
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 16-17 november 

 

Hulst 
 vr 15 nov 19.00 uur  stilteviering 
 zo 17 nov 11.00 uur  eucharistie 
 ma 18 nov 15.00 uur doopviering 
 wo 20 nov 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 20 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 17 nov 9.30 uur  eucharistie 

 

Clinge 
 za 16 nov 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 19 nov 9.30 uur  gebedsgroep  

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 21 nov 10.00 uur  w&c viering 

 

Vogelwaarde 
 za 16 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 17 nov 9.30 uur  w&c viering 

 

Lamswaarde 
 ma 18 nov19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 14 nov 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 

 zo 17 nov 10.30 uur  w&c viering 
 wo 20 nov 11.00 uur  w&c viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 19 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. 3 
 

zondag 17 november 2019 

TINTINNABULUM 

We maken ons over van alles en nog 
wat zorgen. Over hoe de dingen zullen 
gaan. Vandaag stellen we ons de vraag 
of dit nodig is. We stellen ons de vraag 
hoe het anders kan.  
Gelovige mensen mogen op de 
allereerste plaats leven vanuit het besef 
dat er de zorg is van God voor ieder van 
ons. Gelovige mensen mogen leven 
vanuit het vertrouwen dat God zoveel 
om ons mensen geeft, dat God onze 
zorgen wel kent en dat God erin zal 
voorzien op het moment dat het echt 
nodig is. Misschien vindt u het een 
beetje naïef klinken, maar het is een 
oproep om ons een bepaalde manier 
van denken en doen eigen te maken. 
Jezus zegt in het evangelie volgens 
Matteus: “Wees niet bezorgd om je 
leven, over wat je zult eten en wat je 
zult drinken. Het leven is meer dan het 
voedsel, het lichaam is meer dan de 
kleding. Uw hemelse Vader weet wel 
dat u deze dingen nodig hebt.” Met 
andere woorden zegt Hij: “Wat maak je 
je toch veel zorgen. Probeer niet alles 
zelf in de hand te houden, maar 
vertrouw er op dat je leeft in Gods 
hand“. 
Het volgende verhaal van paus 
Johannes XXIII zal bij sommigen van u 
wel bekend zijn. Hij had het Tweede 
 
 

Vaticaans concilie, nu 60 jaar geleden, 
bijeengeroepen en het verloop van die 
wereldwijde kerkvergadering baarde 
hem veel zorgen. Hij had er zo veel 
zorgen van dat hij er slecht van ging 
slapen. Tijdens weer zo’n nacht 
verscheen hem Christus in een droom 
die zei: “Johannes, wat maak je je toch 
veel zorgen om de Kerk. Van wie is die 
Kerk nou? Van jou of van mij?”  
Wat mag dit verhaal voor ons 
betekenen? We hoeven ons niet te laten 
overmeesteren door angsten of zorgen, 
maar mogen erop vertrouwen dat er 
Eén is die zorg heeft voor ons. In de 
eerste brief van Petrus staat het heel 
mooi: “Schuif al uw zorgen op Hem af, 
want Hij heeft zorg voor u.” 
Leef, zegt Jezus. Leef nu. De dag van 
morgen zorgt voor zichzelf. Met al je 
zorgen kun je trouwens je leven toch 
geen dag langer maken. Leef nu. Dat is 
natuurlijk geen vrijbrief om egoïstisch te 
leven. Het is hooguit een aansporing om 
ons niet als slaaf van de zorgen van 
morgen te gedragen. De woorden van 
Jezus willen ons doen beseffen dat wij 
Gods kinderen zijn en dat God ons niet 
alleen vandaag in zijn hand houdt, maar 
alle dagen van ons leven. 
 
Gedachte van Mgr. Harrie Smeets 

 

Soms, wanneer ik ergens op bezoek ga, 
dan wordt mij de vraag gesteld: “Hoe zit 
dat toch ook al weer. De pastoor, de 
kapelaan, de bisschop?” 
In het kort. Binnen de Kerk is het 
mogelijk dat (mannen), wanneer zij 
antwoord geven op de roeping die God 
in hun hart heeft gelegd, zich aan de 
bisschop kunnen aanbieden om 
gevormd te worden tot een leven van 
werkzaam-zijn in het pastoraat en een 
de bisschop vragen -dit moet door de 
bisschop worden bevestigd en 
bekrachtigd- om de priesterwijding te 
ontvangen. Binnen de rooms-katholieke 
Kerk staat de paus aan het hoofd. De 
paus wordt gekozen binnen het college 
van kardinalen. Kardinalen zijn 
bisschoppen, die door de paus om 
allerlei redenen werden gecreëerd tot 
kardinaal. Zij vormen een adviescollege 
en hebben het recht om de nieuwe paus 
te kiezen. Meestal uit hun midden. De 
paus benoemt de bisschoppen. Waar 
de paus, ook de bisschop van Rome, de 
opvolger van Petrus is, zijn de 
bisschoppen de opvolgers van de 
apostelen. Binnen zijn bisdom wordt de 
bisschop bijgestaan door de priesters, 
die door de bisschop worden gewijd. 
Priesters werken tegenwoordig in 
principe in het parochiepastoraat. Een 
priester, die nog niet de 
eindverantwoordelijkheid heeft binnen 
de parochie, noemt de Kerk de 
kapelaan. Sinds de komst van priester 
Jochem van Velthoven hebben de 
parochies van Zeeuws-Vlaanderen weer 
een kapelaan. De priester, die de 
eindverantwoordelijkheid uitoefent, is de 
pastoor. Dat mag ik zijn voor de drie 
 
 

parochies van Zeeuws-Vlaanderen. En 
zo vraagt men dan: de andere functies. 
Een ‘deken’, ook een gekend begrip, is 
in de kerk als het ware een teamleider 
van verschillende pastoors. Het is geen 
wijding, maar een benoeming. In ons 
bisdom kennen we sinds enkele jaren 
geen dekens meer. Dan is er de vicaris. 
Even ter verduidelijking: soms spreekt 
men van de parochie-vicaris. Dat is 
hetzelfde als de kapelaan. In het bisdom 
is er de bisschoppelijke vicaris en de 
vicaris-generaal. De bisschoppelijke 
vicaris is een rechterhand van de bisschop. 
Dat is in ons bisdom Paul Verbeek, voor 
alle parochies. Ook kan een vicaris op 
deelgebieden verantwoordelijk zijn. Dat 
is mijn opdracht in verbinding met de 
bisschop. Samen met anderen hebben 
de vicarissen zitting in het bisdombestuur, 
de bisdomstaf en de benoemingen-
commissie. Binnen het bisdom is het 
belangrijkste adviesorgaan van de 
bisschop het Kathedrale Kapittel. Ikzelf 
maak hier al vele jaren deel van uit. Het 
kapittel heeft een geregelde functie, 
wanneer er geen bisschop is en in het 
traject van het benoemen van een nieuwe 
bisschop. Sedert de komst van bisschop 
Liesen mag ik de Proost zijn van het 
kapittel, de voorzitter. Tot slot is er in het 
bisdom ook nog een gekozen advies-
orgaan, de Priesterraad. Deze bespreekt 
vele aangelegenheden en adviseert de 
bisschop ook weer in allerlei, vooral 
pastorale, aangelegenheden. Een hele 
boel informatie. Dat begrijp ik maar al te 
goed. Misschien toch eens interessant 
om te lezen. Misschien ook niet.... 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 
 

Zorgen 
 

Elke naam 
 

Elke naam  
een licht 

Elke naam  
een belofte 
Elke naam  

een verbondenheid 
Elke naam  
een verhaal 
Elke naam  
een gezicht 
Elke naam  

een herinnering 
Elke naam 

 noemenswaardig. 
 

Marinus van den Berg 
 
 

 

 

LEZINGEN 17 NOVEMBER 

 

Priestercelibaat 
 

In de krant las ik een column die mij aan 
het denken zette. De insteek van de 
schrijver was de herinneringen, die de 
woorden van de paus over de mogelijk-
heid van de getrouwde priester bij hem 
opriepen. Hij schreef over zijn eigen 
vader die priester wilde worden maar 
trouwde en een groot gezin stichtte. En 
hij schreef over de tijd na het Concilie, 
over de heftige, hoopvolle discussies 
in katholiek Nederland. Velen dachten 
toen dat het priestercelibaat de langste 
tijd gehad zou hebben. Het hield velen 
bezig. En, zo besluit hij, kijk toch eens 
hoe dat nu is. De woorden van paus 
Franciscus over de mogelijkheid om na 
te denken over de getrouwde priester in 
het Amazonegebied, afgelopen zondag, 
zijn niet meer dan een rimpeling in de 
pers. Voor het allergrootste deel van 
de mensen in deze tijd oninteressant en 
niet meer relevant. Misschien heeft hij 
gelijk, dacht ik. Ik vond het moeilijk om 
dit aan mezelf te bekennen. Wat denkt u? 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 
 

Bisschop, pastoor, kapelaan 
 

Dienst bij gelegenheid 
van Remembrance Day: 

75 jaar bevrijding 
 

Op 10 november geven de Stichting 
Commenwealth en de protestantse 
Gemeente Oosthoek aandacht aan 
Remembrance Day (Herdenken van de 
Eerste en de Tweede Wereldoorlog). 
Medewerking verlenen emeritus 
predikant ds. Pieter Overduin, mw. 
Ilse Thuy van genoemde stichting, 
burgemeester Jan-Frans Mulder en 
het koperkwintet. Na het memoreren 
van enkele gebeurtenissen zullen ook 
de namen genoemd worden van alle 
gevallenen uit de voormalige gemeente 
Hontenisse. Na afloop van de dienst 
zal een krans worden gelegd bij de 
drie oorlogsgraven op de Algemene 
Begraafplaats in Kloosterzande. 
 

 
 

De dienst begint om 10.00 uur. Na 
afloop is er koffie of thee en bestaat er 
de gelegenheid een kleine expositie te 
bekijken. 

 

33ste zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Maleachi 3, 19-20a 
2 Tessalonicenzen 3,7-12 

Lucas 21, 5-19 
 

 
 

THEMA: OPSTAAN DOOR 
GERECHTIGHEID 

(On)vrede 
 

We leven in onrustige tijden. Er is 
zoveel onvrede in de wereld. Zoveel 
onvrede in ons hart. Misschien geven 
de volgende woorden richting aan 
ons denken. Misschien zijn ze een 
basis voor ons gebed. 
 

Geef vrede Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister, 

en ons geloof zo klein. 
O Jezus Christus, luister, 
en laat ons niet alleen. 

 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 15 NOVEMBER 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

ZONDAG 17 NOVEMBER 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
Basiliekkoor 
intenties; uit dankbaarheid voor veertig 
prachtige huwelijksjaren; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; familie 
Baert-van Gijsel; jaargetijde Johanna 
Baert; overleden ouders Theo Hiel en 
Lies Kerckhaert en overleden familie; 
jaargetijde voor Ploon Boeding tevens 
voor Guust van de Poele; Augustinus 
Josephus van Damme en echtgenote 
Joanna Maria Bogaert; Leon de Bleijser 
echtgenoot van Yvonne van Puijvelde; 
Rene Verschuren en echtgenote 
Cornelia de Smit en overleden familie; 
Eduardus Emerie Cyrillus Verschueren; 
overleden ouders René Hulshout en 
Maria Hulshout-Picavet; familie Rottier-
Verstraeten; jaargetijde voor Albert 
Wante echtgenoot van Christina de 
Guijtenaar, wederzijdse ouders, broer 
en zussen 

 

MAANDAG 18 NOVEMBER 15.00 UUR: 
doop van Valentina Bombello met als 
voorganger pastor Ralf Grossert 

 

WOENSDAG 20 NOVEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 20 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering voorganger pastoor 
W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert- 
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
jaargetijde voor Annelies van den 
Broucke echtgenote van Frank Totté 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 17 NOVEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor 
intenties: uit dankbaarheid voor een 50-
jarig huwelijk jubileum; Sylvia en Emma 
van Damme; Alois de Bock en 
echtgenote Emerentia de Caluwé, 
dochters en schoonzoons 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 
misdienaars: volwassenen 

 
GRAAUW 

GEMEENSCHAPSHUIS HULST 
 

DONDERDAG 21 NOVEMBER 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties Johannes Stallaert en 
overleden familie; Petrus Boënne – van 
Megroot en overleden kinderen; 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; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; -Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes  

 

lector: J. de Baar 
 

 

COLLECTE 16-17 NOVEMBER 
 

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

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 16 NOVEMBER 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het gemengd koor  
Intenties: voor de levende en overleden 
leden van het gemengd koor b.g.v. het 
St. Ceciliafeest; Valentine, Cyriel, Arthur 
en Emiel van Acker; Bennie Hoefnagels 
echtgenoot van Annelies Swinne; Achiel 
van de Vijver en echtgenote Ilonka de 
Kever en overleden familie 

 

DINSDAG 19 NOVEMBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst van gebedsgroep De 
Bron Iedereen is van harte welkom. 
 

opbrengst collecte:  

De caritascollecte van zaterdag 2 
november, bestemd voor het Kerkelijk 
Noodfonds, heeft € 98 opgebracht. Met 
dank namens het caritasbestuur. 

 
VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 16 NOVEMBER 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Emma Erpelinck-Wullems; 

echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen , echtgenoot en overleden 
familie; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie; 
overleden ouders Jozef en Angela 

Naessens-Rombout en overleden 
familie; overleden echtpaar Rob Verbist 
en Riet Verbist-van Putte; Jo Mangnus 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 17 NOVEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 

zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; overleden ouders Joos en 
Mathilda Voet-Maas; Roos van Itegem; 
Albert de Schepper 

 

lector: Anita van Puijvelde 
com. assistent: Gino Sloot 

 
LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 18 NOVEMBER 19.00 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Jan de Schepper, Pascal, 
Karin, Michel, ouders, schoonouders en 
John; Barbara Oomen en echtgenoot 
Alphonsus Stallaert en overleden 
familie; Petrus de Klippelaar en 
echtgenote Angela Compiet en 
wederzijdse ouders 
 

lector: Bernadette de Schepper 
communie: Greet Hiel 
koster: Greet Hiel 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 14 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: William Otjes met gedachtenis 

aan zijn zoon Frank 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

vervolg 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 17 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: ter ere van O.L. Vrouw van 
Altijddurende Bijstand; Gaby en Harry 
Bruggeman-Vereecken en familie; 
Guust Burm en dochter Patricia; ouders 
Boeijkens-Smits; Wim van Gemst en 
familie; Ernest Vael, echtgenoot van 
Martha Vael-Noens en zonen Joris en 
Frank; Jan de Vos en ouders Toos en 
Leo de Vos-Raats; Neel Buster; 
jaargetijde Jo Boogaert; Fons de Wilde, 
echtgenoot van Suzan Boogaert en 
familie 

 

WOENSDAG 20 NOVEMBER 11.00 UUR: 
woord- en communieviering m.m.v. het 
Blaauwe Hoevekoor 

 

overleden:  
dhr. Joseph Herrewegh 86 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 19 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 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 

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

