echtgenoot van Marja d’Haens 
wederzijdse ouders en familie; Alloys 
Seij echtgenoot van Anna Schuren en 
overleden familie leden 

 

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
stilteviering  

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert met 
medewerking van het koor. 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie  

 

lector: Gonny Rozijn 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 14 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 

 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
Maria-Tenhemelopneming, woord- en 
communieviering met als voorganger K. 
V.d. Wiele m.m.v. het Gregorius koor 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 13 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: René Boeijkens met gedachtenis 
van overleden ouders en familie; jaargetijde 
Paulina Kerckhaert- Cornelissens, met 
gedachtenis van overleden echtgenoot 
Prudant Kerckhaert, overleden kinderen 
en kleinkinderen; Rosalia Kerckhaert-
Warrens met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Josephus Kerckhaert 

 

 

COLLECTE 11-12 AUGUSTUS 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In is er een 
extra collecte voor onderhoud van het 
orgel.  
 

 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 11 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: jaargetijde Anna Martens en 
echtgenoot Cyriel Casteels en overleden 
familie; Gilbert Hoefnagels echtgenoot van 
Agnes Casteels, zonen Luc en Peter 
Hoefnagels; Jeanne Jonkers en echtgenoot 
Albert van den Branden; Fiel de Blijzer 
en echtgenote Hilda de Blijzer-Hiel 

 

DINSDAG 14 AUGUSTUS 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron Iedereen is van harte welkom. 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS 

 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 10.00 UUR: 
Maria-Tenhemelopneming, woord- en 
communieviering met als voorganger 
pastor R. Grossert 
intenties: Johannes Stallaert en 

overleden familie; Petrus Boënne – van 
Meegroot en overleden kinderen; Maria 
Verbist met gedachtenis van haar 
ouders; Marie Verdurmen en 
echtgenoot Piet Totté en wederzijdse 
ouders; Alma Mahu, echtgenote van 
Jozef van de Vijvere als jaargetijde; 
Jules van den Eeckhout en echtgenote 
Malphina Daalman; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes 

 

lector: J. de Baar 
 

NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 10 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen, ouders en 
familie 

 

lector: A. de Maeyer-de Deckere 
 

mededeling: 
Marius Baecke, zoontje van Joris 
Baecke en Egle Eimontaite is op 
zaterdag 28 juli gedoopt in onze kerk 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 11 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; overleden 
familie Johannes Truijman-Vonk en 
overleden kinderen; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; 
Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert; jaargetijde César 
Verbist en overleden familie Verbist-
Verrassel; Joos Cappendijk en 
overleden familie; overleden ouders 
Dobbelaar-van Damme en hun 
overleden kinderen; jaargetijde Alfons 
van Goethem met gedachtenis van 
overleden; echtgenote Emma van 
Goethem-Remorie; jaargetijde Maria de 
Smet –Vonk met gedachtenis van 
overleden echtgenoot Piet de Smet 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 12 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Bert 
Hiel en familie; jaargetijde Piet van 
Damme 

 

lector: Ankie Dey 
com. assistent: Lidwien Jansen 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  

ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS 

KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 9 AUGUSTUS 10.30 UUR:  

eucharistieviering met als voorganger 

pater W. Weemaes 

intenties: jaargetijde voor Agnes 

Oosthoek-Freyser 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 

HULST 
 

woord- en communieviering met als 

voorganger diaken K. van Geloof 

intenties: uit dankbaarheid b.g.v. een 

zestigjarig huwelijksjubileum; Gaby en 

Harry Bruggeman-Vereecken en 

familie; jaargetijde pater Vincent 

Colsen; Jo Bruggeman; Marie en Theo 

Vereecken en familie; jaargetijde 

ouders Joos en Agnes Malcontent-de 

Rijk en familie; Aloïs de Deckere; 

jaargetijde Maria de Brouwer en 

echtgenoot Cerillus Herrewegh en zoon 

Eddy; Gerard de Feijter, echtgenoot 

van Corry van Helsland; Johan Baart, 

echtgenoot van Sodsai Tongatang; Jo 

en Margaretha Baart-van Waes 
 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 11.00 UUR: 

weekviering m.m.v. het Blaauwe 

Hoevekoor 
 

Als het goed weer is, vindt deze 

viering plaats bij het tuinhuis in het 

kader van de vakantieweek in ‘De 

Blaauwe Hoeve’ 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 14 AUGUSTUS 10.30 UUR: 

Weekviering 

 

 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl 
Secretariaat parochie: 
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.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 Wiel Wiertz 
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst 
tel. 06-42506424 
e-mail: 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 Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 

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

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
 

Henny de Koning, geestelijk verzorger 

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

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07  
openingstijden secretariaat: 
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
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

