
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 8-9 juni 

 

Hulst 
 vr 7 juni 19.00 uur  eucharistie 
 zo 9 juni 11.00 uur  eucharistie 
 ma 10 juni 11.00 uur communieviering 
 wo 12 juni 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 12 juni 19.00 uur  eucharistie 
 vr 14 juni 15.00 uur kruisweg 
 za 15 juni 19.00 uur  vormselviering 

 

Koewacht 
 zo 9 juni 9.30 uur  w&c viering 

 

Sint Jansteen De Warande 
 do 13 juni 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 11 juni 19.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 za 8 juni 19.00 uur w&c viering 
 zo 9 juni 11.00 uur peuter- en kleuterkerk 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 11 juni 9.30 uur  gebedsgroep 
 vr 14 juni 19.00 uur vormselviering 

 

Vogelwaarde 
 za 8 juni 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 do 13 juni 19.30 uur  taizéviering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 9 juni 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 6 juni 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 9 juni 10.30 uur  w&c viering 
 wo 12 juni 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 11 juni 10.30 uur  weekviering 
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, 

Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en 
Vogelwaarde 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 
 

 
 

 

82e jaargang nr. 31 
 

zondag 9 juni 2019 

TINTINNABULUM 

Ook Hulst doet dit jaar op tweede 
pinksterdag van 13.00 tot 17.00 uur weer 
mee met open kerkendag. Zowel het 
bisdom Breda als dat van Den Bosch doen 
mee aan de open kerkendag. Dit initiatief 
wordt verder ondersteund door de 
provincies Noord-Brabant en Zeeland. 
Het kerkgebouw in dorpen en steden is het 
meest zichtbare teken van 
godsdienstigheid in onze samenleving. 
Voor gelovigen is het een plaats van 
samenkomst. Op zondag is daar de 
eucharistieviering. Er is de bediening van 
de sacramenten zoals bv het H. doopsel en 
het H. vormsel. Wij worden elke keer door 
Christus bijeengeroepen om in zijn Kerk tot 
een gelovige gemeenschap te worden. 
Tevens zendt Hij ons ook weer uit in de 
…… 

wereld om velen uit te nodigen in zijn naam 
te leven en lief te hebben.  
In onze parochie is ook de basiliek open. 
Tevens is er dan een gelegenheid om de 
Librije te bezoeken, waar in de 
tentoonstelling de kerk van Graauw centraal 
staat.  
Wilt u elders een kerk bezoeken dan is het 
een mooie gelegenheid te gaan kijken in de 
Gertrudiskerk, de Peperbus op de markt in 
Bergen op Zoom. Bisschop Liesen en de 
commissaris van de Koning in West-Brabant 
openen hier om 13.00 uur de kerkendag. 
Ook bent u dan in de gelegenheid de 
tentoonstelling van de Maria Ommegang 
met haar Staakmaria’s te bezoeken. U weet 
toch, dat zowel de Staakmaria van Hulst als 
van Clinge hier tentoon staan? 
 

 

 
 
 
 

Thema: “Het gefluister van de geest”. 
Datum: 13 juni 2019 om 19.30 uur 
Plaats: H. Catharinakerk te Hengstdijk 
 

Hierbij nodigen we iedereen van harte uit 
om deel te nemen aan de Taizé 
avondgebedsdienst. Deze staat in het 
teken van het pinksterfeest. De 
muziekgroep Laudate Dominum verleent 
haar medewerking. 
Na afloop kunnen we elkaar vrijblijvend 
ontmoeten. Zoals altijd wordt het 
avondgebed georganiseerd door het 
oecumenisch overlegorgaan, waarin de r.-
k. parochie HMSdZ en de protestantse 
gemeente Oosthoek samenwerken. U 
bent van harte welkom. 
Namens de werkgroep: Reina Koning-
Hermans, Ralf Grossert, Cees Cosijn 

 

 

 
 

Open Kerkendag 10 juni, tweede pinksterdag 

 

KRO-viering op zondag  
16 juni om 10.30 uur  

in de basiliek 
 

U komt toch ook !?! 
 

 

 

LEZINGEN 9 JUNI 
 

Jaarlijkse plechtige 
bedevaartviering met 

Mariahulde  
Onze Lieve Vrouw met de inktpot 

(Aardenburg) 
 

Het programma op woensdag 12 juni: 
 

10.00 uur: plechtige bedevaartsviering in 
de heilige Maria Hemelvaartkerk, 
Weststraat 80, Aardenburg met aan-
sluitend processie langs het Mariabeeld 
met als voorganger pastoor Wiel Wiertz 
m.m.v. het gemengd koor Sint Cecilia 
o.l.v. dirigente Rina Marteijn-Goossens.  
11.00 uur - 11.30 uur: koffie met Zeeuwse 
bolus in de kerk 
11.30 uur - 12.15 uur:  rondleiding / pre-
sentatie  
12.30 uur - 14.00 uur: gebruik maaltijd in 
buffetvorm (In den Wijngaard, ‘s Lands 
Welvaren, De Kaaipoort) 
14.30 uur: aanvang van het middag-
programma met keuze uit: 

 stadswandeling door Aardenburg ‘Van 
Steen tot Inktpot’ met bezoek aan St. 
Baafskerk en de Doopsgezinde kerk. 

 bezoek/rondleiding 
Struisvogelboerderij Monnikenwerve 

 bezoek/rondleiding Slakken In den 
Wijngaard 

Tot slot een drankje. Om ca. 17.00 uur 
wordt de bedevaartsdag afgesloten. Voor 
het eten en de rondleidingen dient men 
zich vooraf aan te melden bij: 
Leo Ducheine, tel. 0117-492415, 
leoducheine@gmail.com of 
Marc Moens, tel. 0117-493125, 
marcmoens@zeelandnet.nl 

Wonen in een klooster 

 

 
 

 
 
Luister en je hoort zo veel! De arts vertelde 
hoe hij soms ook onzeker is of hij de 
operatie echt kan laten slagen. Maar aan 
het bed van de patiënt vertelt hij dat niet. 
Daar straalt hij zelfverzekerd uit dat het zal 
gaan lukken. Wees maar niet bang. Het is 
ingrijpend, maar we weten wat we doen.  
Het is juist die houding die de patiënt op dat 
moment geeft, wat zij of hij nodig heeft. 
Juist door die houding krijgt de patiënt de 
innerlijke kracht om voor het herstel, dat 
mogelijk is, juist die bijdrage te leveren, die 
nodig is. Zo leeft in hem of haar het 
positieve basisvertrouwen, dat het lichaam 
sterk maakt om van binnenuit bij te dragen 
aan genezing en herstel. 

Zo is het ook van belang, dat degene die 
met iemand spreekt vanuit gelovig 
perspectief, zelf gelooft. Of in ieder geval 
toch zelfverzekerdheid uitstraalt en in 
woorden vat dat hij of zij gelooft. Op 
ongeloof, twijfel of onzekerheid zit niemand 
te wachten in een pastoraal gesprek. Aan 
geloof en vertrouwen, aan een persoonlijke 
band met Jezus Christus kan een ander 
zich optrekken! Twijfel en ongeloof 
veroorzaken verwarring. Overigens geldt 
dat voor ieder van ons die spreekt over het 
geloof dat haar of hem draagt. Geleefd 
geloven laat geloven! 
 
pastoor Wiel Wiertz 
 

Dagje klooster 
 

Op zondag 16 juni 2019 bieden de 
Zusters Benedictinessen van de Onze 
Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90 in 
Oosterhout een verdiepende blik in het 
kloosterleven van hun gemeenschap 
onder de titel 'Dagje klooster’. Wij 
nodigen u van harte uit deel te nemen. 
Zuster Hildegard Koetsveld osb begeleidt 
de dag. Zij is de gastenzuster van de 
abdij. Ze begeleidt ook de retraites en de 
studiedagen. 
U wordt ontvangen op de abdij om 9.15 
uur. Om 9.30 uur is de eucharistieviering 
in de kloosterkerk. Daarna is er een 
afwisselend programma van inleidingen 
over het dagelijks leven in het klooster en 
de benedictijnse spiritualiteit. Er is ruimte 
voor onderlinge ontmoeting en deelname 
aan de gebedsvieringen in de abdijkerk. 
Op de vrije momenten kunt u de mooie 
abdijtuin, het winkeltje en de mooie 
omgeving van de heilige Driehoek in 
Oosterhout bezoeken. 
Om 17.00 uur bidden de zusters de 
vespers en om 17.30 uur vertrekt u naar 
huis. 
Graag ontmoeten wij u op zondag 16 juni 
in de Onze Lieve Vrouwe Abdij te 
Oosterhout. 
Indien u deel wilt nemen aan deze dag 
kunt u zich inschrijven via de 
websitepagina: 
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/
dagje-klooster-een-verdiepende-blik-in-
het-kloosterleven-van-de-olv-abdij-
oosterhout 

Geloof en vertrouwen 

 

Pinksteren 
JAAR - C 

 

Handelingen 2, 1-11 
Romeinen 8, 8-17 

Johannes 14, 15-16.23b-26 
 

 
 

THEMA:  
GEEST, VUUR ONS AAN! 

 

 

 
 

Taizé avondgebed 
 

Het doet een mens goed wanneer er 
positief getint nieuws over kerkelijk 
getinte zaken in de krant te lezen valt. In 
die categorie valt het bericht over het 
klooster, dat nu in gebruik is als 
pleisterplaats voor vooral jongeren. De 
paters, die er woonden, zijn vertrokken. 
Het klooster behoudt sindsdien de 
bezinnende functie en biedt onderdak 
aan jongeren, die even op zoek zijn 
naar een andere inhoud, naar een 
ander, intenser ritme in hun leven. 
Daarnaast is er binnen het klooster ook 
ruimte voor jongeren, die er willen 
wonen. Dat zijn er op dit moment ook al 
een aantal. De jongeren zijn openhartig 
over hun ervaringen.  

Ze zijn dankbaar en blij, dat ze de weg 
naar deze kloosteromgeving hebben 
gevonden. Vanaf die plek blijven ze 
gewoon meedoen aan het leven van 
alle dag. Studie, werk, of wat dan ook; 
het kan allemaal vanuit het klooster 
waar het dagritme, dat ook vier keer een 
gebedsmoment behelst, hun 
uitgangspunt is. Mooi om te lezen dat 
het klooster, dat voor velen door de 
eeuwen heen een plek was om te leven, 
te werken en te bidden, ook in deze tijd, 
aangepast natuurlijk, nog steeds een 
plek is waar structuur en rust gevonden 
kunnen worden. 
 
pastoor Wiel Wiertz 
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zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 7 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en overleden 
ouders; overleden ouders Brand-Wauters 
en overleden familie; Wim Bruggeman en 
echtgenote Roza Verstraaten, wederzijdse 
ouders en familie; pater Jan Snijders 

 

ZONDAG 9 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. Cantorij der 
Basiliek 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; Michael Vonck, Rosalia Vonck-van 
Huffel en Magdalena en Juliette Vonck; 
Franciscus Blommaert en echtgenote 
Maria Wittock en overleden ouders; 
Jacobus de Smit, broers, zusters en 
verdere familie Heijens; Joseph Alphonsus 
Heijens echtgenoot van Johanna Heijens 
Blom; jaargetijde Stan Bogers; Leonid 
Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van 
Mol en echtgenote Maria Roels; Sylvester 
Carlon Chung; Maria Johanna van 
Sterkenburg-ten Kortenaar; jaargetijde 
voor Moniek Kant echtgenote van Jan 
Mannaert en overleden familie; ter ere van 
Onze Lieve Vrouw van de wonderdadige 
medaille en voor kleindochter, dat ze heel 
spoedig gelukkig wordt; August de Kort en 
Anna Polspoel en dochter Imke; voor 
Frans van Damme en echtgenote Marie 
van Damme-Waterschoot, dochter Ineke 
en schoonzoon Johan Suij; Maria Martha 
Louisa Sponselee echtgenote van Pieter 
Meesen 

 

MAANDAG 10 JUNI 11.00 UUR: 
eerste heilige communie, eucharistie-
viering met als voorgangers pastoor W. 
Wiertz en pastor K. Van de Wiele m.m.v. 
De Wal-Noten 
intenties: Theophilus Saman en 
echtgenote Antoinette Antheunis; Eduard 
Verdurmen en echtgenote Maria Totté en 
overleden familie 

 

WOENSDAG 12 JUNI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 12 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen 

 

VRIJDAG 14 JUNI 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

ZATERDAG 15 JUNI 19.00 UUR: 
heilig vormsel, eucharistieviering met als 
voorgangers bisschop J. Liessen en pastor 
R. Grossert m.m.v. Dameskoor en De 
Wal-Noten 
overleden:  
Maria Martha Louisa Sponselee 
echtgenote van Pieter Meesen, 66 jaar 
mededeling: 
Op vrijdag 14 juni 2019 is er een 
orgelconcert in de basiliek om 20.00 uur. 
De Librije kan weer bezocht worden op 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Dit jaar is 
er naast de vaste tentoonstelling aandacht 
voor de kerk van Graauw. Tot en met 8 
september, behalve op de doopzondagen 
23 juni, 14 juli en 1 september, bent u van 
harte welkom. 

 

COLLECTE 8 - 9 JUNI 
 

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

 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 9 JUNI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met voor-
ganger pastor R. Grossert m.m.v. het koor 
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Joseph Martens en Maria 
Heijkans; Deborah de Burger en voor haar 
oma en opa de Burger en voor opa en 
oma van Poecke 
lector: Willy Verschraegen 
misdienaar: Mik/Martijn 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 13 JUNI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert  
intenties: Johan de Burger en echtgenote 
Angela Weemaes; Ed Borm en 
echtgenote en overleden ouders; Alfred 
Weemaes en echtgenote Silvia 
Plasschaert; overleden familie IJsebaert; 
René Bauwens en echtgenote; Theo 
Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 11 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 8 JUNI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het 
parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: jaargetijde Silvia Smet en 
echtgenoot Harie Brabers en overleden 
familie; Rosa Van der Kelen en echtgenoot 
Jo de Wit; Door Merckx en echtgenote 
Dorthy Piessens 

 

ZONDAG 9 JUNI 11.00 UUR: 
peuter- en kleuterkerk met als thema: ‘Lef’. 
We lezen een verhaal en gaan knutselen. 
Als afsluiting is er iets te drinken en te 
snoepen. Kom met je (oudere) 
broertjes/zusjes, papa, mama, opa of oma, 
iedereen is van harte welkom! Er wordt 
een bijdrage van 1 euro per kind gevraagd 
als vergoeding voor de gemaakte 
onkosten. 

 

DINSDAG 11 JUNI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron. 

 

VRIJDAG 14 JUNI 19.00 UUR: 
vormselviering in onze kerk voor de 
jongens en meisjes uit cluster oost en zuid 

 

agenda: 
Donderdag 6 juni wordt de H. communie 
aan huis gebracht bij zieken, ouderen en 
gehandicapten die hiervoor zijn 
aangemeld. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 8 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: René Herman; Angela 
Naessens-Rombout; overleden familie 
Johannes Truijman-Vonk en overleden 
kinderen; echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; jaargetijde Leon Lambert; 
George van Bunderen en overleden 
familie 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

DONDERDAG 13 JUNI 19.30 UUR: 
taizéviering met als voorganger pastor 
R. Grossert 

 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 9 JUNI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; Roos 
Verdurmen-Kerckhaert en familie; 
overleden ouders Piet en Anna Maas-
Picavet en kinderen Jo, Rie en Roos 
Maas; Ed Steijns en overleden familie; 
René Jonkheijm en overleden familie; 
Theo Scheerders; Joos Goossen 
lector: Jojanneke Taelman 
com. assistent: J. van Waterschoot 
overleden: Joos Goossen weduwnaar 
van Maria Versluys, 91 jaar 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 6 JUNI 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater W. Weemaes 
intenties: August Freyser, dochter Agnes 
en overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 9 JUNI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van Geloof 
intenties: uit dankbaarheid b.g.v. 70-jarig 
huwelijk George en Anneke de Loos-
d’Hont; Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Frans en Els Van 
Daele-Rottier en familie; Agnes en Roos 
van Itegem en familie; ouders Rosa en 
Piet Weemaes-Maenhout, zoon Jo, 
schoonzoon Johan en familie; jaargetijde 
Leon Polfliet en echtgenote Marie-José 
Polfliet-Asselman; ouders Albert en 
Cesarina Polfliet-Smits 

 

WOENSDAG 12 JUNI 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
mw. Tanneke de Hullu-van Houte, 98j. 
dhr. Ernest Vael, 88j.  
dhr. Frans Ferket 104j.  
mw. Mathilda Boddaert-Bogaert  90j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 11 JUNI 10.30 UUR: 
weekviering 

 
 

 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 

 

Secretariaat parochie: 
e-mail: parochiebestuur@hmsdz.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 
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 

 

Pastoraal werkster 
M. Dieleman-Fopma 
tel. 0115-694958;  e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl 

 

Pastoraal werker F. van Geyt 
tel. 0117-493891 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 

 

Pastoraal werker R. Grossert 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 

 

I. D’Hert, priester 
tel. 0032-92 187167 
e-mail: ignace.dhert@telenet.be 

 

Kapelaan J. van Velthoven 
tel. 0114-745000, keuzetoets 2; e-mail: 
kapelaanvanvelthoven@gmail.com 

 

Pastoraal werker N. van Waterschoot 
tel. 0115-616006 e-mail: 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl 

 

Pastoraal werkster K. Van de Wiele 
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 

 

Dienst geestelijke zorg Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
tel.: 0114-381317 

 

Diaken Kees van Geloof 
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 

 

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 

 
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  

 
VOGELWAARDE 

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 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres   Kerkplein 2  

  4576 AS Koewacht. 
parochiekern    NL32 RABO 0330 4083 48 

 
HEIKANT         H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
contact   tel. 0114-312187 
parochiekern   NL49 RABO 0330 4002 82 

 
SINT JANSTEEN   H. JOHANNES DE DOPER 
contact   tel. 0114-312187  
parochiekern   NL49 RABO 0330 4000 88 

 
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   Steenstraat 22, 
   4561 AS Hulst 
parochiekern   NL20 RABO 0150 7002 53 
   tel. 0114-381317 

 
Dienst geestelijke zorg Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
postadres   Truffinoweg 2,  
   4561 NT Hulst 
   tel. 0114-381317 

 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 
INFORMATIE EN INTENTIES 

 
 

mailto:parochiebestuur@hmsdz.nl
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/component/contact/contact/4-uncategorised/252-f-van-geyt?Itemid=101
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

