
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 17-18 augustus 

 

Hulst 
 do 15 aug 19.00 uur  eucharistie 
 zo 18 aug 11.00 uur  eucharistie 
 wo 21 aug 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 21 aug 19.00 uur  eucharistie 
 vr 23 aug 19.00 uur  stilteviering 
 

Koewacht 
 zo 18 aug 9.30 uur  eucharistie 
 

Heikant 
  do 22 aug 10.30 uur eucharistie 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 15 aug 14.30 uur  Mariaviering 
 di 20 aug 19.00 uur eucharistie  
 

Clinge 

 za 17 aug 19.00 uur  eucharistie 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 20 aug 9.30 uur  gebedsgroep 
 

Nieuw-Namen 
 vr 23 aug 19.00 uur  eucharistie 
 

Vogelwaarde 
 za 17 aug 19.00 uur  w&c viering  
 

Kloosterzande 
 zo 18 aug 9.30 uur  eucharistie 
 

Lamswaarde 
 ma 19 aug 19.00 uur eucharistie 
 

wzc Antonius 
 do 15 aug 10.30 uur  eucharistie 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 18 aug 10.30 uur  w&c viering 
 wo 21 aug 11.00 uur  weekviering 

 
 

wzc De Lange Akkers 
 di 20 aug 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. 41 
 

zondag 18 augustus 2019 

TINTINNABULUM 

Vaak horen we mensen zeggen: “De 
kerk hoeft niet meer voor mij”. 
Wat zou daar toch de werkelijke 
betekenis van zijn? De Kerk, het 
instituut, het geloof, het samen mens 
zijn? Ik weet het niet. Het is zo’n 
alomvattende uitspraak en eigenlijk zegt 
het niets. 
Soms probeer je hierover in gesprek te 
geraken. Is het dan mijn moeite om 
uitleg te geven aan mijn geloof of is het 
die ander die onvoldoende openstaat 
om over dit onderwerp te spreken. Ik 
weet het niet.  
 
Het spreken over het geloof blijft toch 
moeilijk en toch zijn er mensen, die zeer 
bevlogen zijn en vanuit hun hart praten 
over het geloof. 
Ook hierin zijn weer meerdere 
elementen te noemen. Je kunt zo 
bevlogen zijn, dat het moeilijk is je ook 
in de ander te verdiepen en op die 
manier de plank mis te slaan en jouw 
mening te veel op te dringen aan een 
ander, maar veel hangt ook af van de 
relatie tussen de Kerk en de 
bedienaars, professionals en 
vrijwilligers, ervan. Het is belangrijk 
mens te zijn tussen de mensen. Dan 
krijg je veel van de grond. Het 
ideaalbeeld hiervan zijn de bevlogen 
katholieken, die in begrijpelijke taal 
kunnen uitleggen waarom Jezus 
belangrijk is. Dat is allang geen 
haalbare kaart meer. 
 
 
 
 

Toch moet je je daardoor niet uit het veld 
laten slaan: Kinderen groeien niet op in 
gezinnen, waar ze vanzelf meekrijgen wat 
het katholieke geloof inhoudt. Dit betekent 
dat er op een andere manier laag moet 
worden ingestapt om de traditie, cultuur 
en de christelijke geloofsovertuiging op 
kinderen over te brengen. Daarvoor is 
feitenkennis nodig over het katholieke 
geloof. Wie zou dit bij ons kunnen doen? 
De eerste mogelijkheid voor u om inzicht 
te krijgen en u te verdiepen in het 
evangelie is dichterbij dan u denkt, zowel 
in tijd als plaats. Bisschop Liesen komt op 
3 september, 1 en 22 oktober en 5 en 19 
november van 19.30 tot 21.30 uur naar 
Terneuzen, in de Emmauskerk, 
Alberdinck Thymstraat. De bisschop leidt 
u rond in de wereld van het 
Marcusevangelie. Marcus is het oudste 
evangelie. Marcus schreef zijn evangelie 
voor de val van Jeruzalem in 70 na 
Christus. Waarschijnlijk schreef Marcus 
zijn evangelie in Rome. Volgens de 
kerkelijke overlevering is de evangelist 
Marcus de tolk van Petrus en stelde diens 
verkondiging te boek. In dit korte 
evangelie krijgen we een helder inzicht in 
de Blijde Boodschap van Jezus Christus. 
Hebt u belangstelling? U kunt zich 
opgeven via de site van het Sint 
Franciscuscentrum in Hoeven, 
Bovendonk, 
https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/bi
jbellezen-evangelie-van-marcus-in-
terneuzen. 
 
 

Gehoord 
 

“Oma, weet jij wie God is?”, vroeg haar 
kleinkind. Om meteen daarop te 
antwoorden: “Ik wel”. “God is mensen, 
die van elkaar houden. Die het voor 
elkaar opnemen. Die echte vrienden 
van elkaar zijn. Dat heb ik gehoord oma. 
Dat is God”. “Mooi vind ik dat”, zei de 
oma ontroerd en trots. “Mijn kleinzoon is 
er echt mee bezig.” 

 

Bevlogen mensen nodig in de kerk 
 

Gezien 
 

Tijdens de viering waarin het zusje, 
nichtje of vriendinnetje werd gedoopt 
nodigde ik alle aanwezige kinderen uit 
om het evangelie mee te spelen. Toen 
het moment kwam waarop Jezus de 
kinderen zegent, stonden ze allemaal op 
een rijtje. En iedereen zag en voelde 
hoe stil het werd. Ze sloten één voor één 
de ogen toen mijn handen zegenend op 
hun hoofdje rustten. Een mooi moment 
voor iedereen. 

 

 

LEZINGEN 18 AUGUSTUS 

 

 
 

 
 Het is vakantietijd. Dit is aan alles te 

merken. Veel mensen zijn weg van huis, 
van hun werk, heel veel toeristen lopen 
rond in Hulst. In Hulst wordt er druk 
gebruik gemaakt van de terrasjes, maar u 
zult er versteld van staan hoeveel 
mensen ook even de basiliek in lopen. 
Gisteren, zo maar een dag, een zondag. 
De zondagsviering was net afgelopen en 
heel veel mensen waren nog koffie aan 
het drinken in de basiliek toen de eerste 
bezoekers de kerk al in kwamen. 
Veel mensen begrepen, dat er een viering 
was geweest, maar er waren ook mensen 
die dachten dat er een feest gaande was 
en zij de kerk niet in konden lopen. 
Heel netjes natuurlijk om eerst de kat uit 
de boom te kijken, maar ook een beetje 
droevig. Immers, leeft de Kerk dan nog zo 
weinig bij de mensen, dat niet eens 
opgemerkt wordt dat er een 
zondagsviering heeft plaatsgevonden. 
Wat jammer toch... 
 
Toch, mensen vinden een kerk op een 
ander altijd heel interessant. Wat doe je 
zelf als je in een vreemde stad komt. Je 
loopt even de plaatselijke kerk in. De een 
doet het om een kaarsje te branden, de 
volgende om een weesgegroetje te 
bidden en weer een ander heeft interesse  

in de bouwkundige staat van de kerk. 
De kerk, het meervoud is kerken. Zo 
heeft de kerk ook meerdere 
betekenissen, namelijk: 
1. het gebouw voor religieuze 
handelingen,  
2. een groep van mensen die dezelfde 
religieuze standpunten hanteren en 
van daaruit leven en  
3. Een religieus instituut. 
Als Kerk in Zeeuws-Vlaanderen willen 
we niet alleen een kerkgebouw zijn, 
waar iedereen kan binnenstappen en 
welkom is; of een instituut waar je 
terecht kunt met je vragen. We willen 
ook een gemeenschap vormen van 
mensen die samen geloven in God en 
van daaruit willen leven. Met onze 
plaatselijke gemeenschap maken we 
deel uit van de grote familie van de 
rooms-katholieke Kerk. Als mens 
dragen we nog steeds ons geloof uit. 
De waarden en normen die aan het 
katholieke geloof verbonden zijn, laten 
we in ons handelen doorklinken. We 
leren de kinderen een ander in zijn of 
haar waarde te laten en te accepteren 
zoals hij of zij is. Vanuit die gedachte 
van respect laten we de kinderen kijken 
naar andere culturen en 
levensbeschouwingen. 
 
 

 

Ik ondergetekende,  
Maria… 

 
Ik wist niet 
Dat ik ben gemaakt 
Uit zachtheid van rozenblaadjes 
En dat de reinheid van de lelies in mij 
wortelt 
En dat de frisheid van de krokus aan 
mij ontspringt. 
Hij, die het deed, weet en ziet. 

 
Ik wist niet 
Dat mijn leven als een hoge toon is 
Als langgerekte volheid van 
hoorngeschal 
En als de warmte van violen 
En als het getintel van de fluit. 
Hij, die het deed, weet en hoort. 

 
Ik wist niet 
Dat ik stond te stralen in zijn zon, 
Spijts onweer, groeiend tot orkanen 
van geweld en haat 
En spijts de grote en de kleine lasten. 
Hij, die het weet, Hij steunde. 

 
Ik wist alleen  

Dat Hij er is onwankelbaar 
Hij, die mij standvastig maakt 
Die mij sterkt 
Die mij verwarmt 
Die mij maakt wie ik ben 
Ik, ondergetekende, 
Maria van Nazareth. 

 

Fasafas - Hulst, 26 maart 2009 

Bezoek aan de kerken 

 
 

 

20de zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Jeremia 38, 4-6.8-10 
Hebreeën 12, 1-4 
Lucas 12, 49-53 

 

 
 

THEMA: VUUR OP AARDE 
 

 

God rekent op ons 
 

God alleen kan geloof geven, 
maar wij kunnen van Hem getuigen. 
God alleen kan hoop geven, 
maar wij kunnen vertrouwen stellen in 
een medemens. 
God alleen kan liefde geven, 
maar wij kunnen leren een ander lief te 
hebben. 
God alleen kan vrede geven, 
maar wij kunnen eenheid zaaien. 
God alleen kan kracht geven, 
maar wij kunnen ondersteunen wie de 
moed verloren heeft. 
God alleen is de weg, 
maar wij kunnen hem wijzen aan een 

ander. 
God alleen is het licht, 
maar wij kunnen het licht laten 
schijnen  
voor alle mensen. 
God alleen is het leven, 
maar wij kunnen anderen levenslust geven. 
God alleen kan doen wat onmogelijk 

lijkt, 
maar wij kunnen al het mogelijke doen. 
God alleen is zichzelf voldoende, 
maar Hij geeft er de voorkeur aan 
op ons te rekenen. 
 

 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor uit 
Clinge 
 

ZONDAG 18 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; jaargetijde Jo de Deckere 
echtgenoot van Marja d’Haens, 
wederzijdse ouders en familie; Willy en 
Lucie Buysse-van Denderen; Wout 
Burm en echtgenote Fien Krieckaert; 
Magda Marleen Burm; Petrus Gerardus 
van Daele; voor Esther Saman, Ria 
Wojtal en overleden familie; Camiel de 
Wulf; Martha Maria Heijmans-Roelands; 
Adrienne Marie Elisa Rooms-Braem; 
mevrouw Toos Boxstart; jaargetijde voor 
Walter de Block 
 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 
 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; deken van Hecke; 
Cornelis Sandijck en echtgenote; 
Carolus van Waterschoot; overleden 
weldoeners van de basiliek; overleden 
ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen 
 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
stilteviering 
 

mededeling: De Librije is weer 
geopend en kan bezocht worden. 
Openingstijden zijn aansluitend aan de 
zondagviering tot 17.00 uur. Dit jaar is 
er naast de vaste tentoonstelling 
aandacht voor de kerk van Graauw.  
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 18 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor 
intenties: Germaine van der Sijpt-van 
Goethem, echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en overleden familie 
 

lector: Ria van Daele-de Deckere  
misdienaars: Mik en Vicento  
 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Martha van Houte en familie; 
Benny Stroband echtgenoot van Emmy 
Neve; Lien van Dorsselaer-Maas 
echtgenote van Oscar van Dorsselaer 
 

overleden: 
Benny Strooband, 77 jaar 
Lien van Dorsselaer-Maas, 79 jaar 
 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 

 

COLLECTE 17-18 AUGUSTUS 
 

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

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 14.30 UUR: 
Maria-Tenhemelopneming, rozenkrans-
gebed voor de vrede met uitstelling van 
het Allerheiligste; iedereen is van harte 
welkom. 

 

DINSDAG 20 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor 
Laudate Dominum o.l.v. Bernadette 
Luijcks-Hemelsoet 
intenties: ter gelegenheid van een 65- 
jarig huwelijk 

 

DINSDAG 20 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron 
 
mededeling: De caritascollecte van 
zaterdag 3 augustus, bestemd voor 
Vluchtelingenwerk Nederland, heeft € 
65 opgebracht. Hartelijk dank. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Jo Mangnus; echtpaar Joos en 

Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echt-
genoot en familie; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie; 
jaargetijde Anneke Hermans-van den 
Bergen met gedachtenis van overleden 
vader Wies van den Bergen, broer Philip 
en overleden familie; overleden ouders 
Dobbelaar-van Damme en hun overleden 
kinderen; jaargetijde Elisa de Rijk-Vink met 
gedachtenis van overleden echtgenoot 
Jacobus de Rijk en overleden familie 
 
mededeling: De caritascollecte van 
zaterdag 3 augustus, bestemd voor 
Vluchtelingenwerk Nederland, heeft € 75 
opgebracht. Hartelijk dank. 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 19 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz; bij goed weer 
processie naar de Mariakapel aan de 
Baudeloodijk 
intenties: Emma de Booij echtgenote van 
Theo Leenknegt en overleden familie; 
Barbara Oomen, echtgenoot Alphonsus 
Stallaert en overleden familie; Fred de 
Kock echtgenoot van Maria Nachtegael 
en hun overleden familie; jaargetijde voor 
Karel de Booij echtgenoot van Marlies 
Verbist, voor zus Ria, overleden ouders 
en schoonouders; Alphonsus Stallaert, 
echtgenote Barbara Oomen en overleden 
familie; Petrus de Klippelaar, echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders  
lector: Bernadette de Schepper; 
communie: Arnold van Leemput  
koster: Lia van Kessel  
 
mededeling: Maandag 16 september 
2019 is het feest van de H. Cornelius, 
patroonheilige van de kerk; de viering op 
deze dag zal opgeluisterd worden door 
het groot koor van Terra Sancta onder 
leiding van dirigent Isola Stam en 
begeleiding van Louis Freund. 

 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 18 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
parochiekoor; aansluitend aan de viering is 
er een processie naar de Mariakapel 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en familie; 
Miet Menu-Kerckhaert en overleden 
familie; Roos van Itegem; overleden 
ouders Alouisius en Helena Pouwels-
Martinet en schoonzoon Ron 
lector: Tiny Burm 
com. assistent: Lea Kouijzer 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater Weemaes 
intenties: Theo Bouwens en overl. familie 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 18 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering 
intenties: Guust Burm en dochter Patricia; 
jaargetijde Maria Herrewegh-de 
Brouwer,echtgenoot Cerillus Herrewegh 
en zoon Eddy; jaargetijde Achiel 
Schalkens, echtgenoot van Juliëtte 
Schalkens-Herrewegh; Gerard de Feijter, 
echtgenoot van Corry de Feijter-van 
Helsland 
 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
weekviering 
 

overleden:  
dhr. Ed Beaurain, 71 jaar 
dhr. Dio Goethals, 82 jaar 
mevr. Marieke Totté-van Immerseel, 87 jaar 
dhr. Jan Tieleman, 86 jaar 
mw. Maria Van Daele, 83 jaar 
mw. Marij Kints-Voet, 67 jaar 
 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 20 AUGUSTUS 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 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 

 
 

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

