
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 22-23 juni 

 

Hulst 
 do 20 juni sacramentsdag 
 vr 21 juni 14.00 uur  huwelijksviering 
 vr 21 juni 19.00 uur stilteviering 
 zo 23 juni 11.00 uur  eucharistie 
 zo 23 juni 14.00 uur doopviering 
 zo 23 juni 15.30 uur doopviering 
 wo 26 juni 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 26 juni 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 23 juni 9.30 uur  eucharistie 

 

Heikant 
 do 27 juni 10.30 uur  w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 22 juni 17.00 uur  vespers 
 ma 24 juni 10.30 uur w&c viering 
 di 25 juni 19.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 za 22 juni 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 25 juni 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Vogelwaarde 
 za 22 juni 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 24 juni 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 23 juni 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 20 juni 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 23 juni 10.30 uur  w&c viering 
 wo 26 juni 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 25 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 
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zondag 23 juni 2019 

TINTINNABULUM 

Sacramentsdag wordt gevierd op de 
tweede donderdag na Pinksteren. In 
veel landen is het een speciale 
feestdag. In Portugal, Mexico maar ook 
in België wordt Sacramentsdag gevierd. 
Op Sacramentsdag vieren we dat Jezus 
Christus zijn leven gaf omwille van 
Gods liefde en dat Hij zich in brood en 
wijn geeft, elke keer weer. Het stelt de 
werkelijke tegenwoordigheid van 
Christus in de eucharistie centraal: het 
hart van elke eucharistieviering. 
Op donderdag na het feest van de Drie-
eenheid viert de Kerk Sacramentsdag, 
ofwel het hoogfeest van het ‘H. 
Sacrament van het lichaam en bloed 
van Christus’. Het is een bijzonder feest, 
dat niet toevallig op een donderdag 
gevierd wordt: de link met het Laatste 
Avondmaal op Witte Donderdag is 
duidelijk, net zoals dat het geval is met 
dat andere hoogfeest, het H. Hart van 
Jezus: dat valt op een vrijdag omwille 
 

van de link met Goede Vrijdag. 
Sacramentsdag is helemaal 
georiënteerd op de aanwezigheid van 
de verrezen Heer, de levende Christus, 
in de eucharistische gedaanten van 
brood en wijn. Het feest van 
Sacramentsdag brengt ons naar het 
hart van wat we vieren in de eucharistie: 
de onvoorstelbare liefde van God, die 
zich in Jezus met ons verbindt. In Jezus 
deelt Hij het menszijn, in de mens Jezus 
neemt Hij ons op in zijn goddelijk leven. 
Ook in Zeeland vieren we gezamenlijk 
Sacramentsdag. Hier onder ziet u de 
estafette, die we samen hebben 
afgesproken. Zo geven wij een hele dag 
aandacht aan Sacramentsdag en heeft 
iedereen de gelegenheid om ergens de 
aanbidding te vieren. Niet overal is de 
eucharistieviering mogelijk, maar is er 
een moment van eucharistische 
aanbidding, al dan niet om combinatie 
met het getijdengebed. 

 

Op zondag 23 juni zal het Pius X-koor 
uit Wilrijk de liturgie van de 
eucharistieviering ondersteunen met 
haar zang in de basiliek. 
Het Pius X-koor is opgericht bij het 
ontstaan van de Pius X parochie. Dit 4-
stemmig koor zingt vooral in de kerk 
tijdens hoogfeestdagen zoals Kerstmis, 
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en 
Allerheiligen Een twaalftal leden zingt 
ook tijdens de zondagen door het jaar 
en ondersteunt op die manier de 
samenzang met de parochianen. 
Sinds 2001 zingen het koor onder 
leiding van Heidi De Nef. Zij is muzikaal 

 
 

zeer begaafd en dirigeert het koor met 
veel enthousiasme en geduld. 
Tijdens het 57-jarig bestaan van dit koor 

mocht het koor ook in het buitenland 

zingen, o.a. in Parijs, Neunkirchen, 

Nürnberg en binnenkort ook in Hulst. 

 

 

 
 

Sacramentsdag, 20 juni 2019 
 

 

 

LEZINGEN 23 JUNI 
 

Thuis, maar niet gezien 
 

Heel de tijd door waren mensen 
biddend samen in tegenwoordigheid 
van het H. Sacrament, tijdens de ‘24 
uur voor de Heer’. Dat was behalve in 
onze basiliek in Hulst, ook bij de 
benedictinessen in Oosterhout, in de 
basiliek van Oudenbosch, in de OLV 
van Lourdeskerk van Bergen op 
Zoom en in onze kathedraal in Breda. 
Daar zijnde werd plotseling zichtbaar 
hoe veranderd onze wereld is, toen 
een groepje onder begeleiding binnen 
stapte en aan een soort van 
rondleiding begon. Bij allerlei 
ongetwijfeld interessante en 
belangrijke plekjes in de basiliek werd 
stilgestaan en uitleg gegeven, maar 
aan het ter aanbidding uitgestelde H. 
Sacrament ging men achteloos 
voorbij. Geen blik, geen buiging, geen 
woord en mogelijk geen idee. De 
basiliek was belangrijk als historisch 
gebouw en ze is dat zeker ook. Maar 
de Heer van het huis werd in zijn huis 
niet gezien, niet herkend en niet 
gegroet. Om nog maar te zwijgen van 
geëerd. Dit is onze tijd dacht ik. Waar 
is onze schat? Om misschien toch 
eens over na te denken..... 

Gastkoor uit Wilrijk zingt in basiliek 
 
 

 

 
 

 
 Op zondag 2 juni vond er een, voor de 
Broederschap die bedevaarten naar 
Kevelaer organiseert vanuit Breda en 
Omstreken en Zeeuws-Vlaanderen, 
bijzondere gebeurtenis plaats. Al 150 
jaar gaat er met de bedevaart een eigen 
Mariabeeld mee dat tijdens de bedevaart 
vooral nog in Kevelaer een prominente 
plek heeft tijdens de vieringen. Behalve 
de twee dagen van de bedevaart is het 
beeld tot nu toe altijd veilig opgeborgen 
in de reiskoffer en vond het haar plek op 
zolder. Vanaf 2 juni is dat anders. De 
Broederschap zocht naar een andere 
mogelijkheid en de bisschop stelde een 
vraag aan de Broederschap. En zo 
bood zich een mooie kans. Nu staat het 
 

beeld permanent ter devotionele 
verering opgesteld in de dagkapel van 
de kathedraal. Het is waarlijk een mooie 
plek voor ons beeld van Kevelaer. Het 
bestuur van de kathedraal heeft 
zorgvuldig gewerkt en het beeld goed 
beschermd opgesteld. We hopen dat 
het beeld er vele jaren haar plaats mag 
hebben. En natuurlijk blijft onze Maria 
met ons meereizen bij onze jaarlijkse 
tweedaagse bedevaart naar Kevelaer. 
Overigens: als u nog mee wilt gaan, dan 
kan dat. Neem even contact op met het 
parochiecentrum in Hulst. 
 

Wiel Wiertz,  
voorzitter van de Broederschap 

Bruidswit 
 

De sleep van de lente sliert 
Over weiden en bomen. 
In haar kielzog dromen 
Madeliefjes, gestrooid 

Over stroken groen gras, 
een spetterend vloerkleed 

vol tover, die het leven siert. 
 

Nog staan er dode takken, 
dode blaren, dode pluimen, 

die getuigen van wat winter was. 
 

Maar de Verrezene draagt 
boven de seizoenen uit 

Zijn ten dode ontblote lijf de hemel in. 
In bruidswit omstraalt Hem de eeuwigheid. 

 

Fasafas, Hulst - Pasen  2019 
 

Bijzondere gebeurtenis 
 

 

Feest van het H. Sacrament 
JAAR - C 

 

Genisis 14, 18-20 
1 Korintiërs 11, 23-26 

Lucas 9, 11b-17 
 

 
 

THEMA:  
GEBROKEN OM TE DELEN 

De estafette van de aanbidding 

H. Henricuskerk  Clinge 
H. Willibrordusbasiliek  Hulst 
Emmaüskerk  Terneuzen 
Gemeenschapshuis  Graauw 
H. Eligiuskerk  Oostburg 
H. Martinuskerk  Kloosterzande 
kapel O.L.V. ter Eecken Kapellebrug 
Emmaüskerk  Terneuzen 
H.H. Petrus en Pauluskerk Middelburg 
‘t Verlaet  Westdorpe 
H. Maria Magdalenakerk Goes 
H. Willibrordusbasiliek Hulst 

 5 uur – 8 uur 
 8 uur – 8.30 uur 
 8.30 uur – 10 uur 
 10 uur – 11 uur 
 11 uur – 12 uur 
 12 uur – 14 uur 
 14 uur – 15 uur 
 15 uur – 17 uur 
 17 uur – 18 uur 
 18.30 uur – 19.15 uur 
 19 uur - 20 uur 
 20 uur – 21 uur 
 
 

 
 
 
 
 

Psalm 
 

O wondre kracht 
die alles draagt, 

zo sterk, zo zacht, 
die nooit iets vraagt, 

maar alles geeft 
wat in je leeft. 

 

Het eindeloos heelal, 
beweging overal, 

de aarde rijk getooid 
met alles wat er ooit 

op leeft en groeit 
en kleurrijk openbloeit. 

 

In dieren die krioelen 
ga je ademen en voelen, 
zorgend voornageslacht - 

de dood verliest haar macht. 
 

O kracht, je wordt bewust 
en in de mensheid rust 

de kans om te beminnen, 
een toekomst te verzinnen, 
waarin de kracht tot geven 

de draad wordt van het leven, 
in mensen die, zo sterk, zo zacht, 

het wonder tonen van je kracht 
die alles draagt, 

die nooit iets vraagt, 
maar alles geeft wat in je leeft. 

 

Jef De Schepper uit De Roerom 



 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

DONDERDAG 20 JUNI: 
Sacramentsdag 

 

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

 

VRIJDAG 21 JUNI 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

ZONDAG 23 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. Pius X koor 
uit Wilrijk 
intenties: familie Baert-van Gijsel;  
jaargetijde Theo de Koning; jaargetijde 
Sophia Verdurmen-Broeckaert; Louisa 
Maria Neve-van Driessche en Johan 
Neve; Theo en Alice Van Schoorisse; 
jaargetijde Jo de Poorter en echtgenote 
Yreen de Poorter-van Waterschoot; Maria 
Martha Louisa Sponselee echtgenote 
van Pieter Meesen; overleden ouders 
Guust en Trees De Roeck-Fermont 

 

ZONDAG 23 JUNI 14.00 UUR & 15.30 UUR: 
doopvieringen van Linde Vonck en 
Fenna Martens met als voorganger 
pastor R. Grossert 

 

WOENSDAG 26 JUNI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 26 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 

 

mededelingen: Zaterdag 29 juni 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 23 JUNI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor 
intenties: Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en overleden familie 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 27 JUNI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Martha van Houte en familie; 
jaargetijde Jacobus Maas en 
echtgenote José Martens; Thea en Els 
Weemaes Moorthamer, en Prosper 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 22 JUNI 17.00 UUR: 
vespers m.m.v. Gregoriaans koor 

 

MAANDAG 24 JUNI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
Gregoriaans koor 

 

DINSDAG 25 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 

 

COLLECTE 22-23 JUNI 
 

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. In Hengstdijk is er een 
extra collecte voor caritas. 
 

 

 

CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 22 JUNI 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 

voorganger pastor K. Van de Wiele 

m.m.v. het parochiekoor o.l.v. Marlene 
Bauwens. Deze viering is tevens de 

terugkomviering van de eerste 
communicantjes uit ons cluster. 

intenties: Bernard de Keijzer en 

echtgenote Rachel van den Branden, 
overleden schoonzoon Jos en 

schoondochter Evelien; Sjef Peeters 
echtgenoot van Martha Plasschaert; 

Door Merckx en echtgenote Dorthy 

Piessens; Zus Schout en echtgenoot 
Willy van Broeck; jaargetijde Jo van 

Hoije echtgenoot van Elly Boone en 
overleden familie 

 

DINSDAG 25 JUNI 9.30 UUR: 

in het kerkzaaltje aan de H. 

Henricuskerk bijeenkomst van 
gebedsgroep de Bron. Iedereen is van 

harte welkom. 
 

uitnodiging:  

Op donderdag 20 juni is er in onze kerk 
’s ochtends aanbidding van 5.00 uur tot 

8.00 uur bij gelegenheid van 
sacramentsdag. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 22 JUNI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Willy Lambert en overleden 
familie Lambert-de Boeij; Emma van 
Goethem-Remorie met gedachtenis van 
overleden echtgenoot Alfons van 
Goethem  

 

HENGSTDIJK 

H. CATHARINA 
 

lector: Ankie Dey 
 

MAANDAG 24 JUNI 19.00 UUR: 

woord- en communieviering verzorgd 

door de werkgroep 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens 

met gedachtenis van overleden 
echtgenoot; 

René Boeijkens met gedachtenis van 

overleden ouders en familie; jaargetijde 
Prudant Kerckhaert met gedachtenis 

van overleden echtgenote Paulina 
Cornelissens overleden kinderen en 

kleinkinderen; jaargetijde Alphonsius de 

Maat met gedachtenis van overleden 
echtgenote Elizabeth van Buijten en 

familie; Benny Tieleman echtgenoot van 
Gerarda Roctus 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 23 JUNI 9.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 

m.m.v. parochiekoor, naviering voor de 
communicanten 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 

zus Corrie en tante Maria Burm; 
Elisabeth Kint; Lisa de Waal, broer, 

zussen en ouders; Joos Goossen; 
Annie de Smit-Steijns; Bennie Heijens 

 

lector: Ankie Dey 
 

overleden: 

Annie Steijns weduwe van Aloysius de 
Smit, 93 jaar 

Bennie Heijens echtgenoot van Maria 
Rijk, 84 jaar 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 20 JUNI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: Roos van Itegem; Agnes van 
Denderen-van Itegem 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 23 JUNI 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; jaargetijde Maria d’Hondt-
van Gijsel; Jozef Jansen en echtgenote 
Roza Jansen-van Waterschoot; Jan de 
Vos en ouders Leo en Toos de Vos-Raats; 
ouders en schoonouders familie van Os 
en familie Lorjé; Joseph de Schepper 
echtgenoot van Maria de Schepper-de Pau 

 

WOENSDAG 26 JUNI 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden:  
mw. Lucie Buysse-van Denderen 85 j.  

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 25 JUNI 10.30 UUR: 
weekviering 

 

overleden: 
mw. Annie Buijs-van Nieulande 98 j. 
 

 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail:   

 

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

 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 
INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

 

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

