
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 14-15 september 

 

Hulst 
 vr 13 sep 19.00 uur  kruisweg 
 zo 15 sep 11.00 uur  eucharistie 
 wo 18 sep 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 18 sep 19.00 uur  eucharistie 
 vr 20 sep 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 za 14 sep 19.00 uur eucharistie 
 zo 15 sep 9.30 uur  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 17 sep 19.00 uur eucharistie 
 do 19 sep 14.00 uur Uur van gebed 

 

Clinge 
 za 14 sep 19.00 uur w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 17 sep 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 19 sep 10.00 uur  eucharistie 

 

Vogelwaarde 
 za 14 sep 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 
 do 19 sep 19.30 uur  Taizéviering 

 

Kloosterzande 
 zo 15 sep 9.30 uur  eucharistie 

 

Lamswaarde 
 ma 16 sep 19.00 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 12 sep 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 15 sep 10.30 uur  w&c viering 
 wo 18 sep 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 17 sep 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 15 september 2019 

TINTINNABULUM 

flink en vitaal te zijn, maar in het 
afgelopen half jaar wist hij dat zijn 
gezondheid heel broos was geworden. 
In de zeventiger en tachtiger jaren was 
Adri Verheijden als pastoor verbonden 
aan de parochie van de H. Willibrordus 
in Hulst. Hij was een echte herder: hij 
stond midden tussen de mensen, had 
veel contacten in de parochie en was 
begaan met het wel en wee van zijn 
parochianen. Hij stond niet graag op de 
voorgrond en voelde zich het beste als 
hij in alle bescheidenheid zijn werk kon 
doen.  
Het kerkgebouw, onze mooie basiliek, 
betekende veel voor hem en in zijn ‘vrije 
tijd’ stak hij regelmatig letterlijk de 
handen uit de mouwen om samen met 
de koster allerlei klussen in de basiliek 
aan te pakken. Vele mensen kennen 
hem zeker ook als aalmoezenier van de 
scouting. Daar was hij nauw mee 
verbonden en hij bouwde er vele 
vriendschappen op. 
Geheel in de geest van de toenmalige 
bisschop Ernst hechtte Adri Verheijden 
veel waarde aan (de vorming van) het 
 

eigen geweten van mensen. Hij was 
een milde mens, die zomaar niet over 
anderen zou oordelen en zette zich in 
voor een gastvrije geloofsgemeenschap 
waarin een belangrijke plek was voor de 
vrijwillig(st)ers. Met zijn zachtmoedige 
karakter wist hij mensen te binden en 
beleidsmatig werkte hij met hart en ziel 
en vol geloof aan een parochie die 
nauw verbonden was met de 
samenleving. Met de collega-pastores 
uit de streek onderhield hij goede, 
vriendschappelijke contacten. Zo zag hij 
zeker toekomst voor de kerk. 
In 1986 vertrok Adri terug naar zijn 
geboortestreek en werd pastoor in 
Teteringen. Het contact met Oost 
Zeeuws-Vlaanderen bleef en regelmatig 
kwam hij deze kant op om vrienden te 
bezoeken. In en rond Teteringen bleef 
hij assistentie verlenen waar dat 
gewenst was en genoot hij van de 
streek tijdens zijn vele fietstochtjes. 
Ontelbare keren heeft emeritus-pastoor 
Adri Verheijden bij een uitvaartdienst 
ons geloof in het eeuwig leven mogen 
verkondigen. Moge hij nu zelf ook zijn 
thuisgekomen in het huis van God waar 
plaats is voor velen. Wij zijn hem 
dankbaar voor wat hij voor de 
toenmalige Willibrordusparochie in Hulst 
in het bijzonder en voor het kerkelijk 
leven in Oost Zeeuws-Vlaanderen in het 
algemeen heeft mogen betekenen. 
 

Kees van Geloof namens bestuur en 
pastoresteam H. Maria, Sterre der Zee 
en de dienst geestelijke zorg ZorgSaam 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 
 

Ruim 1 miljoen bezoekers genieten 
ieder jaar van ons culturele erfgoed, 
5000 monumenten:  

 zo'n 5000 monumenten door heel 
Nederland openen hun deuren 

 1000 activiteiten 

 voor jong en oud, van muziek tot 
rondleidingen. Er is altijd wat te doen.  

Ook in Oost Zeeuws-Vlaanderen staan 
vele deuren weer open. In 
Kloosterzande is dit de Hof te Zande 
kerk, in Graauw en Hengstdijk de 
kerken, in Nieuw-Namen de Meester 
van der Heijdengroeve en de 
Luchtwachttoren. In Hulst de basiliek en 
de protestantse kerk, het gemeentehuis, 
het ‘s Landshuis en het museum de Vier 
Ambachten en de tuin achter het 
museum. 
Genoeg om in eigen regio rond te 
toeren, liefst op de fiets, want dan is het 
mooi weer. 
 

Er zullen rondleidingen zijn in de 
basiliek en ook de koorkerk zal beide 
dagen open zijn, zodat u ook in de 
Librije een kijkje kunt nemen. De 
voormalige parochie Graauw neemt hier 
een prominente plaats in en er is ook de 
oude film te zien. Daarnaast zullen er in 
de middag op het hele uur concertjes 
van een kwartier worden gegeven door 
Marcel Mangnus. 
 

Gaat u naar de monumentendag, kom 
dan zeker naar de basiliek. Welkom. 
 

 
 

 

 

 

 
 

In memoriam  
emeritus-pastoor Adri Verheijden 

 

* Rijen, 5 januari 1931 † Teteringen, 30 augustus 2019 

 

 
 

 

LEZINGEN 15 SEPTEMBER 
 

Gehoord 
 

In de kerk liep een jong gezin 
rond. De kaarsen waren 
aantrekkelijk voor de kleine 
jongen, het Mariabeeld was ook 
mooi, maar de stoelen waren 
aantrekkelijker voor de kleinste. 
In de meeste gevallen klapperen 
de kinderen met de zitting, maar 
deze jongeman had een andere 
interesse. Hij vroeg zijn moeder, 
waarom de zitplaats zo laag was 
en wees hierbij naar de knielbank. 
Zijn moeder kon het hem niet 
vertellen. 
 
Och, dan is een praatje snel 
gemaakt en de uitleg gegeven. 
Weet u het nog? 
 

 
 
In een katholieke kerk zijn 
knielbanken of knielstoelen een 
standaard onderdeel van het 
kerkinterieur, aangezien er tijdens 
de viering verschillende malen 
wordt geknield, onder andere 
tijdens de consecratie. Naast de 
langgerekte kerkbanken kent men 
ook kerkstoelen, waaronder 
speciale knielstoelen, al dan niet 
met een uitklapbaar zitgedeelte.  
Heel vroeger had iedere 
parochiaan zijn eigen plaats. 
Rijkere mensen zaten voor in de 
kerk en hadden vaak een 
knielstoel, bekleed met fluweel 
voor hun knieën en om op te 
steunen. Ook moesten mensen 
voor hun plaats betalen. Hoe meer 
men vooraan in de kerk zat, hoe 
meer men moest betalen voor die 
plaats. 
 
In Hulst hebben we knielstoelen 
met een knieltrede en een 
uitklapbaar zitgedeelte. Vroeger, 
zo tot het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962 – 1965) was het de 
gewoonte heel de viering te 
knielen, behalve tijdens de preek 
of als men zich niet goed voelde. 
De stoel kon omgedraaid worden. 
Het was dan ook even een drukte 
van jewelste, als die stoelen 
werden omgedraaid om te kunnen 
zitten. Na de preek herhaalde zich 
dit ritueel. 
 
Nu komt dit nauwelijks nog voor. 
We gebruiken het zitgedeelte en 
gaan staan op de juiste momenten 
zonder de stoel te draaien. 
 
 

Open Monumentendag in weekend 14 en 15 september 
 
 

 

 
 

 
 In de stijl van Taizé vindt op donderdag 
19 september 2019 een oecumenisch 
avondgebed plaats in de H. Catharina-
kerk te Hengstdijk waar o.a. de 
begeleidingsgroep Laudate Dominum 
medewerking aan verleent. 
 

Het gebed begint om 19.30 uur. Het 
thema van het avondgebed is: Vrede 
verbindt over grenzen.  
Na afloop van dit avondgebed ontmoeten 
we elkaar onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Van harte welkom! 
 

Taizé avondgebed 
 

 

24ste zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Exodus 32, 7-11.13-14 
1 Timoteüs 1, 12-17 

Lucas 15, 1-10 
 

 
 

THEMA: BEKERING  
BRENGT VREUGDE 

 
 
 

Op vrijdag 30 
augustus j.l. is 
emeritus-
pastoor Adri 
Verheijden in 
zijn woonplaats 

Teteringen 
overleden. Het 
was hem 
gegeven tot op 
hoge leeftijd 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Knielbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Consecratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkstoel


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 13 SEPTEMBER 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. De Wal-Noten  
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; Aloys Buysrogge en echtgenote 
Lucienne Maenhout en zoon Rob; Paula 
de Bruijn, Ries van Kampen en 
overleden familie; Miep van 
Sterkenburg-ten Kortenaar en Stef van 
Sterkenburg; Jobina de Baar-Remijn, 
echtgenoot en zoon; Johannes Cornelia 
Maria de Theije; Anna Maria Apollonia 

Seij-Schuren; Rosalia Jacoba van 
Vlierberghe-Planken; jaargetijde 
Margriet de Vliegere-d’Hooghe 
echtgenote van Theo de Vliegere 

 

WOENSDAG 18 SEPTEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 18 SEPTEMBER 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 

familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert- Elias en overleden kinderen; 
voor George Lockefeer en overleden 
ouders en familie 
 

VRIJDAG 20 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
stilteviering 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz t.g.v. 75 jaar 
bevrijding 

 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor 
intenties: Sylvia en Emma van Damme; 
Joseph Martens en Maria Heijkans; 
Margaretha Martinet en echtgenoot 
Theophile de Rechter en overleden 
familie; Maria de Dauw-Hamerlinck 
weduwe van Alfred de Dauw; Adrienne 
van den Berghe-Rombout en 
echtgenoot Jozef van den Berghe en 
overleden familie 

 
lector: Els de Caluwé-de Schepper 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

DINSDAG 17 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 

 

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 14.00 UUR: 
Uur van gebed We willen daar tot Maria 
bidden voor de noden van de Kerk en 
van de wereld. ‘De Vrouwe van alle 
Volkeren’ zal onze voorspreekster zijn! 
U bent allen van harte uitgenodigd. 

 
HENGSTDIJK 

H. CATHARINA 
 

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 19.30 UUR: 
Taizéviering met als voorganger pastor 
R. Grossert 
 

 

COLLECTE 14-15 SEPTEMBER 
 

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. 

 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor N. Polet m.m.v. het 
parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: Luc Hoefnagels, overleden 
vader Gilbert Hoefnagels, broer Peter 
en overleden grootouders; Bennie 
Hoefnagels echtgenoot van Annelies 
Swinne; Dorthy Piessens en echtgenoot 
Door Merckx 

 

DINSDAG 17 SEPTEMBER 9.30 UUR: 

in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron. Iedereen is van harte welkom. 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS HULST 

 

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 10.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Trees Buys echtgenote van Willy 
Hofman en voor overleden ouders en 
familie; Johannes Stallaert en overleden 
familie; Irma Stallaert; Maria Verbist met 
gedachtenis aan haar ouders; Marie 
Verdurmen en echtgenoot Piet Totté en 
wederzijdse ouders; Jozef van de Vijvere 
en echtgenote Alma Mahu en wederzijdse 
ouders; Frans, Hypoliet en Maria Buys; 
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 14 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Jo Mangnus; Mien Gelder-
land-van Jole; echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; overleden ouders Jozef en 
Angela Naessens-Rombout en 
overleden familie; Willy Lambert en 
overleden familie Lambert-de Boeij 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 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; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en familie; 
Theo en Ireen Tieleman-Elias en 
overleden familie; Roos van Itegem; 
overleden ouders Alouisius en Helena 
Pouwels-Martinet; Jan Tieleman; Maria 
Menu-Hiel; Jan de Theije; Eddy de Nijs; 
Maria Warrens; Els van Kruijssen-
Franssens 
lector: Ankie Dey 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 16 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Emma de Booij echtgenote van 
Theo Leenknegt en overleden familie; 
Anna Fassaert en echtgenoot Bernardus 
de Schepper, overleden zoon, 
schoonzoon en kleinkinderen; overleden 
ouders De Bruijcker-Van Laar en familie; 
jaargetijde voor Aloijsius de Bruijn en 
echtgenote Celina Ivens en overleden 
familie; Sjors de Waal en overleden 
familie; Wies de Poorter echtgenoot van 
Jeanne Eijsackers; Joos Eijsackers en 
echtgenote Angela Verstraeten en 
schoonzoon Wies; jaargetijde voor Marie 
Bogaart, haar overleden ouders en broers;  

 

 

LAMSWAARDE (vervolg) 
Petrus de Klippelaar en echtgenote Angela 
Compiet en wederzijdse ouders; Rene de 
Waal en echtgenote Madelijn Heijman en 
dochter Christina 
lector: Angelique van Dorsselaer 
communie: Arnold van Leemput 
koster: Lia van Kessel 
mededeling: Op 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 o.l.v. dirigent 
Isola Stam en met begeleiding van Louis 
Freund. 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor onze overleden 
bewoners en overledenen in eigen kring 
overleden: 
Els van Kruijssen-Fransens, 69 jaar 
Mien Gelderland-van Jole, 86 jaar 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Angelina en Joos 
van Gimst-Heijdens en familie; jaargetijde 
Maurice van den Broucke echtgenoot 
van Annie Schauwaert; Urbain en 
Jeanne Buysse-Volleman en familie; Piet 
Hoefeijzers en familie 

 

WOENSDAG 18 SEPTEMBER 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor 
overleden:  
mw. Marie-José de Keyser-de Jong, 59 jaar  
dhr. Theo Janssens, 68 jaar 
dhr. Leon de Bleijser, 90 jaar 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 17 SEPTEMBER 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 
  

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

