
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 15-16 juni 

 

Hulst 
 vr 14 juni 15.00 uur  kruisweg 
 za 15 juni 15.00 uur eucharistie 
 zo 16 juni 10.30 uur vormselviering 
 wo 19 juni 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo.19 juni 19.00 uur  eucharistie  
 do 20 juni sacramentsdag 
 vr 21 juni 14.00 uur  huwelijksviering 
 vr 21 juni 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 16 juni 9.30 uur  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 18 juni 19.00 uur w&c viering  

 

Clinge 
 vr 14 juni 19.00 uur vormselviering 
 za 15 juni 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 18 juni 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 ma 17 juni 10.00 uur 
 herdenkingsviering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 14 juni 19.00 uur  w&c viering 

 

Vogelwaarde 
 za 15 juni 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 
 vr 14 juni 19.00 uur  vormselviering 
 zo 16 juni 9.30 uur  w&c viering 

 

Lamswaarde 
 ma 17 juni19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 13 juni 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 16 juni 10.30 uur  w&c viering 
 wo 19 juni 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 18 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. 32 
 

zondag 16 juni 2019 

TINTINNABULUM 

Kerkelijk-liturgisch leven we in een 
bijzondere tijd. We staan in deze tijd stil 
bij enerzijds het grote wonder van de 
verrijzenis. Anderzijds zijn we met de 
leerlingen getuige geweest van de 
Hemelvaart van onze Heer Jezus 
Christus. En we hebben met hen 
gehoord dat Jezus heeft beloofd ons 
niet alleen te laten. Ik zend jullie de 
 

 
 

Helper, de heilige Geest. Dát laatste, de 
bemiddeling van de heilige Geest, 
vieren we in heel de Kerk op het feest 
van Pinksteren. De 50ste dag na Pasen. 
Met geestdrift en met kracht neemt de 
heilige Geest bezit van de leerlingen -en 
van ons allen- en doet hen -en ons- 
opstaan en op weg gaan, ten volle 
getuigend van de verrezen Heer. Opdat 
het aanzien van de aarde verandere!  
 

16 juni is er weer een door de televisie 
rechtsreeks uitgezonden eucharistie-
viering vanuit de basiliek van Hulst. Als 
u kunt, weet dan dat u zeer welkom 
bent! Hoe meer mensen, hoe meer 
vreugd! 16 juni, 10.30 uur. En we 
 

 
 

weten het allemaal. Een volle kerk is 
niet alleen een feest voor ons, maar ook 
voor allen die via de televisie met ons 
verbonden zijn. 

 

Op 16 juni vieren we het feest van de 
heilige Drie-eenheid. Een bijzonder 
mysterie van ons geloof. Altijd een 
onderwerp geweest, dat tot veel 
getouwtrek heeft geleid. Hoe moet je 
het zien? Hoe mag je het zien? Vader, 
Zoon en heilige Geest. Misschien om 
over na te denken in de komende tijd. 
Om over na te denken op zondag 16 
juni. Om in geloof te overwegen. Weet 
dat u welkom bent! 
 

 
 

Het Sint Franciscuscentrum organiseert 
in september, oktober en november 
2019 een cyclus van vijf avonden over 
het Marcusevangelie. Deze avonden 
vinden plaats in de Emmaüskerk te 
Terneuzen. Bisschop Liesen leidt u rond 
in de wereld van het Marcusevangelie. 
Na de avond bidden de deelnemers 
samen met bisschop de completen, de 
kerkelijke dagsluiting. 
De bisschop en het Sint Franciscus-
centrum nodigen alle belangstellenden 
uit voor deze avonden. Hij verzorgde tot 
nu bijbelavonden voor geïnteresseerden 
op Centrum Bovendonk te Hoeven. 
Voor gelovigen uit Zeeland vormde de 
afstand een bezwaar. Daarom zijn er nu 
ook 5 avonden in Terneuzen. Het 
succes van de geloofscursus van het 
bisdom Breda in Zeeuws-Vlaanderen is 
een belangrijke reden voor bisschop 
 

Liesen om naar Terneuzen te komen. 
Marcus is het oudste en hij schreef zijn 
evangelie voor de val van Jeruzalem in 
70 na Christus. Waarschijnlijk schreef 
hij het in Rome. Volgens de kerkelijke 
overlevering is de evangelist Marcus de 
tolk van Petrus en stelde hij diens 
verkondiging te boek. In dit korte 
evangelie krijgen we een helder inzicht 
in de Blijde Boodschap van Jezus 
Christus, de Zoon van God (Mc 1,1). 
De avonden zijn vrij toegankelijk. Het 
Sint Franciscuscentrum vraagt een 
vrijwillige bijdrage in de onkosten. U 
kunt zich aanmelden via tel.nr.: 06-
26364530 (Bianca Ivens) 
De bijeenkomsten vinden plaats op 3 
september, 1 & 22 oktober, 5 & 19 
november 2019 steeds van 19.30 uur 
tot 21.30 uur in de r.-k. Emmaüskerk, 
Alberdingk Thijmstraat 2 in Terneuzen. 
 

 

 

 
 

Aankomende kerkelijke feestdagen 
 
 

Uit de Librije 
We meldden u al dat Graauw centraal staat 
met een tentoonstelling in de Librije in de 
basiliek. Naast de foto’s met muurschil-
deringen hangt er ook een bordje met de 
 

 

LEZINGEN 16 JUNI 
 

25 jaar midzomerfeest 
 

Dit jaar houden we voor de 25ste keer 
het midzomerfeest t.b.v. het onderhoud 
van de H. Catharinakerk te Hengstdijk 
op zaterdag 29 en zondag 30 juni. 
Hoe is het begonnen? Toen er begin 
jaren negentig een grote restauratie 
moest plaatsvinden en er heel veel 
geld nodig was, is deze actie van start 
gegaan. Om subsidie van het rijk te 
kunnen krijgen moesten we ook 
aantonen dat de gehele dorpsgemeen-
schap achter het behoud van de kerk 
stond. We hebben in 1994 samen met 
alle verenigingen, clubs e.d. uit 
Hengstdijk het eerste midzomerfeest 
georganiseerd. Het was zo’n succes 
dat een aantal mensen het jaar daarop 
besloot, samen met de carnavals-
vereniging de Polderjongens en met 
de badmintonclub om hier mee door te 
gaan. Er is toen ook besloten dat de 
jaarlijkse opbrengst telkens voor het 
onderhoud van de kerk zou zijn. 
We hebben in die 25 jaar veel geld 
met het midzomerfeest bij elkaar 
gekregen, waardoor we ook al heel 
veel aan het onderhoud van de kerk 
konden besteden. Ik denk bv. aan het 
uitvoeren van een meerjarenonder-
houdsplan van 1998 tot 2007. We 
hebben de mooie en in goede staat 
zijnde glas in lood ramen van voorzet 
beglazing voorzien. Op dit moment 
wordt er weer een meerjarenonder-
houdsplan (2016 tot 2021) uitgevoerd, 
waar wij naast de 50% rijkssubsidie als 
stichting de andere 50% bijdragen. We 
hopen onze kerk, als een van de eerst 
kerken die rijksmonument geworden 
zijn, nog lang voor Hengstdijk en de 
parochie te kunnen behouden. 
We hebben 24 jaar lang samen gewerkt 
met het Jagershuis voor het midzomer-
feest. Nu deze faciliteit er niet meer is, 
is besloten, om op de parking bij de 
basisschool aan het eind van de 
Kerkstraat een tent neer te zetten. 
In of nabij die tent kunt u op zaterdag en 
zondag komen genieten van een hapje 
of drankje. Verder zal op zaterdag een 
groot gedeelte van de tent weer gevuld 
zijn met allerlei mooie en goede 2de 
hands spullen, die voor spotprijsjes 
verkocht worden. Er worden wafels 
gebakken, er draait een rad van fortuin 
en er wordt paling gerookt. De straat 
zal evenals voorgaande jaren op 
zaterdag weer helemaal vol staan met 
kramen waar nieuwe en gebruikte 
spullen te koop worden aangeboden. 
En in de kerk zoals vanouds de enorme 
boekenmarkt, waar heel veel mooie en 
jonge boeken voor weinig geld te koop zijn. 
Ook zijn er weer een aantal kinderac-
tiviteiten en staat er een springkussen. 
Zaterdag start de dag om 9 uur. Op 
zondag is de tent om 13 uur open en 
begint er om 14.30 uur een schieting in de 
tent. Naast de tent is er gaaibollen voor 
het kampioenschap van Hengstdijk. 
De boekenmarkt in de kerk is op 
zondag open van 13 tot 17 uur. Ook op 
zondagmiddag kun je 5 of 10 km 
wandelen. Inschrijven tussen 13 en 14 
uur (€ 3.50 pp). Na terugkomst is er voor 
de wandelaars een mini high-tea. 
Iedereen is van harte uitgenodigd op 
ons midzomerfeest op zaterdag 29 en 
zondag 30 juni.  
Namens het comité, Jo de Cock 

Bijbellezen - evangelie van Marcus in Terneuzen 
 
 
 

 

 
 

 
 
Het Sint Franciscuscentrum organiseert 
in het voorprogramma van de bisdom-
bedevaart van oktober 2019, ook een 
basiscursus 'Gregoriaanse zang' in het 
najaar van 2019 in Terneuzen. 
Gregoriaans is ontstaan tussen ruwweg 
300 en 1100 na Christus. Het is 
eenstemmige liturgische zang van de 
Westerse Kerk op Latijnse tekst. Vindt u 
het gregoriaans ook zo mooi en zou u het 
graag in een korte basiscursus willen 
leren kennen? In de basiscursus leert u 
het gregoriaanse notenschrift lezen, 
zingen en interpreteren. De cursus kent 
een theoretisch gedeelte, maar er zal ook 
veel gezongen worden. Er zal aandacht 
zijn voor notatie, liturgie, geschiedenis van 
het gregoriaans en praktische stemvorming. 
Er zijn geen toelatingseisen. Iedere 
 

geïnteresseerde is welkom. Het gaat 
hier om een korte laagdrempelige 
basiscursus, bedoeld voor zangers, die 
zich graag verder in het gregoriaans 
willen verdiepen en voor allen die er 
graag kennis mee maken. 
De cursus vindt plaats in de r.-k. 
Emmaüskerk in Terneuzen. De leiding 
is in handen van Jan Schuurmans, 
diocesaan medewerker kerkmuziek. U 
kunt zich aanmelden via e-mailadres: 
b.j.ivens@gmail.com of tel. 06-26364530. 
Aan de avonden zijn geen kosten verbonden, 
maar een vrijwillige bijdrage is welkom. 
De bijeenkomsten zijn op de vrijdag-
avonden 30 augustus, 13 en 27 
september 2019 steeds van 19.30 uur 
tot 21.30 uur in de r.-k. Emmaüskerk, 
Alberdingk Thijmstraat 2 in Terneuzen. 
 

Basiscursus 'Gregoriaanse zang' 

 

Feest van de  
H. Drie-eenheid 

JAAR - C 
 

Spreuken 8, 22-31 
Romeinen 5, 1-5 

Johannes 16, 12-15 
 

 
 

THEMA: 
IN EEUWIGHEID GEVORMD 

 
 
 

naaststaande 
tekst. Een tekst    
die terug doet 
denken aan het 
heilig Roomse 
Leven. 
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zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 14 JUNI 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

ZATERDAG 15 JUNI 19.00 UUR: 
vormselviering met als voorgangers 
Mgr. Liessen en pastor R. Grossert 
m.m.v. het Dameskoor en de Wal-Noten 
intenties: voor overleden familie van 
Daalen-Thijs en overleden familie 
Feijen-Hendricks 

 

ZONDAG 16 JUNI 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. m.m.v. Cantorij 
der Basiliek Hulst en het Basiliekkoor 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo 

Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Aloys Buysrogge en echtgenote Lucienne 
Maenhout; overleden ouders Jo Bracké 
en Miet Bracké- de Backker; jaargetijde 
Anna Maria Buysrogge, echtgenoot 
Leonardus Pauwels en overleden familie; 
Annie Jongenelen-Körver; Joop en Jan 
Gremmen en overleden familie; Maria 
Johanna van Sterkenburg-ten Kortenaar; 
August de Kort, Anna Polspoel en dochter 
Imke; Maria Martha Louisa Sponselee 
echtgenote van Pieter Meesen; Jo de 
Deckere echtgenoot van Maria d’Haens, 
wederzijdse ouders en familie; Carolus 
Schlüter en echtgenote Margriet Schlüter-
de Moor; Andries Christiaan Kok 
echtgenoot van Angerietje Kok-Budding; 
Amedé Schalkens en dochter Margo 

 

WOENSDAG 19 JUNI 18.30 UUR:  
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 19 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; Piet 
Malefason echtgenoot van Riet 
Malefason en zijn overleden ouders Guust 
Malefason en Jvonne van Vlierberghe 

 

DONDERDAG 20 JUNI: sacramentsdag 
 

VRIJDAG 21 JUNI 14.00 UUR  
huwelijksviering tussen Percy Verlinden 
en Marchia de Keijzer met als 
voorganger kapelaan J. van Velthoven 

 

VRIJDAG 21 JUNI 19.00 UUR 
stilteviering  

 

mededeling: De Librije is weer geopend 

en kan bezocht worden; openingstijden 
zijn aansluitend aan deze viering tot 17.00 
uur; dit jaar is er naast de vaste tentoon-
stelling aandacht voor de kerk van Graauw.  

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 16 JUNI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger T. 
Verbraeken 
intenties: Sylvia en Emma van Damme; 
Maria van Poecke-Aper, echtgenoot 
Floran van Poecke en overleden zoon 
Ronny; Emiel van Remoortele, 
echtgenote Maria Baert en overleden 
familie; Omer de Cock, Maria 
Cornelissens en overleden familie 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper  
misdienaars: Tess en Vicento 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 18 JUNI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Marie, Eugenie en Louis Borm 
en overleden familie 
 

 

COLLECTE 15-16 JUNI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is de 
tweede collecte voor het onderhoud en 
behoud van de basiliek, in Hengstdijk 
is de tweede collecte voor caritas. 
 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

VRIJDAG 14 JUNI 19.00 UUR: 
vormselviering met als voorgangers 
Mgr. J. Liessen en pastor K. Van de 
Wiele m.m.v. The White Group 

 

ZATERDAG 15 JUNI 19.30 UUR 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz  
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Piet van Stappen en 
echtgenote Marie Mariman en 
overleden familie; Door Merckx en 
echtgenote Dorthy Piessens; Zus 
Schout en echtgenoot Willy van Broeck  

 

DINSDAG 18 JUNI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron 

 

agenda: 
Op sacramentsdag donderdag 20 juni is 
er in onze kerk aanbidding van 5-8 uur  

 

overleden:  
Zus Schout weduwe van Willy van 
Broeck, overleden in Hulst op dinsdag 
28 mei in de leeftijd van 85 jaar; de 
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 
zaterdag 1 juni in de kerk van Clinge 
gevolgd door de crematie in Terneuzen  

 

mededeling: 
De caritascollecte op zaterdag 1 juni, 
heeft € 70,00 opgebracht: hartelijk dank. 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS HULST 

 

MAANDAG 17 JUNI 10.00 UUR: 
herdenkingsviering met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele 
intenties: Johannes Stallaert en overleden 
familie; Irma Stallaert; echtpaar Petrus 
Boënne-van Meegroot en overleden 
kinderen; René Kips, echtgenote Marie 
Ferket, overleden kinderen en kleinkind; 
jaargetijde Maria Verbist met gedachtenis 
aan haar ouders; Jules van den Eeckhout 
en echtgenote Malphina Daalman; Jozef 
van de Vijvere, echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders; Marie Verdurmen, 
echtgenoot Piet Totté en wederzijdse ouders; 
Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 
lector: J. de Baar 

 

Na afloop van de viering gaan we naar het 
kerkhof om te bidden voor de overledenen 

en om hun laatste rustplaats te zegenen. 
 

mededeling: 
Donderdag 20 juni (Sacramentsdag) in 
Gemeenschapshuis Graauw 
’s morgens van 10.00 uur tot 11.00 uur: 
aanbidding van het H. Sacrament. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 14 JUNI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie 
lector: L. van Driessche-Steyaert 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 15 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: René Herman; echtpaar Joos 
en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Angela Naessens-Rombout; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Josephus de Meijer en echtgenote 
Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens 

en overleden familie; jaargetijde Elisabeth 
Schuren-Coolsen, overleden echtgenoot 
Joseph Schuren; en overleden familie; 
overleden familie Geus-Verrassel; 
Joseph Hamelink, echtgenote, dochter 
Annie en zonen Leo en Jan 

 

mededeling: De Caritas-collecte heeft 
€ 71 opgebracht; hartelijk dank hiervoor! 
 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

VRIJDAG 14 JUNI 19.00 UUR: 
vormselviering met als voorgangers 
vicaris P. Verbeek en pastor R. Grossert 
m.m.v. Laudate Dominum 
intentie: Ber Everaard opa van Tibbe 

 

ZONDAG 16 JUNI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger R. Grossert 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; jaargetijde Anna Maria Maas-
Picavet, overleden echtgenoot, zoon, 
dochters en familie; Jules de Maat, 
Romanie de Maat-de Kever en zonen 
Guido en Rudy; familie Reyns-de Kort, 
zoon Stanny, schoondochter Meriam en 
familie; Adrie Hoofman en familie; Tilly 
Maas-Lauret; Julien en Mieken Maas-
Buijsrogge, Emiel en Irma de Waal-de 
Bakker en overleden kinderen; Eugène 
de Bakker echtgenoot van Corry de 
Koster en familie; Joos Goossen 

 

lector: Ynske Taelman 
com. assistent: Lea Kouijzer 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 16 JUNI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger R. Grossert 
intenties: Irma Roelands en echtgenoot 
Bennie van Leemput; Jan de Schepper, 
overleden kinderen en familie; Barbara 
Oomen, echtgenoot Alphonsus Stallaert 
en overleden familie; Maria Louisa 
Sarneel, echtgenoot Alfonsus Jacobus 
Compiet en overleden familie; Sjors de 
Waal echtgenoot van Ria Weemaes en 
overleden familie; Marie Bogaart, haar 
overleden ouders en broers Petrus de 
Klippelaar, echtgenote Angela Compiet 
en wederzijdse ouders;  

 

lector: Marita van Driessche  
communie: Arnold van Leemput  
koster: lia van Kessel  

 

 
 

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

 

Secretariaat parochie: 
e-mail: parochiebestuur@hmsdz.nl 

 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 
tel. 06-42506424 

 

Pastoraal werker R. Grossert 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 

 

Kapelaan J. van Velthoven 
tel. 0114-745000, keuzetoets 2;  

 

Pastoraal werkster K. Van de Wiele 
gsm 06-41322776 

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

 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 13 JUNI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 16 JUNI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Aloïs de Deckere; 
Piet en Irma de Rijk-de Bleijser, dochter 
Hilda en familie; Wim van Gemst en familie; 
Fon Mangnus, echtgenoot van Gré Staal  

 

WOENSDAG 19 JUNI 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden:  
dhr. Wim de Veld 87 j. 
mw. Zus van Broeck-Schout 85 j.  
dhr. Theo Bouwens 82 j.  

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 18 JUNI 10.30 UUR:  
weekviering 

 

overleden: 
mw. Rachel Elegeert-Cossaer 93 j.  
 

mailto:parochiebestuur@hmsdz.nl

