
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 9-10 november 

 

Hulst 
 zo 10 nov 11.00 uur  eucharistie 
 zo 10 nov 14.00 uur  doopviering 
 zo 10 nov 15.30 uur doopviering 
 wo 13 nov 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 13 nov 19.00 uur  eucharistie 
 vr 15 nov 19.00 uur  stilteviering 
 za 16 nov 14.00 uur doopviering 

 

Koewacht 
 za 9 nov 19.00 uur Poolse viering 
 zo 10 nov 9.30 uur  w&c viering 

 

Sint Jansteen De Warande 

 do 14 nov 10.30 uur w&c viering 
 

Clinge 
 za 9 nov 19.00 uur eucharistie 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 12 nov 9.30 uur eucharistie 
   aansluitend aanbidding 

 

Vogelwaarde 
 za 9 nov 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 
 vr 8 nov 20.00 uur eucharistie 
 ma 11 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 10 nov 8.55 uur  rozenkransgebed 
 zo 10 nov 9.30 uur  eucharistie 
 

wzc Antonius 
 do 7 nov 10.30 uur  eucharistie 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 10 nov 10.30 uur  w&c viering 
 wo 13 nov 11.00 uur  weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 

 di 12 nov 10.30 uur  w&c viering 
 

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 
 

 
 

 

83e jaargang nr. 2 
 

zondag 10 november 2019 

TINTINNABULUM 

Thema ‘De dagen… ze komen en gaan… 
en vandaag voor het eerst doet de dag 
niet zo’n pijn…’ 
Tijd is heel dubbel bij rouw: je hebt 
kwakkelende dagen en dagen die om 
vliegen. Rouwen is de film terugzien en 
soms lopen verschillende verlies-
verhalen door elkaar. Er is soms ook 
rouw vóór het overlijden. Het is een 
misverstand dat als je het eerste jaar 
door bent, alles gemakkelijker wordt. 
Alles is anders geworden… niet te 
beschrijven anders! 
Ook wijzelf zijn anders geworden: met 
wisselende stemmingen en met nieuwe 
gevoelens als rouwkou en huidhonger. 
Om je leven te herordenen is het belangrijk 
om goed naar jezelf te luisteren. 
Luisteren naar jezelf is voor velen een 
nieuwe taal. Zij moesten al van thuis uit 
luisteren naar anderen en niemand die 
zich afvroeg wat zij wilden. 
Luisteren naar jezelf is kiezen voor wat bij 
je past, wat goed voelt en soms wil je dan 
alleen zijn; wil je het gemis mógen voelen. 
Luisteren naar jezelf kan ook pijnlijk zijn. 
Dan wil je liever wegkijken van het 
verdriet. Op die momenten heb je nood 
aan steun en geborgenheid. 
Mijn wens voor elke rouwende is één 
iemand waar je je veilig bij voelt, die niet 
oordeelt. Eigenlijk zouden we een lijstje 
kunnen maken van onze steunbronnen: 
steunmensen, steunmuziek, steun vanuit 
het geloof, de natuur, een activiteit … 
Het zou goed zijn om in groep te praten 
over de kunst van het alleen zijn !  
Een groepje van mensen die bij je passen, 
die niet oordelen en niet zeuren; waar 
eenzaamheid niet wordt opgelost, maar 
waar je kan vertellen hoe je goed alleen 
kunt zijn. Belangrijke mensen trekken 
met ons mee. In de afwezigheid zijn ze 
aanwezig. Soms zitten ze vooraan in ons 
………….. 

hoofd, soms achteraan, maar als we 
over hen blijven praten, blijven ze leven. 
Marinus begon en eindigde met 
gedichten van eigen hand. Het slot van een 
warme en verhelderende avond voor de 
85 aanwezigen.  team Rouwzorg 
 

Nog levend 
Ik sta aan het strand 

met de wind in mijn haren 
en vandaag voor het eerst 
doet de dag niet zo’n pijn. 

Jouw ring aan mijn hand zal ik daar trouw 
bewaren, 

maar het houdt me niet tegen nog levend 
te zijn. 

Nog levend, nog levend, 
ik voel het van binnen. 

alsof ik niet eerder diep ademen kon. 
Zou vandaag het ontdooien 

dan toch nog beginnen 
van het ijs in mijn hart 

dat niet wegsmelten kon? 
 

Marinus van den Berg 
 

Jij altijd 
Jij die er niet meer bent 

bent er nog altijd 
Jij bent er in het gemis 

dat er niet altijd is 
Jij bent er als je er 
had kunnen zijn 

Jij bent er als ik je 
raad nodig heb 

Jij bent er zomaar 
als ik je niet verwacht 
Jij bent er als ik niet 

aan je denk 
Jij bent er als men zegt 
kijk naar de toekomst 
Jij bent er in stille uren 
midden in een feest 
Jij bent er altijd weer. 

 

Marinus van den Berg  15-10-2019         
 

 

Vele wegen leiden naar Rome. 
Misschien ben je ook wel eens in Rome 
geweest. Maar ben je ook wel eens op 
bedevaart geweest naar deze 
wereldstad? Die kans krijg je nu! 
Van 26 april tot en met 2 mei 2020 
wordt een Jongerenbedevaart 
georganiseerd naar Rome.  
Wat kun je verwachten? 
Op zondag 26 april vertrek je met het 
vliegtuig. Samen bezoeken we de graven 
van de apostelen Petrus en Paulus, de 
eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de 
bedevaart denken ook wij na over hoe 
we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij 
Hem kunnen volgen. Elke dag wordt de 
………….… 
 

eucharistie gevierd op een bijzondere 
plaats, waaronder in de St. Pieter en in de 
oudste Mariakerk van het Westen: de 
Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook 
de audiëntie met paus Franciscus op het 
St. Pietersplein. Je overnacht in de 
jeugdherberg van de paters Teatijnen in 
het centrum van Rome, naast de grote 
basiliek van Sint Andreas. Verreweg het 
meeste in Rome zal te voet of met het 
openbaar vervoer worden gedaan. Een 
goede conditie en goed kunnen lopen 
zijn daarom vereist, mede vanwege het 
‘stevige’ programma en de vele indrukken 
die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei 
reis je per vliegtuig terug naar Nederland. 
 

 

 

 

 
 

Verslag lezing 15 oktober door Marinus van den Berg 

 

 

LEZINGEN 10 NOVEMBER 
 

Bedevaartreis  
Bisdom Breda, 

een overdenking, 
oktober 2019 

 

 

Een bijzondere reis. Langs kerken, 

kathedralen en abdijen. Gesitueerd 

in de mooie landschappen van 

Duitsland, Zwitserland en Italië. 

Alle bezienswaardigheden stonden 

in het teken van de heilige 

Benedictus van Nursia, op deze 

tocht ook Hildegard van Bingen en 

paus Johannes XXIII. 

 

Benedictus leefde van 480-547, 

dat is lang geleden. Maar wat hij 

zijn tijdgenoten voorleefde en heeft 

uitgedragen, is tot de dag van 

vandaag waardevol. Niet alleen 
voor kloosterlingen, maar ook voor 

ons in de hele samenleving. Om 

iets te noemen: "Bid en werk", 

structuur in je leven. 

 

Abdijen liggen dikwijls hoog in de 

bergen, vanaf de voet van de berg 

een lange weg. Onze chauffeur 

brengt ons daar, maar het laatste 

stukje mogen we toch zelf doen 

met de benenwagen. Af en toe 

vermoeiend zo'n klim, blij met hier 

en daar een lift. Ieder is attent een 

helpende hand toe te steken waar 

nodig. Door deze zorg, 

gezelligheid en belangstelling voor 
elkaar ontstond een warme 

familieband, dat voelde goed. 

Elke dag was er een 

eucharistieviering. De aanwezige 

priesters met onze bisschop als 

voorganger gingen voor in gebed. 

De sfeer daarbij bracht ons in 

gedachten bij onszelf. Naast 

geloofsbeleving in het heden proef 

je ook de geschiedenis van 

mensen door vele eeuwen heen en 

de ontstane cultuur. 

 

Bedevaartbeleving is voor 

iedereen anders. Wat geloof je? 

Kun je er voor jezelf iets van onder 

woorden brengen? Welke plaats 

heeft God in je leven? Waar vind je 

God? In mensen, in de natuur? 

Moeten we zelf antwoord geven 

hoe zichtbaar hij daar wordt? Wie 

is Christus voor jou? 

 

Is het Gods Geest die ons leven 

vorm geeft, die moed en kracht 

geeft, die ons verder doet kijken 

dan ons eigen persoontje? In de 

stilte van ons hart hopen we meer 

ruimte te vinden voor alles wat we 

op onze weg tegenkomen. In 

overgave en vertrouwen kunnen 

we voor onszelf en in het bijzonder 
voor anderen, noden en welzijn bij 

God aanbevelen. Een mens leeft 

niet voor niets, we zijn er voor 

elkaar. Dat geeft nieuwe kracht. 

 

Josephine Hamelinck 

Come home, Go Rome! 
 
 

In het kort: 

 wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020 

 voor wie: maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar 

 prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!) 

 organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim 

 contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel.: 043 3215715 

 inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim 

 De bedevaart is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. De 
hulpbisschoppen Mgr. Woorts (aartsbisdom Utrecht) en Mgr. Mutsaerts (bisdom 
Den Bosch) gaan mee op tocht. In Rome word je begeleid door een aantal 
Nederlandse priesters en diakens, die de stad goed kennen. 

 Wil je meer weten, dan kun je mij ook een mailtje sturen  
kapelaanvanvelthoven@gmail.com 

 

Ik zou het super vinden als we ook met enkele Zeeuws-Vlaamse jongeren Rome 
kunnen gaan ontdekken!  kapelaan Jochem van Velthoven 
 

 

32ste zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

2 Makkabeeën 7, 1-2.9-14 
2 Tessalonicenzen 2,16-17; 3,1-5 

Lucas 20, 27-38 
 

 
 

THEMA: ‘VOOR HEM ZIJN 
ALLEN LEVEND’ 

http://jongkatholiek.nl/
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
http://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/overzicht/overzicht
mailto:kapelaanvanvelthoven@gmail.com


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 10 NOVEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; Julien Baart en Johanna 
Fassaert en overledenen van de familie 
Baart en familie Fassaert; Karel 
Verhaegen; voor Leon de Bleijser 
echtgenoot van Yvonne van Puijvelde; 
jaargetijde Gerard Baecke en overleden 
familie Baecke-Cornelissens; Eduardus 
Emerie Cyrillus Verschueren; Jo de 
Bruijn en echtgenote Maria Blommaert; 
uit dankbaarheid vanwege een 95e 
verjaardag 

 

ZONDAG 10 NOVEMBER 14.00 UUR: 
ZONDAG 10 NOVEMBER 15.30 UUR: 
doopvieringen van Leni de Bot en Bibi 
van Driessche  met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 

 

WOENSDAG 13 NOVEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 13 NOVEMBER 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden vader 
Guust de Roeck echtgenoot van Trees 
de Roeck-Fermont; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen 

 

VRIJDAG 15 NOVEMBER 19.00 UUR: 

stilteviering 
 

ZATERDAG 16 NOVEMBER 14.00 UUR: 
doopviering van Lova Roelandt met als 
voorganger pastoor W. Wiertz 

 

SINT JANSTEEN 

GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 
 

DONDERDAG 14 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Johan de Burger en 

echtgenote Angela Weemaes en 
overleden familie; Ed Borm en 
echtgenote en overleden ouders; Alfred 
Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer; Marie, 
Eugenie en Louis Borm en overleden 
familie; Maria en Agnes Bauwens, 
overleden ouders en Nelly Bauwens; 
overleden familie IJsebaert 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 9 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Emma Erpelinck-Wullems; 
echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-

Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en overleden 
familie; overleden ouders Jozef en 
Angela Naessens-Rombout en 
overleden familie; jaargetijde Theo 
Lambert; Jo Mangnus; Willie Lambert 
en overleden familie Lambert-de Boeij; 
overleden ouders Dankaart-Seghers; 
overleden ouders de Nijs-Bogaert; 
George de Nijs en overleden zoon Eddy 
de Nijs 
 

 

 

COLLECTE 9-10 NOVEMBER 
 

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 en in Vogelwaarde is 
er een extra caritascollecte. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 9 NOVEMBER 19.00 UUR: 

Poolse eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Slawomir Klim is in 
de Poolse taal 

 

ZONDAG 10 NOVEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het koor  
intenties: Alice Dierick en overleden 

familie; Gerard van der Sijpt en 
echtgenote Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en overleden familie; Gerard 
Poppe en Mathilde Baert en kinderen; 
overleden ouders Josef en Maria 
Martens-van Gassen en zonen Etien, 
Rene, Patrick en Greetje; August van 
Gremberghe en echtgenote Martha 
Baert 
lector: Gonny Rozijn 
misdienaar: Tess en Mik 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 9 NOVEMBER 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven m.m.v. het 
koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet  
intenties: Antoinette Maenhout en 

overleden ouders 
 

DINSDAG 12 NOVEMBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk eucharistieviering met als 
voorganger kapelaan J. van Velthoven 
met aansluitend aanbidding van het 

Allerheiligste tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron. Iedereen is van 
harte welkom. 
agenda: Donderdag 7 november wordt 
de H. communie aan huis gebracht bij 
zieken, ouderen en gehandicapten die 
hiervoor zijn aangemeld. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

VRIJDAG 8 NOVEMBER 20.00 UUR: 

Sint Hubertus eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
het Eerste Zeeuwse Jachthoornkorps 

 

MAANDAG 11 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz  
intenties: jaargetijde Theo van Esbroeck 
en kleinzoon; Rosalia Kerckhaert-Warrens 
met gedachtenis van overleden 
echtgenoot Josephus Kerckhaert; Benny 
Tieleman echtgenoot van Gerarda 
Tieleman-Roctus; Leon van Esbroeck en 
Mathilda van Esbroeck-de Cock 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 10 NOVEMBER 8.55 UUR: 
rozenkransgebed 

 

ZONDAG 10 NOVEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; Josephus van 
de Velpen en Rozalia Morcus; Jules de 
Maat en Romanie de Maat-de Kever en 
zonen Guido en Rudy; Adrie Hoofman en 
familie; Roos van Itegem; Maria van 
Goethem van Troost en echtgenoot René 
van Goethem; jaargetijde Jo Neve 
weduwnaar van Marie Collet, overleden 
familie Neve en Collet; Theo Scheerders 
en overleden familie; jaargetijde Karel 
Wentzler en overleden familie; Albert de 
Schepper  
lector: Ankie Dey 
com. assistent: J. van Waterschoot 
  

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 7 NOVEMBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater W. Weemaes 
intenties: voor onze overleden 
bewoners en overledenen in eigen kring 
overleden:  
Fons de Kort, 78 jr. 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 10 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; jaargetijde Rosa 
Adam-d’Hont en echtgenoot Jo Adam, 
dochter Erna en schoonzoon Robert; 
Herman van Kouteren; Leo en Paula 
Hemelaar-Suy 

 

WOENSDAG 13 NOVEMBER 11.00 UUR: 
weekviering  
overleden:  
mw. Dénise Aerts-Burm, 85 jr. 
dhr. Prince Inniss, 80 jr. 
dhr. Francois Douwen, 62 jr. 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 12 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
 

 
 

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 3; 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 

GEGEVENS 
 

 

In het weekeinde van 27 oktober werden 
er te Koewacht een drukbezochte 
gospelviering en een praise & worship 
bijeenkomst gehouden. Naast Afrikaans 
geïnspireerde gospelzang werd een 
eigentijdse dialoog opgevoerd onder het 
thema ‘Laat je hart spreken’. Tijdens de 
praise & worship viering werd, onder 
begeleiding van twee gitaristen, 
enthousiast meegezongen met 
begeesterende Engelstalige liederen.  
De ‘pw werkgroep’ Koewacht wil de 
zangbijeenkomsten voor anderstaligen 
op regelmatige basis herhalen. De 
volgende bijeenkomst is op zaterdag 25 
januari 2020 om 19.00 uur te Koewacht.  
 

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

