
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend 
van 1-2 februari 

 

Hulst 
 za 1 feb 19.00 uur  woord en gebed 
 zo 2 feb 11.00 uur  eucharistie 
 wo 5 feb 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 5 feb 19.00 uur  eucharistie  
 vr 7 feb 19.00 uur  eucharistie 
 

Koewacht 
 za 1 feb 19.00 uur Poolse viering 
 zo 2 feb 9.30 uur  eucharistie 
 

Kapel O.L.V. Ter Eecken 
 za 1 feb 14.30 uur rozenkransgebed 

 

Clinge 
 za 1 feb 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 4 feb 9.30 uur  w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

 

Vogelwaarde 
 za 1 feb 19.00 uur  w&c viering  

 

Hengstdijk 
 zo 2 feb 11.00 uur kinderkerk 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 2 feb 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 30 jan 10.30 uur  w&c viering  
 do 30 jan 19.00 uur  herdenkingsdienst 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 2 feb 10.30 uur  eucharistie 
 wo 5 feb 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 6 feb 14.00 uur w&c viering  

 

wzc De Lange Akkers 
  di 4 feb 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 
 

 
 

 

83e jaargang nr. 13 
 

zondag 2 februari 2020 

TINTINNABULUM 

Onlangs was ik bij familie waar totaal 
onverwacht een stapeltje oude foto’s op 
tafel kwam. Zoals wel vaker gebeurt was 
het de bedoeling geweest op te ruimen 
omdat je niet alles wil laten liggen voor 
‘later’. Zo kwamen deze foto’s, samen met 
nog heel veel andere herinneringen, op 
tafel. En deze foto’s waren nu klaar gelegd 
om met mij ‘door te nemen’. ‘Bekijk ze 
eens goed, jij herkent misschien nog de 
een of de ander’. Het waren foto’s die ik 
voor het grootste deel nog niet eerder 
gezien had. Ze waren meestal wel 
onderdeel van series die ik me van thuis 
herinnerde. Het waren foto’s waar meestal 
ook mijn vader op te zien was, als jongen 
van zo’n negen tot zestien jaar, samen 
met zijn broers, op verschillende 
momenten gefotografeerd door een van 
de broers. En er waren foto’s van zijn 
zussen, zijn ouders, en foto’s rondom de 
priesterwijdingen van twee broers van mijn  
vader. Op de meeste foto’s konden we op   
….. 

de achterkant schrijven wie er op te zien 
was. ‘Dan weet men tenminste wie het 
zijn, later’, was de opmerking erbij. 
Wat heel duidelijk is, als je zo naar oude 
foto’s kijkt, is dat alles van voorbijgaande 
aard is. Alle mensen op de foto’s waren al 
jaren geleden overleden. Mijn vader, die 
op de foto’s het leven nog voor zich heeft, 
heeft kort daarna, binnen een half jaar, zijn 
moeder, vader en een broer verloren. En 
inmiddels is hijzelf alweer bijna 
achtentwintig jaar geleden overleden. 
Kortom, en we weten het allemaal, ‘vlug 
als een vogel die voorbij vliegt, vliegt het 
leven voorbij’, zoals de psalmist zegt. 
Tegelijkertijd weet ik: dit is een deel van 
mijn geschiedenis. Nu is het aan mij het 
leven te leven. En eens ben ook ik 
geschiedenis. Maar altijd geborgen in 
Gods hand. ‘Och, al die foto’s, leuk om ze 
te zien en de mensen te herkennen, maar 
dadelijk is er niemand meer die ze 
herkent’.                        pastoor Wiel Wiertz 

 

Voorbereiding in stilte tussen Cantorij der 
Basiliek en het parochiebestuur. Wat was 
er aan de hand? U hebt het al kunnen 
lezen. Anton de Kort is 50 jaar dirigent, 50 
jaar koorleider en 50 jaar kerkmusicus. 
Anton had ter gelegenheid van dit jubileum 
met zijn Cantorij een mini-concert 
ingestudeerd om na de eucharistieviering 
ten gehore te brengen.  
Al een half jaar waren de hoofden bijeen 
gestoken, want alleen een mini-concert 
kan toch niet. Een pauselijke 
onderscheiding? Tijd tekort dachten wij. 
Het concert uitstellen zonder iets te 
verraden? Uiteindelijk was de 
onderscheiding op tijd binnen. Gelukt! 
Donderdagavond j.l. was er nog een 
repetitie en daarna moest het orgel 
verplaatst worden naar de koorkerk in de 
basiliek. Wat een pech. Het orgel kon niet 
onder de poort door. Niet getreurd, heel 
veel sterke mannen gaven de poort een 
zetje naar rechts en het orgel kon naar de 
koorkerk. Dan de familie. Hoe konden wij 
hen verzamelen zonder achterdocht te 
wekken. Nou ja, zo een heuglijk feit werd 
toch gewoon door de familie bijgewoond? 
Tijdens de eucharistieviering zat de kerk 
weer eens ouderwets vol. Er moest naar 
een plaatsje gezocht worden. De preek 
van pastoor Wiertz sloot helemaal aan bij 
de jubilaris. Ineens was het 12.00 uur en 
de communie moest nog worden 
uitgereikt. Er gingen gelukkig geen 
mensen weg, maar er kwamen zelfs nog 
mensen bij die het concert wilden 
bijwonen. 
Na de communie werden Anton en 
Monique uitgenodigd om naar voren te             
……….. 

komen. Met trots vertelde de pastoor dat 
het de Paus had behaagd om Anton de 
Kort de pauselijke onderscheiding ‘Ridder 
in de Orde van Sint-Silvester’ te geven. 
Monique heeft de medaille bij Anton 
opgespeld. Ook werd door de pastoor een 
boeket aan Monique overhandigd. Zelf 
mocht ik Anton en Monique toespreken. 
De woorden van Anton zelf waren een 
mooie aanleiding om Anton in het zonnetje 
te zetten: “Ik ben bezeten van muziek”, 
waar ik aan toevoegde ‘muziek is emotie’ 
en ‘muziek verbindt mensen met elkaar’. In 
de tussentijd kon sopraan Lies 
Vandewege ongezien de trap naar het 
orgel opgaan. Zij zong als verrassing voor 
Anton het Ave Maria van Verdi. Anton was 
overrompeld en gaf aan dat slechts één 
woord bij deze dag paste: dankbaarheid. 
“Het was fantastisch dat ik van mijn passie 
mijn beroep kon maken”, sprak hij. 
Na een kopje koffie voor de jubilaris, zijn 
familie en alle aanwezigen in de kerk kon 
het mini-concert beginnen. Opnieuw een 
verrassing. Anton dacht met zijn koor te 
gaan zingen, maar ook dat liep anders. 
Lies Vandewege kwam achter de pilaar 
vandaan en zong aanvankelijk alleen en 
daarna met het koor samen. Gezongen 
werden composities van Elgar, da Victoria, 
Saint-Saëns, Naujalis, Gjeilo en Purcell. 
Na het concert mocht Anton vele, vele 
handen schudden. Anderhalf uur later was 
de laatste hand geschud. Het was een 
mooie, zonnige dag voor iedereen, maar 
speciaal voor Anton. 
 
Namens de parochie heilige Maria Sterre 
der Zee, Cecile van Tiggelen 
 
 

 

 

 
 

Beste mensen 
 

Op uitnodiging van Rouwzorg regio 0114 
komt Sindy Helsen op dinsdag 4 februari een 
lezing verzorgen met als thema “DE 
DAGEN… ZE KOMEN EN GAAN… IN 
GOLVEN OVER JE HEEN”. 
Sindy Helsen is klinisch psychologe, 
contextuele gezins- en relatietherapeute en 
werkzaam voor Fara in Leuven. De lezing 
vindt plaats in de Truffinozaal van WZC de 
Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2 in Hulst en    
…. 
 

 

LEZINGEN 2 FEBRUARI 
 

Circle of Life  
& Verfrissend Vuur 

 

In 2020 zal er in de voorbereiding op het 
vormsel een gemeenschappelijke dag zijn 
voor alle vormelingen en ouders uit de 
drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen, op 
zondag 15 maart 2020 van 10.30 tot 
17.00 uur, in en rond de basiliek van 
Hulst. 
Op deze dag leren en ontdekken de 
vormelingen middels een rondgang in de 
basiliek iets van de grote rijkdom, die er in 
de boodschap en in de Kerk van Jezus 
Christus is te vinden. Gelijktijdig is er voor 
de ouders een bijeenkomst, waar deze 
grote rijkdom op aansprekende wijze 
wordt afgestoft en vernieuwd. Het begin 
en einde van de dag beleven vormelingen 
en ouders samen. 
Na meer dan een kwart eeuw verdwijnt 
daarmee de bekende Circle of Life op de 
woensdag.  
Circle of Life voor vormelingen in 
combinatie met Verfrissend Vuur voor de 
ouders biedt nieuwe en waardevolle 
kansen voor de toekomst van de 
betrokken parochies. 
Het programma voor de ouders wordt 
ondersteund door medewerkers van het 
bisdom. Pastores en vrijwilligers 
begeleiden de vormelingen. Mensen die 
willen helpen, kunnen hun bereidheid om 
mee te werken kenbaar maken.  
 

pastoraal werker Ralf Grossert, 
ralf.grossert@zeeland.nl 
Omer Calle, ommie@zeelandnet.nl 

Anton de Kort pauselijk onderscheiden 
 

 

 
 

 
 

de aanvang is om 20.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom, de toegang is gratis, maar 
gelieve wel vooraf in te schrijven bij het 
rouwzorgteam: 
  Katrien Van de Wiele tel. 06-41322776  
       e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl of 
  Fien Martinet tel. 0114-364050  
       e-mail: fmartinet@zeelandnet.nl of 
  Maggie Sandkuijl tel. 0114-315149  
       e-mail: msandkuijl@zeelandnet.nl 
 

 
 
 

Huispaaskaars 
 

Ook dit jaar is het mogelijk om een 
huispaaskaars te bestellen. Mocht u 
interesse hebben dan ontvangen wij 
graag uw bestelling vóór 29 februari. Dit 
kan alleen per briefje in de brievenbus 
van het pastoraal centrum, Steenstraat 9 
of per mail pastoriehulst@zeelandnet.nl  
Vermeld alstublieft uw naam en adres, 
telefoonnummer of mailadres, en de 
uitvoering van de kaars die u wenst. 
 

 
 

A. Hand van Noach, hoogte 25 cm 
B. De Regenboog, hoogte 25 cm 
C. Vissen en Broden, hoogte 25 cm 
D. Chi-Rho kruis, 25 cm 
De prijs van de kaars is € 20,50 per stuk.  
Indien u dezelfde kaars wenst als de 
parochiekern Hulst dan is dat A. Hand 
van Noach. 
 
Indien u het op prijs stelt, kunt u de 
huispaaskaars laten zegenen tijdens de 
paasviering op maandag 13 april 2020 
om 11.00 uur in de basiliek in Hulst. 
 

Lezing Rouwzorg regio 0114 
 

 

Opdracht van de Heer 
JAAR - A 

 

Maleachi 3, 1-4 
Hebreeën 2, 14-18 

Lucas 2, 22-40 
 

 
 

THEMA:  
NAAR UW WOORD IN VREDE 

mailto:ralf.grossert@zeeland.nl
mailto:kvdwiele@zeelandnet.nl
mailto:fmartinet@zeelandnet.nl
mailto:msandkuijl@zeelandnet.nl
mailto:pastoriehulst@zeelandnet.nl


 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 
ZATERDAG 1 FEBRUARI 19.00 UUR: 
viering van woord en gebed met als 
voorganger pastoor W. Wiertz met 
samenzang 
 
ZONDAG 2 FEBRUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het Gregoriuskoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; Edie Verschueren; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; Leon de Bleijzer echtgenoot 
van Yvonne van Puyvelde; Paula de 
Bruijn en Ries van Kampen en 
overleden familie; Henrica Pertijs-
Mensen 

 
WOENSDAG 5 FEBRUARI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 
WOENSDAG 5 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 
 
VRIJDAG 7 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphonse Blommaert, 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden familie; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Poolse eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Slawomir Klim in de 
Poolse taal. 

 

ZONDAG 2 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken m.m.v. het koor 
intenties: Maarten Loof echtgenoot van 
Mijntje de Dekker  
lector: Ria van Daele-de Deckere 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede, 
iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed te komen 
versterken. 

 

 

COLLECTE 1-2 FEBRUARI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst, 
Koewacht, Clinge, Vogelwaarde en 
Kloosterzande is er dit weekend een 
Caritascollecte voor de Voedselbank. 
Het aantal mensen in Zeeuws-
Vlaanderen dat voor extra voedsel is 
aangewezen op de Voedselbank is 
nog steeds groeiende. De hulp van de 
Voedselbank is bedoeld om mensen 
met een zeer laag inkomen een 
steuntje in de rug te geven. 
Aanmelding en controle gebeurt in 
onze regio door gemeentelijke 
organisaties zoals bijvoorbeeld “Hulst 
voor Elkaar”. De Voedselbank is 
financieel afhankelijk van giften van 
particulieren, kerken en het 
bedrijfsleven. Caritas steunt hun werk 
onder meer door rechtstreeks 
groenten van lokale boeren aan te 
kopen en beveelt deze collecte van 
harte bij u aan. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette 
Luijcks-Hemelsoet 
intenties: jaargetijde Herna Buytaert 
echtgenoot van Roger Bogaert, 
overleden ouders en familie; George 
van Boven echtgenoot van Paulina 
d’Hondt; Jo van Goethem echtgenoot 
van Annie Smet; jaargetijde Richard de 
Loos, echtgenote Luciënne Smet en 
overleden familie; Madeleine 
Bruggeman, echtgenoot Piet Inghels; 
Luciënne Grandsard en echtgenoot 
Frans van de Poele 

 

DINSDAG 4 FEBRUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk woord- en communieviering met 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep de Bron. Voorganger in de 
viering is pastor R. Grossert. 

 

overleden: 
* Madeleine Bruggeman weduwe van 
Piet Inghels, overleden in Sint Jansteen 
op maandag 13 januari in de leeftijd van 
99 jaar; de uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op zaterdag 18 januari 
in de kerk van Clinge gevolgd door de 
begrafenis op het kerkhof aldaar. 
* Luciënne Grandsard weduwe van 
Frans van de Poele, overleden in het 
ziekenhuis in Terneuzen op maandag 
13 januari in de leeftijd van 88 jaar; de 
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 
zaterdag 18 januari in de kerk van 
Clinge gevolgd door de begrafenis op 
het kerkhof aldaar. 

 

agenda: 
Op donderdag 6 februari wordt bij 
ouderen, zieken en gehandicapten (die 
zich hiervoor hebben aangemeld) de H. 
communie aan huis gebracht. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
overleden familie; jaargetijde Theo 
Schuren met gedachtenis van overleden 
echtgenote Marlies Schuren-de 
Schepper en overleden familie; Wies 
van den Bergen met gedachtenis van 
overleden dochter Anneke, zoon Philip 
en overleden familie 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

ZONDAG 2 FEBRUARI 11.00 UUR: 
kinderkerk met als voorganger pastor K. 
Van de Wiele 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 2 FEBRUARI 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; 
jaargetijde Rosa Maas, Anna Maria 
Maas-Picavet, echtgenoot, zoon Jo, 
dochter Rie en overleden familie; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; overleden ouders Jo 
Rijk en Maria Hiel; Theo en Ireen 
Tieleman-Elias en overleden familie 
lector: Ankie Dey 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 
DONDERDAG 30 JANUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering voor 
overleden bewoners van ons huis en 
overledenen uit eigen kring 
 
DONDERDAG 30 JANUARI 19.00 UUR 
herdenkingsdienst voor overleden 
bewoners van het afgelopen jaar 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 
ZONDAG 2 FEBRUARI 10.30 UUR:  
eucharistieviering  
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; jaargetijde Eddy en 
Mark Gijsel; Josephus en Elisabeth de 
Schepper-de Bruijn en familie; Jo van de 
Velde en familie; ouders Boeijkens-Smits 

 
WOENSDAG 5 FEBRUARI 11.00 UUR: 
woord en communieviering m.m.v. het 
Blaauwe Hoevekoor 

 
DONDERDAG 6 FEBRUARI 14.00 UUR: 
woord- en communieviering in de serre 
van de Korenmarkt/Bellingstraat 
 
overleden: 
mw. Madeleine Inghels-Bruggeman, 99 j. 
dhr. Josef de Poorter, 91 j. 
dhr. Hendrik Dekkers, 78 j. 

 
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 

 
DINSDAG 4 FEBRUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 

 
overleden: 
dhr. Roger van Daele in de leeftijd van 87 
jaar, echtgenoot van onze vrijwilligster 
Ria de Deckere 

 
 

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 NL70 RABO 0150 7279 68 
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

