
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 25-26 januari 

 

Hulst 
 za 25 jan 19.00 uur opstapviering 
 zo 26 jan 11.00 uur oecumenische viering 
 wo 29 jan 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 29 jan 19.00 uur  eucharistie 
 za 1 febr 19.00 uur  gebedsviering 

 

Koewacht 
 zo 26 jan 9.30 uur  w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 1 feb 14.30 uur rozenkransgebed 

 

Clinge 
 za 25 jan.19.00 uur w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 

 di 28 jan 9.30 uur  gebedsgroep 
 

Nieuw-Namen 
 vr 24 jan 19.00 uur w&c viering 

 

Vogelwaarde 
 za 25 jan 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 27 jan 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 26 jan 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 

 do 23 jan 10.30 uur  w&c viering 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 26 jan 10.30 uur  w&c viering 
 wo 29 jan 11.00 uur  weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 
 di 28 jan 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 26 januari 2020 

TINTINNABULUM 

  

zeilen - denk aan de salarissen van de 
pastorale werkenden en de vergoeding 
voor de pastoor, denk ook aan de 
directe kosten aan de kerkgebouwen, 
denk ook aan alle kosten die we maken 
om het parochie zijn mogelijk te maken 
(hieronder valt alles waar je maar aan 
denken kunt in de parochie, van papier 
en postzegels tot drukwerk en koffie of 
tot wat dan ook). Dit alles moet kunnen 
worden betaald uit de directe inkomsten 
van de parochie. Inkomsten die vooral 
zijn samengesteld uit de inkomsten van 
kerkbalans, giften en andere inkomsten 
zoals intenties en stipendia.  
Met name voor kerkbalans vragen wij in 
deze periode uw aandacht. Het 
antwoord en de daadwerkelijke actie is 
aan u: wat is uw Kerk u waard. Wat is 
de parochie u waard? Wat is de 
mogelijkheid om een plek te hebben 
waar u God met uw leven kunt 
verbinden u waard? Inderdaad zijn wij 
als bisdom en als parochie in 
ontwikkeling en in beweging. Er zijn al 
kerken gesloten, en er zullen nog 
kerken sluiten. De parochie wordt 
 

Niet langer blijven we doen wat we altijd 
deden, maar met elkaar ontwikkelen wij 
nieuwe vormen van kerk-zijn, met elkaar 
versterken wij het fundament onder ons 
geloven. Het blijft natuurlijk nodig om dit 
alles financieel in stand te houden. 
Beste mensen, wij rekenen op u. We 
rekenen op elkaar. Alleen door onze 
gezamenlijke inzet voor het financiële 
fundament houden wij onze parochie 
gezond en vitaal. Alleen door onze 
gezamenlijke financiële steun houden 
we de parochie gereed voor de 
toekomst. Want: de parochie houden wij 
vitaal en toekomstbestendig door de 
inkomsten en de gewone uitgaven met 
elkaar in de pas te laten lopen. Bij 
uitgaven horen inkomsten. Daarom de 
actie kerkbalans. In Nederland al vele 
jaren dé manier om de inkomsten van 
de parochie te verkrijgen. Ik weet zeker 
dat u dit begrijpt. Heel veel dank voor 
uw bijdrage! Onverminderd blijven wij 
voor u beschikbaar! 
 
Namens het parochiebestuur,  
Wiel Wiertz, pastoor 

 

 

 

 
 

Ons doopsel 
 

Iedereen is op zaterdag 25 januari om 
19 uur welkom om deel te nemen aan 
de tweede Praise & Worship viering te 
Koewacht. 
Na de eerste succesvolle bijeenkomst is 
de werkgroep ’Praise & Worship 
Community’, uit de Vlaamse-
Nederlandse grensregio, voornemens 
om jaarlijks een zestal bijeenkomsten te 
organiseren voor en door enthousiaste 
gelovigen. Het wordt opnieuw een 
vreugdevolle bijeenkomst, waarbij met  
uitbundige muziek & zang de 
 

 

LEZINGEN 26 JANUARI 

 
 

 
 

Actie kerkbalans 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

verbondenheid met God en elkaar 
gevierd wordt. Op het programma staan  
 

bezinningsmomenten met veel 
Engelstalige liederen, begeleid door 
gitaar en keyboard, met op een scherm 
een vertaling naar het Nederlands. De 
bijeenkomst staat in het teken van 
verbroedering van de lokale bewoners 
met nieuwe anderstalige inwoners. Na 
de samenkomst kan er, onder het genot 
van een drankje en hapje, verder met 
elkaar kennis gemaakt worden.  
Volg de ‘Praise & Worship dienst’ ook 
op Facebook. Verdere informatie: Nico 
Fierloos - Pwkoewacht@gmail.com. 
 

Activiteiten  
in onze buurt 

 

Het blijft de moeite waard om u te 
informeren over activiteiten die in 
onze buurt georganiseerd worden. In 
de kerk van Terneuzen, Alberdingk 
Thijmstraat, vindt in de komende 
weken een boekbespreking plaats 
van ‘Als God renoveert’. De bijeen-
komsten vinden plaats op 14 januari, 
25 februari, 17 maart, 14 april, 26 mei 
en 9 juni. 
De boekbespreking vindt plaats in 
Terneuzen, maar is evenzogoed ook 
bestemd voor ons. Want u weet, 
‘kerk-zijn-wij-Zeeuws-Vlaanderen-
breed’. Aanmelden op maandag, 
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 
15.00 uur of via een e-mail naar:  
bureau@eparochie.nl 
 

En dan is er nog een tweede 
prachtige avond in het verschiet. Ik 
heb daarover gehoord en de geluiden 
zijn allemaal enthousiast. Het betreft 
een film over paus Franciscus. We 
krijgen nu in Zeeuws-Vlaanderen de 
geweldige kans om de film ook te 

kunnen zien. Met dank aan de 
Priester- & Diakenopleiding Bovendonk. 
U bent hartelijk uitgenodigd om op 23 
januari samen te komen in de rooms-
katholieke kerk van Terneuzen, aan de 
Alberdingk Thijmstraat te Terneuzen. 
Als u kunt, schroom dan niet. Er is in 
principe plek voor velen. Het is echt 
inspirerend en de moeite waard. U 
kunt zich van te voren telefonisch 
opgeven op dezelfde uren als boven 
aangegeven en ook via hetzelfde 
mailadres: bureau@eparochie.nl 
 

Leg beide uitnodigingen niet te gauw 
en te gemakkelijk naast u neer. Ons 
geloof vraagt om onze inzet. Om zo 
onszelf en de geloofsgemeenschap te 
versterken. Tot ziens in Terneuzen. 
Dichterbij dan u denkt! 
 

Hartelijke groet,  
pastoor Wiel Wiertz 

 
 

Muzikale ‘Praise & Worship’ viering te Koewacht 
 

 

3de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Jesaja 8, 23b-9,3 
1 Korintiërs 1, 10-13.17 

Matteüs 4, 12-23 
 

 
 

THEMA:  

GODS LICHT VERBINDT ONS 

In de eerste weken van het 
nieuwe jaar vragen wij hier, 
zoals dat ook gebeurt in alle 
andere parochies alsook in de 
protestantse gemeenten, uw 
aandacht voor de financiën van 
de parochie. In de parochie 
moet het dagelijkse reilen en  
 

steeds meer een streek-
parochie en de kerk komt op 
grotere afstand van de 
gelovige te staan, maar de 
gemeenschap van gelovigen 
blijft dichtbij en om ons heen. 
We worden meer en meer een 
missionaire parochie.  

 

Rond het feest van de Doop van 
de Heer is er een bijzondere 
reden om de vraag van onze 
paus tot ons toe te laten met 
betrekking tot ons eigen doopsel. 
De paus heeft ons allen ertoe 
opgeroepen de datum van ons 
eigen doopsel in herinnering te 
roepen. Wanneer bent u 
gedoopt? Waar bent u gedoopt? 
Door wie bent u gedoopt? Wie 
hield u ‘ten doop’? Wie waren of 
zijn uw peter en meter? Allemaal 
vragen die de bedoeling hebben 
in uzelf dat moment en de 
betekenis van dat zegenrijke 
moment tot leven te brengen. En 
vervolgens de vraag te stellen en 
in uzelf te beantwoorden: wat 
heeft dat moment voor mijn leven 
betekend. Hoe heb ik het geloof 
van mijn doopsel beleefd, 
geleefd en verder gebracht? 
 

Ikzelf ben geboren op Goede 
Vrijdag 1958 en gedoopt op 
paaszondag 6 april, twee dagen 
na mijn geboorte, door mijn 
heeroom, in de Sint Catharina-
kerk van de Holz, Kerkrade. Mijn 
oma van moederskant, ook mijn 
peettante, hield mij ‘ten doop’ en 
mijn andere heeroom en 
volledige naamgenoot, Wiel 
Wiertz, was de peetoom. Ik 
herinner mij niets van dit 
moment. Maar er is mij over 
verteld en het is absoluut een 
wezenlijk moment geweest in 
mijn leven. Wanneer u die 
herinneringen helder hebt, 
bieden deze misschien aan u de 
gelegenheid om er eens over te 
spreken met anderen. Met dank 
ook aan onze paus. 
 
pastoor Wiel Wiertz 
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zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZATERDAG 25 JANUARI 19.00 UUR: 
opstapviering met als voorganger pastor 
R. Grossert m.m.v. de Wal-Noten 

 

ZONDAG 26 JANUARI 11.00 UUR: 
oecumenische viering met als 
voorgangers Ralf Grossert en dominee 
Pieter Overduin m.m.v. het Dameskoor. 
intenties: jaargetijde moeder Yreen de 
Poorter – Waterschoot en echtgenoot 
dhr. Jo de Poorter; familie Baert-van Gijsel; 
Marja Bruggeman-van Waterschoot en 
echtgenoot Gerard Bruggeman; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; Adriënne Rooms-
Braem en echtgenoot Albert Rooms; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Leon de Bleijzer echtgenoot van Ivonne 
van Puyvelde; Henrica Pertijs-Mensen 

 

WOENSDAG 29 JANUARI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 29 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-

Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 

 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 19.00 UUR: 
gebedsviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 

 

overleden:  
Henrica Pertijs-Mensen, 83 jaar, 
weduwe van Andreas Cornelis Pertijs 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 25 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. 
het gemengd koor o.l.v. Rigo Claessens 
intenties: Aloys van Boven echtgenoot van 
Anny Pieters; jaargetijde Roger Stevens 
echtgenoot van Dionza van Broeck; Benny 

Hoefnagels echtgenoot van Annelies 
Swinne; George van Boven echtgenoot 
van Paulina d’Hondt; Jo van Goethem 
echtgenoot van Annie Smet; Antoinette 
Maenhout en overleden ouders; Petrus 
Boënne- van Megroot en overleden 
kinderen; Maria Verbist, met gedachtenis 

aan haar ouders; jaargetijde Honoré Verbist 
echtgenoot van Rosalia de Bilde; 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 
 

DINSDAG 28 JANUARI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron 
Iedereen is van harte welkom. 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 24 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Maria Burm 

 

lector: A.de Maeyer -de Deckere 
 

 

COLLECTE 25-26 JANUARI 
 

In alle kernen is de gewone collecte voor 
bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeen-
schap. In Hulst is op zaterdag een extra 
collecte voor het onderhoud van de 
basiliek en op zondag is de eerste collecte 
voor de Raad van Kerken / plaatselijke 

oecumene en de tweede collecte is voor 
het pastorale werk in de protestante 
gemeente en de eigen parochie. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 26 JANUARI 9.30 UUR: 

woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. het koor 
intenties: Maarten Loof echtgenoot van 
Mijntje Dedekker 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 
 

overleden:  
Op 10 januari 2020 is op 88-jarige 
leeftijd Maarten Loof echtgenoot van 
Mijntje Dedekker overleden. De uitvaart 
vond plaats op 15 januari 2020 te 

Koewacht waarna begrafenis te Axel. 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 25 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 

Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
overleden familie; jaargetijde Josephus 
van der Veeken met gedachtenis van 
overleden echtgenote Maria de Waal en 
overleden kinderen; jaargetijde Jozef de 
Klerk en overleden familie; Han en Fien 
Cappendijk-de Rijk 

 

HENGSTDIJK 

H. CATHARINA 
 

MAANDAG 27 JANUARI 19.00 UUR: 

woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: jaargetijde Wilfried van Dijk en 

Tonny Somers met gedachtenis van 
overleden familie ; René Boeijkens met 
gedachtenis van overleden ouders en 
familie 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 26 JANUARI 9.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven m.m.v. 

parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Adrie 
Hoofman en familie; Theo van Kruijssen 
en Els van Kruijssen-Franssens; Emery 
de Nijs, kleinzoon Erik en overleden 
familie de Nijs-Kerckhaert 

 

lector: Ynske Taelman 
com. assistent: J. van waterschoot 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 26 JANUARI 10.30 UUR:  

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van Geloof 
intenties: Guust Burm en dochter Patricia; 

jaargetijde Willy Vermeulen, echtgenoot 
van Paula Vermeulen-de Keijzer; Gaby 
en Harry Bruggeman-Vereecken en 
familie; René Burm, echtgenoot van José 
Vermeirssen en familie; Aloys en Anna 
Seij-Schuren; jaargetijde George en Ina 
Buysrogge-Stallaert en zoon George 

 

WOENSDAG 29 JANUARI 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  

dhr. Maarten Loof  88 j. 
mw. Julia de Rijk-van Driessche 95 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 28 JANUARI 10.30 UUR: 

weekviering 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  

ZEEUWS-VLAANDEREN vervolg 
 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 23 JANUARI 10.30 UUR:  

woord- en communieviering  
intenties: René de Cock, overleden 

ouders en familie 
 

 
 

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 
 

 

 

Ontmoetingen 
 

U weet hoe bevoorrecht ik ben 

zovelen op zovele momenten te 

mogen ontmoeten. Ik zeg dat meer 

dan eens. Soms heel tere momenten. 

Soms blijde momenten. Soms heel 

moeilijke momenten. Graag laat u 

delen in een kort gesprekje naar 
aanleiding van een overlijden. Na een 

langere periode van ziek zijn en van 

afscheid nemen, was haar echtgenoot 

gestorven. Het was droevig en moeilijk 

maar, zo zei ze tegen mij: “Vooral ben 

ik dankbaar. Ik heb voor hem kunnen 

zorgen tot het laatst toe. Hij kon thuis 

blijven, zoals hij dat graag gewild 

heeft. We hebben een kostbare tijd 

met elkaar beleefd. Ik ben bedroefd, 

maar boven alles ben ik dankbaar. 

Dankbaar dat ik de kracht heb 

gekregen dit te kunnen doen. 

Dankbaar dat ik zo afscheid heb 

mogen nemen van mijn man. En ik 

hoop van harte dat mij nog tijd 
gegeven wordt om er voor mensen te 

zijn. Dat ik mensen nog gelukkig mag 

maken. Dat ik nog iets voor mensen 

mag betekenen. Dat is wat ik nu hoop. 

Dat is waar ik nu voor bid. Dat is wat ik 

aan mijn overleden man vraag, om dat 

mogelijk te laten zijn.” Niet iedereen 

kan dit zo zeggen en ervaren. Maar ik 

hoorde het en het raakte mij diep.  

 
pastoor Wiel Wiertz 

 

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

