
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 18-19 augustus 

 

Hulst 
 vr 17 aug 19.00 uur  stilteviering 
 zo 19 aug 11.00 uur  eucharistie 
 wo 22 aug 18.30 uur  rozenkrans 
 wo 22 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 19 aug 9.30 uur  eucharistie 

 

Heikant 
 do 23 aug 10.30 uur:  w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 21 aug 19.00 uur w&c viering 

 

Clinge 
 za 18 aug 19.00 uur  eucharistie 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 21 aug 9.30 uur  gebedsgroep 
 

Boschkapelle 
 za 18 aug 19.00 uur  w&c viering  

 

Kloosterzande 
 zo 19 aug 9.30 uur  w&c viering  

 

Lamswaarde 
 ma 20 aug 19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 16 aug 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 19 aug 10.30 uur  w&c viering 
 wo 22 aug 11.00 uur  weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 
 di 21 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 
 

 
 

 

81e jaargang nr. 40 
 

zondag 19 augustus 2018 

TINTINNABULUM 

Langzaam maar zeker komt de datum 
23 september dichterbij. Dat is de 
zondag waarop de eucharistie door de 
KRO wordt uitgezonden vanuit de 
basiliek in Hulst. Achter de schermen 
wordt er al volop aan gewerkt. Door de 
gezamenlijke koren (zo’n honderd 
stemmen zullen de zang vertolken), het 
voorbereiden van de liturgie, de 
afspraken rond het koffiedrinken na 
afloop, in de lege winkels aan de 
sacristiekant van de basiliek, door de 
KRO. Van harte hopen wij allen dat het 
een mooie inspirerende viering mag 
zijn. Hopen we dat we met elkaar 
kerkelijk Zeeuws-Vlaanderen op de 
kaart zetten. Voorafgaand aan de 
viering wordt het geloofsgesprek uit-
gezonden. Dit gesprek mag met mij ge-
houden worden.  Van harte hoop ik op 
de inspiratie vanuit de heilige Geest om 
. 

in samenspraak met Leo Feijen en goed 
gesprek neer te zetten. Ik schrijf dit 
stukje vooral ook voor u, die ik van harte 
uitnodig om naar de basiliek te komen 
om mee te vieren. Het allermooiste zal 
zijn - en zo zetten we Zeeuws-
Vlaanderen echt op de kaart - als de 
kerk helemaal vol is. Dat betekent zo’n 
800 gelovigen! Van harte hoop ik dat u 
komt en dat u probeert mensen met u 
mee te nemen. Zo laten we zien dat ons 
geloof ons ter harte gaat. Zo laten we 
zien dat we graag samen komen om 
ons geloof te vieren. Dus: heel hartelijk 
welkom op 23 september in de basiliek! 
Om 10.30 uur begint de viering. Graag 
ruim op tijd aanwezig! Samen geven we 
gezicht aan ons geloof! Samen zetten 
we Zeeuws-Vlaanderen op de kaart! 
 
pastoor Wiel Wiertz 

 

 

Mis uit Zeeuws-Vlaanderen op tv 
 

LEZINGEN 19 AUGUSTUS 

 

 

Maria-Tenhemelopneming 
 

Enkele teksten bij het hoogfeest van 
Maria-Tenhemelopneming dat wij, 
met de Kerk, ook in onze parochie 
vieren. Om 10.30 uur in de kapel van 
Onze Lieve Vrouw ter Eecken, een 
viering van woord, gebed en 
communie met zang van het 
Gregoriuskoor; om 14.30 uur tijdens 
een gebedsmoment in diezelfde 
kapel, waar wij de rozenkrans bidden 
in tegenwoordigheid van het Allerheiligst 
Sacrament, ook bij gelegenheid van de 
dertigste verjaardag van de gebedsgroep, 
die daar onafgebroken samenkomt op 
de eerste zaterdag van de maand. 
Om 19.00 uur is er een feestelijke 
viering van de eucharistie in de 
basiliek, waarbij de zang wordt 
verzorgd door het Dameskoor. 
 

Moeder, wordt Maria wel genoemd, 
Moeder van de Kerk, Moeder van 
God. En velen weten haar plek in de 
kerk te vinden om een kaarsje op te 
steken. Het feest van deze dag is nog 
jong, maar de kern ervan is van 
oudsher te vinden in haar Magnificat: 
hoe een jonge vrouw werd uitgekozen 
om draagster te worden van Gods 
belofte, van Gods Zoon. Met haar leven 
geeft zij ons richting, wijst zij de weg. 
 

Er zijn geen gegevens in de Bijbel 
over het sterven van Maria. Volgens 
de traditie zou Maria niet gestorven 
zijn maar ‘ontslapen’ te midden van 
de apostelen en voortleven in Gods 
liefde. Al in de zesde eeuw werd in 
Palestina een Mariafeest gevierd op 
15 augustus, dat uitgroeide tot het 
feest van de ontslapen Maria. In 1950 
werd de Tenhemelopneming van 
Maria door paus Pius XII tot dogma 
verklaard. Na twee gruwelijke 
wereldoorlogen met miljoenen 
slachtoffers wilde hij hiermee de 
verloren gegane eerbied voor het 
menselijk lichaam weer doen groeien. 
 

Maria bezingt het werk, dat God in 
haar is begonnen. Zo wijst zij ons een 
weg. De weg die haar Zoon ging als 
de minste der mensen, maar die door 
God hóóg verheven werd. Wij bidden 
op voorspraak van Maria: Heer Jezus 
Christus, wijs ons de weg naar vrede. 
Help ons om te zien naar de geringe 
zoals U ons voordeed, zodat wij de weg 
van vrede gaan, úw weg. Zo bidden 
wij U die leeft in eeuwigheid. Amen. 
 

‘Zalig zij die geloofd heeft.’ 
 

pastoor Wiel Wiertz,  
met dank aan Berne Media, 2018 
 

 
 

Maria-Tenhemelopneming 
 

 

 

20ste zondag door het jaar 
JAAR - B 

 

Spreuken 9, 1-16 
Efeziërs 5, 15-20 

Johannes 6, 51-58 
 

 
 

THEMA:  

LAVEN AAN GODS WIJSHEID  

 

 
 

Het bestuur heeft deze week samen 
met vicaris Verbeek en het 

pastoresteam afscheid genomen van 
Chantal van de Walle. Naast een 
gezellige bijeenkomst waren er ook 

enkele speeches. 
 

“Chantal, jouw leven lijkt wel uit etappes 
te bestaan, vergelijk het maar met de 
Tour de France. Ik moest hier aan 

denken toen ik een stukje las over 
Santiago de Compostella. Je wandelt of 
fietst van slaapplaats naar slaapplaats, 

steeds van doel naar doel. Hoe jouw 
leven er vóór 2000 uit heeft gezien weet 

ik nauwelijks, maar in 2000 kwam jij 

door het pastoraat in ons leven, na bij 
Neckermann te hebben gewerkt, ook 
een etappe in jouw leven. 

Ik mocht je meemaken op deze etappe 
en ik herinner me hierbij jouw 
aankondiging van een sabbatjaar, een 

jaar waarin jij te voet naar Compostella 
zou gaan, ook al om je leven te 
overdenken. Ik zie je nog vertrekken 

met je rugzak achterop, de kerk 
uitlopend. Je schreef wat over je 

ervaringen. En ineens was je daar weer, 

enthousiast vertellend. Het leek ook een 
etappe in je leven, een weg die je hebt 
bewandeld om je levensweg te 
vervolgen, maar nadat alles ingedaald 

was, was het eigenlijk met je rust 
gedaan. Je struikelde even, niet door 
onoplettendheid, maar meer vanuit je 

innerlijk zijn. Je kwam in een crisis, 
waar je even doorheen moest. 
Misschien is toen de gedachte al gerijpt 

dat het weer tijd was voor weer een 
volgende etappe. 

In ieder geval brak de tijd aan dat je het 

pastoraal werk wilde combineren met 
therapie. Even kijken of dat het kon 
worden voor jou. Toch maar weer terug 

in het pastoraat. 
In jouw etappe pastoraat mocht ik ook 
aanhaken, soms volgend, soms 

aanhakend en soms los. Denk aan de 
website, Samen Kerk en nu als 
bestuurder. 

Wat vooral jouw ding was, was de 
voorbereiding van de EHC. Verder 

zagen we je wandelend of crossend 
door het OZL-land, gaande langs 
kerken en scholen. Je bezocht 

mensen en vergaderingen. Daar weet 
ik verder weinig van. Alleen de 
herinnering aan het afsluiten van het 

werkjaar kwam wel boven drijven. 
Immers, wij mochten niet naast elkaar 
zitten. Jouw zangkwaliteiten waren 

matig, maar ik wist met mijn 
stemgeluid ervoor te zorgen dat het 
met jouw gezang helemaal misging. 

Dat zullen we niet meer meemaken, 

want enkele maanden geleden kwam 
je ons vertellen, dat je met het 

pastoraat zou gaan stoppen per 1 
september. Jij hebt hierin de finish 
bereikt. 
 

Een nieuwe uitdaging, een nieuwe 
etappe kriebelde, maar wat het ging 

worden wist je nog niet. In de 
wandelgangen wordt weer wel 
gesproken over therapie en 

begeleiding. We zullen het nog wel 

eens horen. 
Chantal, de tijd van gaan is nu 

gekomen. Oeps, jouw stopwoord. 
Komen we aan het woord van dank. 
Wij danken je voor al die jaren, die je 

met ons hebt doorgebracht en we 
wensen je veel geluk en gezondheid 
toe en veel plezier in je toekomstig 
werk. 
 

Bij de finish van de Tour de France 

krijg je ook altijd bloemen en een 
medaille. Wij doen het anders, maar je 

zult het in je nieuwe baan kunnen 

gebruiken (bloemen en een vulpotlood 
met inscriptie) en hopen, dat je dan 
toch regelmatig ook eens aan ons en 

onze mooie gezamenlijke etappe zult 
terugdenken. Het gaat je goed. 
 
Namens het parochiebestuur, 
Cecile van Tiggelen, 

vicevoorzitter parochiebestuur HMSdZ 

Afscheid Chantal van de Walle 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

 

 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 19.00 UUR: 

stilteviering 
 

ZONDAG 19 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; 
overleden echtpaar Burm-Wuijtack; Ria 
de Nijs van Haelst; Jobina de Baar-
Remijn, overleden echtgenoot en 
overleden zoon; Theo Mangnus en 
overleden familie; overleden ouders 
Trees de Roeck-Fermont en Guust de 

Roeck  
 

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-

Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Franciscus Vioen en Petra Florijn;  
Leander Blemel en overleden familie; 
Gerda van Geertruij-Pieters 
mededeling: zaterdag 25 augustus is 
het weer de laatste zaterdag van de 
maand en houden we van 10.30 tot 
11.30 uur de maandelijkse kleding-
inzameling voor Mensen in Nood aan de 
tuinpoort van de pastorie; graag de nog 
bruikbare kleding in goed gesloten 
dozen of plastic zakken verpakken. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 19 AUGUSTUS 9.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v het koor 
intenties: Gerard van der Sijpt, 

echtgenote Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en overleden familie 
lector: Marlies Martinet-van Acker 
overleden: op 27 juli jl. is op 93-jarige 
leeftijd overleden Leona Heijmans-Van 
der Cruyssen, weduwe van Eugenius 
Heymans; de crematie vond plaats op 
donderdag 2 augustus te Terneuzen. 

 

HEIKANT 

H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
 

DONDERDAG 23 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Martha van Houte en familie 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

DINSDAG 21 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger K. Van de Wiele 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 18 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het parochiekoor 
o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: jaargetijde pater Paulus van 

Winden; Tiny Jansen en echtgenoot 
Omère Verstraten 

 

 

COLLECTE 18-19 AUGUSTUS 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is de 
tweede collecte voor het onderhoud 
van de verwarming. 
 

 

 

vervolg CLINGE 
H. HENRICUS 

 

DINSDAG 21 AUGUSTUS 9.30 UUR: 

in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron. Iedereen is van harte welkom. 
mededelingen: de caritascollecte op 
zaterdag 4 augustus, bestemd voor 
Vluchtelingenwerk Nederland, heeft 
€28,00 opgebracht; met dank namens 
het caritasbestuur. 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 18 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Anna 
Heijens en overleden familie; Lena van 
Vlieberghe-van Goethem; Benny 
Cappendijk en overleden familie; 
jaargetijde Elisa de Rijk-Vink met 

gedachtenis van overleden echtgenoot 
Jacobus de Rijk en overleden familie 
mededelingen: de caritascollecte ten 

bate van Vluchtelingenwerk Nederland 
op zaterdag 4 augustus heeft €63,00 
opgebracht; hartelijk dank hiervoor! 
overleden: Op 31 juli zijn overleden: 
dhr. Cor Marcus 84 jaar, in de Blaauwe 
Hoeve te Hulst en mw. Celina Buijsse-
Gielliet, weduwe van Marcel Buijsse, 96 
jaar, in WZC Antonius; voor beiden 
vonden de uitvaartdienst en begrafenis 
plaats op zaterdag 4 augustus te 
Boschkapelle. 
 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 19 AUGUSTUS 9.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
parochiekoor. Na afloop van de viering 
gaan we in processie naar het 
kapelletje. 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; Theo de Bakker en overleden 
familie 
lector: Roos Hiel 
com. assistent: Lea Kouijzer 
overleden: Maria Hiel weduwe van 

Josephus Rijk, 90 jaar 
David van der Ven weduwnaar van 
Maria de Brouwer, 83 jaar 
Wies de Booij echtgenoot van Imelda 
Leenknegt, 88 jaar 
 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 20 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Emma de Booij echtgenote 
van Theo Leenknegt en overleden 
familie; jaargetijde voor Willy van 
Esbroek, echtgenote Rosa Josepha 
Wentzler en hun overleden ouders; 
jaargetijde voor Fred de Kock 
echtgenoot van Maria Nachtegael en 
hun overleden familie; Bert Annaert 
echtgenoot van  Annie Pauwels, ouders, 
schoonouders en familie; Jeanne 
Uitdewilligen echtgenote van Gabie 
Boënne; Louisa Maria Leenknegt en 
overleden ouders; Petrus de Klippelaar 
en echtgenote Angela Compiet en 
wederzijdse ouders 
 

lector: Marita van Driessche 
communie: Greet Hiel  
koster: Greet Hiel 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 16 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: uit dankbaarheid 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 
ZONDAG 19 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Guust Burm en 
dochter Patricia; Marieke en Dolf van 
der Zanden-Serrarens; jaargetijde 
Achiel Schalkens, echtgenoot van 
Juliëtte Herwegh; Wilhelmina Herwegh, 
echtgenote van Marcel Reijns 

 
WOENSDAG 22 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
weekviering 

 
overleden:  

dhr. Cor Marcus, 84 jaar 
dhr. Cyriel Steijaert, 86 jaar 

 
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 

 
DINSDAG 21 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
weekviering 

 
overleden: 
mw. Leona Heijmans-Van der 
Cruyssen, 93 jaar 
mw. Ivonne de Waal-Inghels, 86 jaar 
 
 

 
 
 

 
 

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

