
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 10-11 augustus 

 

Hulst 
 zo 11 aug 11.00 uur  eucharistie 
 wo 14 aug 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 14 aug 19.00 uur  eucharistie  
 do 15 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 11 aug 9.30 uur  w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 13 aug 19.00 uur w&c viering 
 do 15 aug 14.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 za 10 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 13 aug 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 

 do 15 aug 10.00 uur  w&c viering 
 

Nieuw-Namen 
 vr 9 aug 19.00 uur  w&c viering 

 

Vogelwaarde 
 za 10 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 12 aug 19.00 uur w&c viering 

Kloosterzande 
 zo 11 aug 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 8 aug 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 11 aug 10.30 uur  eucharistie 
 wo 14 aug 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 13 aug 10.30 uur  eucharistie 
 

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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TINTINNABULUM 

In heel wat kerken, meer in dorpen dan 
in steden, zie je ‘s zondags ouders met 
kinderen. Tot de zondagsviering worden 
ze geregeld opgeroepen, vooral naar 
aanleiding van de voorbereiding op de 
eerste communie of het vormsel. Soms 
biedt de parochie vaker per jaar gezins-
vieringen en/of kindernevendiensten 
aan. Mogelijkheden om jonge mensen 
in de kerk te zien. 
Na het vormsel, wanneer de kinderen 
naar het voortgezet onderwijs gaan, zie 
je steeds vaker dat de zondagsmis alle 
relevantie voor de gezinnen heeft 
verloren. Onze kinderen moeten het 
verder zelf maar uit maken en dat doen 
wij ook, lijken de ouders te denken en te 
doen en ze blijven met hun kinderen 
verre van de wekelijkse viering. En zo 
ontbreken de jongere groepen te 
midden van de vierende 
geloofsgemeenschap. 
 

De gelijkenis van het feestmaal 
In zijn gelijkenis van het feestmaal 
(Lc.14,15-24) stelt Jezus nuchter vast: 
een man gaf een groot feestmaal en 
nodigde velen uit; maar de een na de 
ander liet zich verontschuldigen.... 
Verontschuldigingen zijn ook vandaag 
legio. Bij jongeren en volwassenen. 
Ouders die gehecht blijven aan een 
regelmatige zondagsviering staan 
meermaals voor ‘zondagse discussies’ 
of moeilijke gesprekken over ‘kerkgang’ 
met hun kinderen. Er zijn nog steeds 
ouders, die het niet meer naar de kerk 
gaan van hun kinderen als falen van 
hun geloofsopvoeding beschouwen. Dat 
hoeft echt niet. We mogen weten: geloof 
en geloofspraktijk zijn vrije keuzen. En 
precies daartoe dienen ouders hun 
kinderen op te voeden. 
Opdat jongeren zouden kunnen kiezen 
voor het christelijke geloof, moeten ze 
mensen rond zich vinden voor wie dit 
geloof belangrijk is. In eerste instantie 
zijn ouders daarbij de sterkste getuigen, 
ook al zullen de jongeren dat op dat 
moment zeker niet toegeven. In een 
maatschappij waarin vele uiteenlopende 
getuigenissen aan bod komen, is het 
onze plicht zeker ook de onze te laten 
kennen... 
Belangrijker dan geregeld ruzie te 
maken over het al dan niet meegaan 
naar de zondagsmis, is de manier 
waarop wijzelf de eucharistie vieren. 
Horen en zien ze ons daar naartoe gaan 
omdat het ‘nu eenmaal moet’, of kunnen 

ze aan ons merken dat het iets heel 
belangrijks voor ons is? En hoe beleven 
wij op andere vlakken het bezig zijn van 
God met de mensen? En zit het denken 
aan God en het danken van God in ons 
leven vervlochten? Hebben we reden 
om gemeenschap te vieren? 
 

Zondagse gesprekken of discussies 
over de zondagsmis 
Voor jongeren spelen niet alleen 
religieuze motieven mee wanneer ze 
zeggen dat ze de mis niet zinvol vinden. 
Misschien helpt het sommige ouders, 
wanneer ze dit weten, om hun kinderen 
te begrijpen of om met hen in gesprek te 
komen. 
 

Belangrijke waarden in het leven kies 
ik zelf 
Om te beginnen zijn er jongeren die op 
die manier willen duidelijk maken dat ze 
groot worden en zelf beslissingen willen 
nemen. Het is belangrijk dat dit kan, dat 
ze dus een aantal zaken zelf kunnen 
beslissen. Zo bijvoorbeeld hun kleding 
kiezen, of hoe ze hun vrije tijd besteden. 
Wat ze gaan studeren? Maar ook zelf 
beslissen of ze naar de mis gaan. 
Misschien in de kerk apart willen zitten. 
 

Zie je andere jongeren in de kerk 
Bijkomend speelt de leeftijdsgroep een 
grote rol. Voor jongeren is de 
groepsvorming van heel groot belang. 
Ze moeten al heel sterk zijn om er niet 
aan toe te geven. Wanneer ze 
bijvoorbeeld de enigen in de klas zijn 
die naar de kerk gaan, wordt het heel 
moeilijk. En laten we eerlijk zijn: wie er 
als jongere is, is meestal de enige. 
 

Wat heb ik aan zo’n mis 
Wat verder nog een rol speelt is dat 
zoals wij de mis vieren niet erg past bij 
de stijl van tegenwoordig. Eigenlijk niet 
meer past bij de stijl van de 
allermeesten. Jongeren en velen vinden 
dat ze te weinig betrokken zijn. En als er 
betrokkenheid is, is het vaak nog maar 
de vraag of wat er gezegd en gedaan 
wordt aansluit bij het levensgevoel. 
 

Ik bid liever thuis of in het bos 
Als dat zo is, misschien moeten we dit 
dan aanmoedigen. Misschien wijzen de 
boskerk en de stille heide velen van ons 
eens opnieuw de weg naar de viering 
van de eucharistie midden in de 
gemeenschap. 
Om eens rustig over na te denken. 
 

Uit: ‘al de dagen van ons leven’ 

groep mensen aan, daarbij mag elk 
zichzelf zijn. Dat is een grote rijkdom. 
Donderdag 15 augustus wordt Maria-
Tenhemelopneming in de kapel van  
O. L. Vrouw ter Eecken te Kapellebrug op 
twee manieren gevierd: om 10.30 uur 
met een eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
het Gregoriuskoor uit St. Jansteen en 
om 14.30 uur uitstelling en aanbidding 
van het Allerheiligste tijdens een  
gebedsviering met. pastoor W. Wiertz 
met begeleiding van Bernadette. Wees 
van harte welkom om mee te vieren. 
 

Omer Calle 

Kinderen en jongeren in de zondagsmis 
 

Hangend aan het kruis benoemde Jezus 
Maria tot moeder van zijn volgelingen en 
vanaf dan was zij bij de glorievolle en de 
droevige momenten van de jonge Kerk. 
Maria was bij de komst van de heilige 
Geest en zij was bij de gevangenneming 
van de apostelen. “Toen de dag van het 
pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij 
elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel 
een geluid als van een hevige 
windvlaag, dat het huis waar ze zich 
bevonden geheel vulde. Er verschenen 
aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten en allen werden vervuld 

 

LEZINGEN 11 AUGUSTUS 

 

 
 

 
 van de heilige Geest en begonnen op 

luide toon te spreken in vreemde talen, 
zoals hun door de Geest werd 
ingegeven.” 
Enkele dagen later besloten de 
hogepriester en zijn medestanders, in te 
grijpen. Vervuld van jaloezie als ze 
waren, lieten ze de apostelen 
gevangennemen en opsluiten. ’s Nachts 
opende een engel van de Heer echter 
de deuren van de gevangenis, bracht 
hen naar buiten en zei: “Ga naar de 
tempel en spreek daar tot het volk over 
alles wat dit nieuwe leven aangaat”. De 
apostelen gaven hieraan gehoor en 
 

gingen bij het aanbreken van de dag 
naar de tempel. 
 
Op Maria-Tenhemelopneming herdenkt 
de Kerk het overlijden van Maria en 
haar opname in het koor van de heiligen 
in de hemel. Vanaf het begin is het 
afscheid van Maria herdacht. In de loop 
van eeuwen veranderde de herdenking 
in een feest ter ere van het 
moederschap en vooral van het  
middelares zijn van Maria. Vele vormen 
van devotie zijn daaruit gegroeid, elk met 
een eigen structuur en eigen gebeden. 
Iedere vorm van viering spreekt een andere 

 

Maria ten hemel 
opgenomen 

 

Vandaag vloeit uit de volheid 
van je hart een bodemloze stilte 
en uit het Woord in jou zwellen 

rivieren naar vervulling toe. 
 

Je klimt - een vuurzuil in de wolken - 
en gensters van genade 

vonken je achterna 
als trossen zomerbloemen. 

 

Als lichtfonteinen 
spuiten je sterren tegen 
en elke melkweg stort 

een zonneregen jou tegemoet 
 

De schaduwloze ruimte roept 
haar diepste stilten op 

en alle galaxieën 
juichen het Weesgegroet. 

 

Fasafas, Gent 4 mei 1987 
 

 

Maria-Tenhemelopneming 

 
 

 

19de zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Wijsheid 18, 6-9 
Hebreeën 11, 1-2.8-12 

Lucas 12, 32-48 
 

 
 

THEMA: PARAAD 

 

LEZINGEN 15 AUGUSTUS 
 

Maria-Tenhemelopneming 
JAAR - C 

 

Openbaring 11, 19a; 12,1-6a.10ab 
1 Korintiërs 15, 20-26 

Lucas 1, 39-56 
 

 
 

THEMA:  
POORT VAN GODS GENADE 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 11 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met samenzang 
intenties: Theo de Koning; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; familie 
Baert-van Gijsel; overleden ouders Piet 
van Bastelaar en Rachel van Bastelaar-
Kayser; Magda Marleen Burm; Willy en 
Lucie Buysse-van Denderen; Petrus 
Gerardus van Daele; Sjef Thuy, dochter 
Anja en Fien Esseling; Esther Saman, 
Ria Wojtal en overleden familie; Camiel 
de Wulf; Liza van der Wielen-Mangnus, 
Robert van der Wielen en familie; 
Martha Maria Heijmans-Roelands;  
Adrienne Marie Elisa Rooms-Braem 

 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; Isabela Meul; Carolus van 
Waterschoot; Andreas Fruytier; Petrus 
Menu; overleden ouders Stallaert-Elias 
en overleden kinderen; Piet Malefason 
echtgenoot van Riet Malefason en zijn 
overleden ouders Guust Malefason en 
Ivonne van Vlierberghe; jaargetijde voor 
George de Maat echtgenoot van Ria 
Kips en wederzijdse ouders en familie 

 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 

 

overleden:  
Adrienne Marie Elisa Braem, weduwe 
van Albert Rooms 98 jaar 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 11 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het koor 
intenties: Agnes Janssens echtgenote 
van Jos Vercauteren; Alice Dierick en 
overleden familie 

 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

overleden:  
Op woensdag 24 juli 2019 is op 82-
jarige leeftijd Adrienne van den Berghe-
Rombout, weduwe van Jozef van den 
Berghe overleden; de uitvaart vond 
plaats op maandag 29 juli 2019 waarna 
crematie te Terneuzen. 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met medewerking 
van het Gregoriuskoor 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 9 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen, ouders en 
familie; Miel Weemaes, overleden 
ouders en broers 

 

lector: A.de Maeyer -de Deckere 
 

mededeling: Intenties kunnen worden 
doorgegeven bij: fam. Pauwels, Veerstr. 
6 Nieuw-Namen, tel 0114-345614. 
 

 

COLLECTE 10-11 AUGUSTUS 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Nieuw 
Namen, is er de caritascollecte en in 
Hulst is de tweede collecte voor het 
onderhoud en behoud van de basiliek. 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 10 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het parochiekoor 
o.l.v. Marlene Bauwens  
intenties: Gilbert Hoefnagels echtgenoot 
van Agnes Casteels, zonen Luc en 
Peter Hoefnagels en hun overleden 
grootouders;  jaargetijde Anna Martens, 
echtgenoot Cyriel Casteels en 
overleden familie; Hilda Hiel en 
echtgenoot Fiel de Blijzer; Roger 
Stevens echtgenoot van Dionza van 
Broeck; Amedé Schalkens, overleden 
dochter Margo en overleden familie 

 

DINSDAG 13 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron 

 

mededeling:  
Mocht u met dit mooie weer eens langs 
de kerk in Clinge fietsen, dan willen wij 
u graag uitnodigen om eens een 
bezoekje te brengen aan de tuin achter 
de kerk; daar heeft onlangs de 
kruisweg, die voorheen in deze kerk 
hing, een nieuw onderkomen gekregen; 
in het portaal van de kerk vindt u een 
papier met uitleg en een gebed bij elke 
statie; het loont zeker de moeite! 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS 

 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Joseph Kips, echtgenoot van 
Maria de Rechter, wederzijdse ouders 
en familie; Irma Stallaert; Johannes 
Stallaert en overleden familie; Petrus 
Boënne-van Meegroot en overleden 
kinderen; Maria Verbist met gedachtenis 
van haar ouders; Marie Verdurmen, 
echtgenoot Piet Totté en wederzijdse 
ouders; Jozef van de Vijvere, echtgenote 
Alma Mahu en wederzijdse ouders;-
Jules van den Eeckhout en echtgenote 
Malphina Daalman; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes 

 

lector: J. de Baar 
 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 10 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Jo Mangnus; René Herman; 
echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Joos 
Cappendijk en overleden familie; Willij 
Lambert en overleden familie Lambert-
de Boeij; jaargetijde Alfons van Goethem 
met gedachtenis van overleden echtgenote 
Emma van Goethem-Remorie 

 

overleden:  
Jo Mangnus, 80 jaar, echtgenoot van 
Tilly Mangnus-Serrarens; de uitvaart-
dienst en begrafenis hebben plaats-
gevonden op woensdag 31 augustus te 
Boschkapelle. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 12 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: jaargetijde Paulina Kerckhaert-
Cornelissens met gedachtenis van 
overleden echtgenoot Prudant Kerckhaert 
overleden kinderen en kleinkinderen; 
Maria Kuijpers; Rosalia Kerckhaert-
Warrens en overleden echtgenoot 
Josephus Kerckhaert; René Boeijkens 
met gedachtenis van overleden ouders 
en familie; Benny Tieleman echtgenoot 
van Gerarda Tieleman-Roctus 

 
 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 11 AUGUSTUS 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 
van Itegem; Lena Roctus-Mel en 
overleden familie 

 

lector: Anita van Puyvelde 
com. assistent: J. van Waterschoot 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 8 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners uit 
ons huis en overledenen uit eigen kring 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 11 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
eucharistieviering 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-

Vereecken en familie; Piet en Jobina 
Strobbe-Rijk en zoon Leon; jaargetijde 
echtpaar Joos en Ali Sponselee-Gerritse; 
ouders Peet en Palmyra de Nijs-Perdaen; 
José van Daele, echtgenote van Guust 
Mangnus; jaargetijde ouders Joos en 
Agnes Malcontent-de Rijk en familie; 
Ernest Vael, echtgenoot van Martha 
Vael-Noens en zonen Joris en Frank; 
Rob Mel en overleden familie Mel-Collet; 
echtpaar Cyriel en Agnes Koole-Leeraert 

 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden:  
mw. Roos Buijsrogge-Bun 88 j. 
mw. Adriënne v.d. Berghe-Rombaut 82 j. 
mw. Johanna Willaert-de Smit 94 j. 
mw. Lidy Weemaes-Baart 88 j.  

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 13 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
eucharistieviering 

 

 
 

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 600170 

 

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

