
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 23-24 november 

 

Hulst 

 zo 24 nov 11.00 uur  eucharistie 
 wo 27 nov 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 27 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 24 nov 9.30 uur  eucharistie 

 

Heikant 
 do 28 nov 10.30 uur  w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 21 nov 14.00 uur Uur van gebed 
 za 23 nov 17.00 uur vespers 

 

Clinge 
 za 23 nov 19.00 uur  w&c viering 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 26 nov 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 22 nov 19.00 uur  w&c viering 

 

Vogelwaarde 
 za 23 nov 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 25 nov 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 24 nov 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 21 nov 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 24 nov 10.30 uur  w&c viering 
 wo 27 nov 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 26 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. 4 
 

zondag 24 november 2019 

TINTINNABULUM 

“Het Koninkrijk van God is midden 
onder u” zegt Jezus: Het was onder 
ons, in de persoon van Jezus; het is 
onder ons, doordat zijn Geest, waarmee 
wij zijn gezalfd bij ons vormsel, in ons is. 
Het Koninkrijk van God is nu nog 
verborgen onder ons; het leeft in het 
hart van ieder van ons, die ernaar 
verlangt en het komt tot uiting in ieder 
die ernaar leeft. 
Die verborgenheid van het Koninkrijk 
van God, is voor ons een aansporing en 
een troost. Een aansporing aan ons, om 
dat Rijk van God zichtbaar te maken in 
ons doen en laten. Als dat niet meteen 
lijkt te lukken -en dat is vaak zo- dan 
mogen wij ons laten troosten dat de 
verborgenheid van het Koninkrijk ook 
een troost is: namelijk dat het ook 
werkzaam is, waar wij het niet zien. 
Hoeveel mensen zagen op Goede 
Vrijdag in het jaar 33 in, dat in deze 
kruisiging de wereld werd verlost. Dat 
juist in deze vernedering, Gods 
overwinning op het kwaad werd 
geboekt? 
 

Als wij zeggen dat Jezus de wereld niet 
verlost heeft door zijn wonderen, door 
zijn wijze woorden en daden, maar door 
zijn lijden en sterven, dan betekent dit 
ook dat God kan werken in ons lijden, in  
 

 
 

onze tegenslag en falen. Waar we 
denken “Dit is zinloos, dit helpt niet, 
waar is dit goed voor?”, dan blijkt God 
juist daarin werkzaam te zijn, als wij ons 
werk en ons falen aan Hem opdragen, 
in vertrouwen, in geloof, in hoop en 
liefde. Wanneer we de dingen met een 
oprecht hart proberen te doen, dat wil 
zeggen: tot eer van God en uit liefde 
voor de naaste, dan werkt het Koninkrijk 
in ons, draagt het vrucht. Of wij dat nu 
kunnen waarnemen of nog niet, want 
eens mogen wij het resultaat, het 
Koninkrijk, wel zien, op het moment 
waarop de Heer ook tegen ons zegt: 
Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs. 
 

gedeelte uit Preeksuggestie Gooi en 
Sticht 

 
 

Dit jaar is het 76 jaar geleden dat Etty 
Hillesum op 10 september 1943 
aankwam in het  vernietigingskamp 
Auschwitz-Birkenau. Het betekende het 
einde van haar korte leven. Haar 
overlijdensdatum is volgens het Rode 
Kruis 30 november 1943. 
Om haar te herdenken en om aandacht 
te geven aan haar waardevolle 
nalatenschap organiseert het Etty 
Hillesum Onderzoekscentrum sinds 
2017 jaarlijks rond haar sterfdag de Etty 
Hillesum Lezing. 
Dit jaar zal de lezing gehouden worden 
door Ronny Naftaniel onder de titel ‘Het 
eeuwig antisemitisme en het Joodse 
antwoord daarop’. De heer Naftaniel is 
oud-directeur van het CIDI, het Centrum 
voor Informatie en Documentatie Israël 
in Den Haag. 
Tevens zal tijdens deze middag het 
eerste exemplaar van The Lasting 
Significance of Etty Hillesum’s Writings 

worden uitgereikt aan Prof. dr. Bert van 
den Brink, Dean van University College 
Roosevelt. Deze bundel bestaat uit 
verschillende bijdragen van onderzoekers, 
  
 

die hebben deelgenomen aan het Derde 
Etty Hillesum Congres dat in Middelburg 
in september 2018 heeft plaatsgevonden.  
De middag zal muzikaal worden 
opgeluisterd door fluitiste Janneke 
Verspagen. Zij zal enkele Miniaturen 
van de Nederlandse componist 
Bernhard van den Sigtenhorst Meyer 
(1888-1953) spelen. 
Iedereen is van harte welkom, de 
toegang is gratis. Vooraf graag 
aanmelden via: info@ehoc.nl 
Wij hopen velen op donderdag 28 
november in de burgerzaal van het 
stadhuis aan de Markt in Middelburg te 
mogen begroeten.  Programma: 

15:00 Inloop 
15:30 Openingswoord 
15:35 Toespraak Lotte Bergen 

(directeur Etty Hillesum 
Onderzoekscentrum) 

15:45 Janneke Verspagen 
15:50 Lezing door Ronny Naftaniel  
16:30 Janneke Verspagen 
16:35 Boekpresentatie  
16:40 Afsluiting en receptie  
17:00 Einde 

 

 

 

 
 

Laatste zondag van het kerkelijke jaar: Christus Koning 

Nog even en dan is het nieuwe parochie-
centrum tegenover de hoofdingang van 
de basiliek gereed. Er is in de afgelopen 
maanden rustig aan het een en ander 
gewerkt. Alles krijgt langzaamaan zijn 
afronding. Binnenkort melden we wanneer 
de officiële opening zal plaats vinden. 
Daarna zullen we u graag van dienst zijn 
vanuit het nieuwe parochie-centrum aan 
Steenstraat 9. Naast de gewone en  
 

 

LEZINGEN 24 NOVEMBER 

 

Tijd geven 
 

Een vrijwilliger geeft tijd aan een 
ander. Tijd is een kostbaar bezit. Je 
kunt er op alle mogelijke manieren 
van genieten. Tijd delen met een 
ander is bijzonder. Hartelijk dank 
hiervoor. 
Wij vinden het fijn even tijd vrij te 
maken om deze vrijwilligers  
Op donderdag 7 november werd de 
bijeenkomst voor jubilarissen onder de 
vrijwilligers van de parochiekern Hulst 
en regionale ziekenbezoekgroep 
gehouden, waarbij zij in het zonnetje 
werden gezet en er werd een 
groepsfoto gemaakt: 
 

 
 

staande van links naar rechts: Hans 
van der Zijden, Marie-Jeanne Korf, 
Hanneke Stam, Ria Everaert, Jaap 
Klok, Kees de Meurichy; 
 

zittend van links naar rechts: Annelien 
van Bunder, Monique Brems, Maria 
Serrarens. 
 Derde Etty Hillesum lezing op 28 november 

 
 

 

 
 

 
 

vertrouwde openingstijden is het de 
bedoeling dat we ook in de middagen 
en op zaterdag en zondag ‘open’ zijn. 
We hopen er gastvrij mensen te kunnen 
ontvangen, mensen van dienst te 
kunnen zijn, mensen te ontmoeten. Het 
nieuwe parochiecentrum mag hopelijk 
uitgroeien tot een plek van verbinding. 
Het is even wennen, voor ons allemaal,  
maar met ons nieuwe parochiecentrum 
 

zijn we klaar voor de tijd, die gaat 
komen. Een gastvrije parochie 
presenteert zich in een gastvrije, open, 
omgeving. Tegenover de parochiekerk 
van onze streekparochie Sterre der Zee.  
Met elkaar gaan we ongetwijfeld een goede 
toekomst tegemoet! Een toekomst vanuit 
gelovige verbondenheid! Weet dat u 
zeer welkom bent aan de Steenstraat 
nummer 9! Het parochiebestuur 
 

Zomaar 
 

Opnieuw een pareltje cadeau 
gekregen. In een gesprek met een 
parochiaan in een van de 
parochiekernen gaf zij aan dat ze op 
de momenten, dat ze alleen is, bijna 
altijd bidt. Voor haar kinderen, haar 
klein- en achterkleinkinderen. “Ik ben 
eigenlijk nooit alleen”, zei ze met een 
lach terwijl ze opkeek en mij met 
stralende ogen aankeek. En sommige 
van mijn kinderen bidden ook voor 
mij. Dat zeggen ze tegen mij. Ik vroeg 
eens aan een kleinkind: “Mag ik voor 
jou bidden?”. “Ja hoor, oma”, zei hij, 
“ik heb zelfs graag, dat je voor mij 
bidt. Dat helpt mij.” “En zo ben ik altijd 
bezig.” Een klein stukje uit weer een 
prachtige ontmoeting. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

Nog even.... 
 

 

Christus Koning 
JAAR - C 

 

2 Samuël 5, 1-3 
Kolossenzen 1,12-20 

Lucas 23, 35-43 
 

 
 

THEMA: ‘MET MIJ ZIJN’ 

 

Jezus in veelvoud 
 

Had de Kerk niet vier evangeliën nodig 
om de trekken te ontwaren van de ene 

Jezus? 
Een verscheidenheid aan beelden als 
teken van de onuitputtelijke rijkdom 

van zijn Kerk? 
Laat ieder zich wenden tot beelden 
van de ander om bij te stellen wat in 

eigen blik beperkt blijft. 
Anders wordt tot kruistocht onze 

pelgrimage,tot fort ons simpel huis, 
tot ideologie onze belijdenis, 
tot systeem onze zending, 
tot karikatuur onze visie. 

Laten we ons verheugen in onze 
verscheidenheid. 

 

kardinaal Roger Etchegaray 
 

mailto:info@ehoc.nl


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 24 NOVEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven m.m.v. 
Cantorij der Basiliek 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Joos 
d’Haens; voor Leon de Bleijser echtgenoot 
van Yvonne van Puijvelde; Jo Willems 
en echtgenote Emelda Weemaes; Jan 
de Theije; jaargetijde voor Piet Smet en 
echtgenote Erna Smet-van Deursen en 
familie; voor Eduardus Emerie Cyrillus 
Verschueren; voor Richard Heijens en 
Julia Heijens; Lidwien Verstraaten-Verver 
en overleden familie; jaargetijde Koos 
Dekkers; familie de Block-Everaerd; 
voor Louis Lockefeer 

 

WOENSDAG 27 NOVEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 27 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie 
Verdurmen; overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; Piet Malefason 
echtgenoot van Riet Malefason en zijn 
overleden ouders Guust Malefason en 
Yvonne van Vlierberghe; Adriënne Rooms-
Braem en echtgenoot Albert Rooms 

 

mededeling: Zaterdag 30 november is het 
weer de laatste zaterdag van de maand, 
dan houden we de maandelijkse 
Kledinginzameling voor Mensen in Nood 
aan de tuinpoort van de pastorie van 
10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog 
bruikbare kleding in goed gesloten 
dozen of plastic zakken verpakken. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 24 NOVEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven m.m.v. het koor 
intenties: Theophile de Rechter en 
echtgenote Margaretha Martinet en 
overleden familie; Adrienne van den 
Berghe-Rombaut; jaargetijde voor 
Gerard Rotthier echtgenoot van José 
Rotthier-de Schepper; Jolanda Martens-
Vernimmen; Robert en Martha 
Vernimmen-Ivens en zoon Freddy; 
Antoine en Ivon Poppe-Vernimmen 

 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
misdienaar: Martijn/Tess 

 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 28 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Martha van Houte en familie; 
Jo de Potter; Bennie Strooband; Lien 
van Dorsselaer-Maas 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 21 NOVEMBER 14.00 UUR: 
Uur van gebed. We willen tot Maria 
bidden, voor de noden van de Kerk en 
van de wereld. Moge onze lieve moeder 
Maria ‘De Vrouwe van alle volkeren’ 
onze voorspreekster zijn! U bent allen 
van harte uitgenodigd. 

 

ZATERDAG 23 NOVEMBER 17.00 UUR: 
Sint Caecilia vespers met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het Sint Gregorius koor 

 

 

COLLECTE 23-24 NOVEMBER 
 

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

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 23 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor N. Polet m.m.v. het 
gemengd koor 
intenties: Dorthy Piessens en 
echtgenoot Door Merckx 

 

DINSDAG 26 NOVEMBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst van gebedsgroep De 
Bron. Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda:  
Maandag 25 november om 13.00 uur 
clusterbijeenkomst in de vergaderzaal. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 22 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; Pater Paulus van 
Winden; Romanie de Rijke en 
echtgenoot Walter van Roeyen en 
overleden familie; George Martens en 
echtgenote Jet Maerman en overleden 
familie 

 

lector: R. Ferket-de Clerck 
 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 23 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Fons de Clippelaar; echtpaar 
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
familie; Emma Erpelinck-Wullems; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
overleden familie; overleden ouders 
Jozef en Angela Naessens-Rombout en 
overleden familie; jaargetijde Helena 
Coolsen-Vonk en overleden echtgenoot 
Albertus Coolsen en overleden familie; 
Roger van der Veeken; Joseph Hamelink, 
echtgenote, dochter Annie en zonen Leo 
en Jan; Wies van den Bergen met 
gedachtenis van overleden dochter 
Anneke, zoon Philip en overleden 
familie; overleden leden van het Koor 

 

overleden: Fons de Clippelaar 

echtgenoot van Roza de Clippelaar-van 
Goethem, overleden op 3 november in 
de leeftijd van 82 jaar. De uitvaartdienst 
en begrafenis hebben plaatsgehad op 
donderdag 7 november in Boschkapelle. 

 

opbrengst collecte: De caritascollecte 
voor het Kerkelijk Noodfonds van 
zaterdag 9 november heeft € 71,- 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor! 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 24 NOVEMBER 9.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; Betsy Vervaet-
Raes echtgenote van Rudy Vervaet; 
Piet van Damme; overleden ouders A. 
Vervaet-Gielleit en overleden familie; 
Roos van Itegem; overleden ouders 
Alouisius en Helena Pouwels-Martinet; 
Bennie Heijens; familie H. Priem-Martens; 
Theo van Kruijssen en Els van Kruijssen-
Franssens; jaargetijde Marie Schelfhout 
echtgenote van Albert de Bruijn en 
overleden familie; Ria en Jo Verrassel-
den Tenter en overleden familie, Johan 
Smits en overleden familie; Tilly Maas-
Lauret, Julien en Mieken Maas-Buijsrogge, 
Emiel en Irma de Waal-de Bakker en 
overleden kinderen; jaargetijde René en 
Gusta Durinck-Bogaert 

 

lector: Ynske Taelman 
com. assistent: Lea Kouijzer 

 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 25 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert. Deze 
viering staat in het teken van de H. 
Catharina, patrones van onze kerk. 
intenties: René Boeijkens met 
gedachtenis van overleden ouders en 
familie; Benny Tieleman echtgenoot van 
Gerarda Tieleman-Roctus; jaargetijde 
Hypolitus van Wesemael 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 21 NOVEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering  
intenties: jaargetijde Piet de Waal en 
overleden kinderen; jaargetijde voor Jan 
Bun en overleden familie; Theo 
Bouwens en overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 24 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Willy Vermeulen echtgenoot van 
Paula Vermeulen-de Keijzer; Gaby en 
Harry Bruggeman-Vereecken en familie; 
Angelina en Joos van Gimst-Heijdens en 
familie; Eugène Hiel en familie; Jozef en 
Roza Jansen-van Waterschoot en familie; 
jaargetijde Elisabeth de Schepper-de Bruijn 
en echtgenoot Josephus de Schepper 
en familie; Johan Baart echtgenoot van 
Sodsai Thongatong, Jo en Margaretha 
Baert-van Waes en familie in Thailand 

 

mededeling: Tijdens deze viering zal er 
ook aandacht zijn voor het zilveren 
koorjubileum van mw. Paula Verheijden. 
Onze dank en waardering brengen we 
op gepaste wijze tot uiting. 

 

WOENSDAG 27 NOVEMBER 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  dhr. Piet Bruggeman, 97 jr. 
mw. Bertila Roctus-Ongenae, 90 jr. 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 26 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

