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VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk, 

Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, 
Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 
 

 

81e jaargang nr. 14 
 

zondag 11 februari 2018 

TINTINNABULUM 

Petrus, wiens naam eigenlijk Simon 
Barjona (zoon van Johannes) was, werd 
Simon Petrus genoemd, naar de 
Griekse vertaling van de Aramese 
bijnaam Kefas of rots, die Jezus hem 
gaf. (Mt 16.18). Hij was de broer van 
Andreas, was visser aan het Meer van 
Gennesaret en woonde als getrouwd 
man in Kafarnaüm, want tijdens Jezus' 
eerste optreden genas hij Petrus' 
schoonmoeder van koorts (Mt 8,14-15). 
Petrus wordt beschouwd als de 
belangrijkste apostel, onder meer, 
omdat Jezus hem de sleutels van het 

 

Koninkrijk der Hemelen toevertrouwde 
(Mt 16,16-19) en hem aanwees als hoofd 
van de Kerk. Zijn vooraanstaande positie 
blijkt ook uit zijn aanwezigheid bij enkele 
belangrijke gebeurtenissen zoals de 
gedaanteverandering op de berg Tabor 
en Jezus' Hemelvaart. In de eerste 
hoofdstukken van De handelingen van 
de apostelen is Petrus onbetwistbaar de 
dominante figuur. Hij predikte in 
Antiochië, Klein-Azië, Korinthe en Rome, 
waar hij de marteldood stierf. 
 
Ontleend aan: De Twaalf van Jo Claes 

Tijdens de overweging in een van de 
vormselvieringen onlangs, legde ik in 
aller midden neer, dat Jezus als een 
klein Kind onder ons is gekomen. En ik 
zei dat we dat allemaal ook gezien 
hebben bij ons thuis, in de beeldjes van 
de kerststal, die we rond het feest van 
Kerstmis thuis hebben staan. Ik zag 
ogen wat onbegrijpend naar mij kijken 
en ik vervolgde: Jullie hebben toch 
zeker allemaal een kerststalletje thuis 
staan? Maria en Jozef, de kleine Jezus, 
de herders, de os en de ezel? En wat ik 
toen zag gebeuren verbaasde mij. Ik 
had het niet verwacht: heel wat 
hoofden, van jong en ouder, schudden 
 

van 'nee'. 'Hebben jullie geen 
kerststalletje?', vroeg ik nog eens en nu 
hoorde ik ook heel duidelijk van alle 
kanten zeggen: “Neen, dat hebben wij 
thuis niet”. Niet voor niets heeft 
Franciscus van Assisi het van belang 
gevonden het geloof te verbeelden en 
naar vormen gezocht om het verhaal 
van Jezus' geboorte dicht bij de mensen 
thuis te brengen. Het kerststalletje, 
zoals wij dat kennen, is het resultaat 
van 'dit idee verder ontwikkelen' in de 
traditie van de Kerk. Staat er bij u thuis 
zo'n kerststalletje? 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 
 

De apostel Petrus 
 

Leviticus 13,1-2.45-46 
1 Korintiërs 10, 31-33; 11,1 

Marcus 1, 40-45 
 
 

THEMA: REIN IN HART  
EN HANDEN 

LEZINGEN 14 FEBRUARI 

 

Carnaval 2018 
 

De kranten staan weer vol met 
artikelen over carnaval. Hebt u het 
ook gelezen, dat een groep mensen 
bezig is om vrij te krijgen met de 
carnavalsdagen? 
Is dit een stunt, zoals we ook met 1 
april verrast kunnen worden of is het 
echt? Er blijven natuurlijk in het zuiden 
vele mensen carnaval vieren, maar 
niet iedereen. Mensen gaan eens uit 
hun dak. Niets verkeerds mee maar 
hoe doen zij dit? Plaatselijk zijn er 
heel veel verschillen. 
In ons dorp waren er heel veel 
buurtgemeenschappen en iedere 
gemeenschap deed mee met een 
eigen wagen. Hoe groter hoe beter. 
Vanaf den elfde van den elfde was 
een hele groep, meestal jongeren, 
’s-avonds druk bezig met bouwen van 
de wagen. Waagde het niet om te 
komen kijken want het thema van de 
wagen moest wel geheim blijven tot 
carnaval zelf. Naast de grote wagens 
waren er dan ook de kleine groepen. 
Groepjes, vaak familie van elkaar of 
vriendinnen, die heel ludiek 
inspeelden op de actualiteit en dan 
nog de individuelen. Allen schreven 
zich in, want het was ook de kunst om 
met je wagen eerste te worden. Het 
competitie-element zat er al volop in. 
Gezellig hoor, zowel het meelopen als 
het langs de kant staan om naar al dat 
moois te kijken. Bijzonder voor jou als 
kind. Alles werd opgeluisterd door de 
plaatselijke fanfare en dweilbandjes, 
die dan ook ’s-avonds nog tot laat 
rondliepen van café tot café. Als kind 
mocht je niet mee, maar als je maar 
cafés genoeg had in de straat kon je 
er toch van genieten. Immers, er werd 
van café naar café gelopen met zo 
veel mogelijk muziek. Elke keer ging ik 
het bed uit om door het raam te kijken 
naar die feestelijke uitdossing en het 
plezier dat zij hadden. En natuurlijk 
om één uur liepen ze ook nog eens 
terug, weer met volop muziek. 
Als het om de leut gaat maakt het niet 
uit of het een christelijke traditie is of 
anderszins. Het is een feest van 
zotheid, uitbundigheid en spot, maar 
het is ook een voorbereiding op de 
vastentijd. Ieder haalt er zijn verhaal 
uit, maar de hoofdzaak is dat het een 
eerlijk feest is. 
Alaaf, alaaf, alaaf. 
 

Cuwaert 
 

 
 

carnavalsviering in de basiliek 
 

Dit jaar wordt de carnavalsviering 
gehouden op 10 februari om 19.00 uur 
in de basiliek. 

Effe anders gelopen.... 
 

 

 

 
 Het is weer januari: al heel veel jaren in 
de kerken de tijd voor de 'Actie 
Kerkbalans'. Na een periode van 
intensieve voorbereiding werden of 
worden overal de enveloppen bezorgd, 
die de aandacht vestigen op het belang 
van het financiële fundament onder kerk-
zijn. Wederom wordt om uw bijdrage 
gevraagd. Ofwel om uw steun voort te 
zetten, ofwel om vanaf dit jaar daarmee 
te starten. Van harte hoop ik dat u onze 
 

parochie een warm hart toedraagt. Dat u 
er met elkaar toe bijdraagt dat we tot in 
lengte van jaren het christelijke geloven 
ook binnen de rooms-katholieke Kerk in 
Zeeuws-Vlaanderen kunnen behouden. 
Overigens is daarvoor ook uw gebed 
onontbeerlijk alsook, naar mogelijkheid, 
de inzet vanuit uw talenten! Veel dank bij 
voorbaat! 
 

pastoor Wiel Wiertz 

Kerkbalans 
 
 

 

 
6de zondag 

door het jaar 
JAAR – B 

 
 van de advent 

JAAR - A 

Joël 2,12-18 
2 Korintiërs 5,20-6,2 
Matteüs 6,1-6.16-18 

 
 

Aswoensdag 
JAAR - B 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 10-11 februari 

 

Hulst 
 vr 9 feb 15.00 uur  kruisweg 
 za 10 feb 19.00 uur kruisweg 
 zo 11 feb 11.00 uur  eucharistie 
 wo 14 feb 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 14 feb 19.00 uur  eucharistie 
 vr 16 feb 19.00 uur  stilteviering 

 

Koewacht 
 zo 11 feb 9.30 uur  eucharistie 
 wo 14 feb 19.00 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 do 15 feb 14.00 uur Uur van gebed 

 

Clinge 
 za 10 feb 19.00 uur  w&c viering 
 wo 14 feb 19.00 uur w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 13 feb 9.30 uur  gebedsgroep) 

 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 15 feb 10.00 uur  w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 9 feb 19.00 uur  w&c viering 
 vr 16 feb 19.00 uur  geen viering 

 

Boschkapelle 
 za 10 feb 19.00 uur  eucharistie 
 wo 14 feb 19.00 uur w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 12 feb 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 11 feb 9.30 uur  w&c viering 
 wo 14 feb 19.00 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 8 feb 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 11 feb 10.30 uur  w&c viering 
 wo 14 feb 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 13 feb 10.30 uur  weekviering 
 

In '& Magazine', de bijlage bij BN 
deStem, stonden op 27 januari kleine 
portretjes van drie 11-jarige meisjes en 
drie 11-jarige jongens. 'Als ik de baas 
van de wereld was......' . Boris, Dianne, 
Leco, Angel, Manu en Janneke. Ze 
geven antwoord op vragen over 
verschillende thema's. Ik woon..., 
huisdier..., ik wil later..., blij word ik..., 
als ik de baas van de wereld was..., 
voor het laatst huilde ik..., geloven in 
God... . Wat me trof: alle kinderen 
geven het antwoord 'niet in God te 
geloven'. Wel is wat hun betreft 
“iedereen vrij om wel of niet te geloven'. 
Boris antwoordt bovendien 'dat hij denkt 
niemand te kennen die wel in God 
gelooft”. De portretjes houden mij bezig. 
Zoals deze kinderen zijn er ongetwijfeld 
velen. Ze staan midden in de wereld, 
denken over alles na, hebben een 
mening, hun levens verlopen lang niet 
altijd ongecompliceerd, maar ze hebben 
ontzettend veel mogelijkheden. En: God 
is ver weg. Niemand in hun omgeving 
heeft het er nog over.  
Geloven is te vergelijken met houden 
 

van. Hoe kun je van Jip houden of van 
Elianne, van Corneel of van Mary, als je 
ze niet kent? Dat is ondenkbaar. 
Houden van is niet neutraal en 
onpersoonlijk. Ook geloven is nooit een 
vage en theoretische activiteit. In Jezus 
heeft God een gezicht gekregen. In 
Jezus wordt geloven persoonlijk. 
Geloven heeft te maken met verbinding, 
met vertrouwen, met het aangaan van 
een relatie. Let wel, het zou heel goed 
kunnen, dat de kinderen waar het hier 
om gaat, helemaal niet christelijk zijn. 
Waar het mij om gaat moge duidelijk 
zijn. Hoe kunnen wij er weer toe komen 
zo vertrouwd over geloven in God te 
spreken, zo vertrouwvol over Jezus te 
spreken, dat onze kinderen erdoor 
geraakt worden en er zin in zien om de 
verhalen te lezen, om de verbinding met 
God aan te gaan, om Jezus te 
ontmoeten en als tochtgenoot op de 
weg van hun leven toe te laten.  
Er wordt op mijn deur geklopt....en wat 
doe ik? 
 
pastoor Wiel Wiertz 
 

 

 

 
 

Als ik de baas van de wereld was . . . 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 9 FEBRUARI 19.00 UUR: 
kruisweg 

 

ZATERDAG 10 FEBRUARI 19.00 UUR: 
carnavalsviering woord- en communie-
viering met als voorganger Ch. v.d. 
Walle m.m.v. Harmonie 
intenties Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen 

 

ZONDAG 11 FEBRUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; jaargetijde Johanna Baert; Aloys 
Buysrogge en echtgenote Lucienne 
Maenhout en zoon Rob Buysrogge; 
Madeleine Maria Baart; voor Leonid 
Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van 
Mol en echtgenote Maria Roels; voor 
Gerard van Eeden 

 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 19.00 UUR: 
rozenkrans voor de vrede 

 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Aswoensdag eucharistieviering met als 
voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. 
het Dameskoor 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 

 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

overleden: 
Irena Maria Hendrika van Waterschoot, 
78 jaar, weduwe van Josephus Felix de 
Poorter 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 11 FEBRUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Jacobus Praet; Alice Dierick 
en overleden familie. 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Aswoensdag woord- en communie-
viering met als voorganger pastor K. 
Van de Wiele 

 

overleden:  
Op 21 januari 2018 is op 87-jarige 
leeftijd Lutgarde Van Rie, weduwe van 
Eugeen Suy overleden. De uitvaart 
vond plaats op 27 januari ll. waarna 
begrafenis te Koewacht België. 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DONDERDAG 15 FEBRUARI 14.00 UUR: 
een uur van gebed 
Op de derde donderdag van de maand 
wordt er gebeden tot Maria voor de 
Noden van de Kerk en voor de Noden 
van de Wereld. “De Vrouwe van Alle 
Volkeren” zal onze Voorspreekster zijn! 
U bent allen van harte welkom. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 12 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Anna de Kerf en echtgenoot 
August Rottier; jaargetijde Martha 
Somers - Pauwels en zoon Tonny; 
Mathilda van Esbroeck - Roctus met 
gedachtenis van overleden echtgenoot 
Joseph van Esbroeck; René Boeijkens 
met gedachtenis van overleden ouders 
en familie 

 

COLLECTE 10-11 FEBRUARI 
 

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 10 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. V.d. Wiele m.m.v. 
het koor ‘Laudate Dominum’  

 

intentie: Thilda van Hauten echtgenote 
van Joos van Putte 

 

DINSDAG 13 FEBRUARI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron 

 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Aswoensdag woord- en communie-
viering met als voorganger R. Grossert 

 

overleden:  
Jeanne Jonkers weduwe van Albert van 
den Branden, overleden in Vogelwaarde 
op zondag 21 januari jl. in de leeftijd van 
89 jaar. De uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op vrijdag 26 januari in 
de kerk van Clinge gevolgd door de 
begrafenis op het kerkhof aldaar 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS 

 

DONDERDAG 15 FEBRUARI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Joseph Kips, echtgenoot van 
Maria de Rechter en wederzijdse 
ouders en familie; Johannes Stallaert en 
overleden familie; Petrus Boënne – van 
Meegroot en overleden kinderen; Maria 
Verbist en overleden ouders; Honoré 
Verbist met gedachtenis van Rosalia de 
Bilde, als jaargetijde; Marie Verdurmen 
en echtgenoot Piet Totté en wederzijdse 
ouders; Jozef van de Vijvere en 
echtgenote Alma Mahu en wederzijdse 
ouders; Albert Gordijn, overleden 
ouders en familie; Jules van den 
Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes 

 

lector: J. de Baar 
 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 9 FEBRUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Coenen overleden ouders en 
familie; Juliana Melsen en echtgenoot 
Jozef van Ombergen; Juliana Lockefeer 
en echtgenoot Alois Werrens 

 

lector: L. van Driessche-Steyaert 
 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 19.00 UUR: 
geen vierring 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 10 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; familie 
Johannes Truijman-Vonk en kinderen; 
Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Judith Cappaert-
Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; Theresia Engels; jaargetijde 
Piet de Rooij en echtgenote Louise de 
Rooij-de Schepper 

 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Aswoensdag- Clusterviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

vervolg 
 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Aswoensdag- Clusterviering te 
Boschkapelle 

 

 
 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZATERDAG 10 FEBRUARI 19.00 UUR: 
carnavalsviering woord- en communie-
viering met als voorganger R. Grossert 

 

ZONDAG 11 FEBRUARI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger R. Grossert m.m.v. 
parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 
Corrie en tante Maria Burm; Josephus 
van de Velpen en Rozalia Morcus 

 

lector: Roos Hiel 
com. assistent: Gino Sloot 

 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 19.00 UUR: 
Aswoensdag eucharistieviering met als 
voorganger pater J. Reurs 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 8 FEBRUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: jaargetijdevoor Ria van 
Meelen – Morcus en overleden 
familieleden;  R. van Meelen – de Waal  
en  J. Morcus – van Geerytruy 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 11 FEBRUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intentie: Joséa De Vilder-Van Acker 

 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 11.00 UUR: 
viering van Aswoensdag m.m.v. het 
Blaauwe Hoevekoor 

 

overleden:  
dhr. Frans de Neijs 83 j. 
dhr. Wies Inghels 78 j. 
mw. Jeanne van Dorsselaer 90 j. 
mw. Tilly Jansen van Roosendaal-de Block 
 91 j. 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 13 EBRUARI 10.30 UUR: 
Weekviering; intentie: Aimé de Jaeger 
en kleindochter Annet 

 

 

 
 
Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl 
 
website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 
Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst 
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
Pastoor van de parochies 
H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, 
Elisabeth 
 
Pastoraal werkster 
Chantal van de Walle 
Rapenburg 34, 4581 AD Vogelwaarde 
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721 
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl 
 
Pastoraal werker  
Ralf Grossert 
Churchillhof 9,  
4587 EV Kloosterzande 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 
 
Pastoraal werkster 

Katrien Van de Wiele 
Beneluxstraat 16, 
4551 TM Sas van Gent 
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 

 
Dienst geestelijke zorg Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 

Truffinoweg 2 
4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 
Pastoraal werkster Henny de Koning 

e-mail: h.dekoning@zzv.nl 
hlmdekoning@outlook.com 
 
Diaken Kees van Geloof 
Leeuwerikstraat 14 
4561 KM Hulst 
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
 tel. 0114-312130 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07  
openingstijden parochiesecretariaat: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail:       pastoriehulst@zeelandnet.nl 

 

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER 
contact tel. 0114-312187  
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88 

 

HEIKANT  H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
contact tel. 0114-312187 
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 

 

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 6001  

BOSCHKAPELLE 

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 

 

STOPPELDIJK H. GERULPHUS  
postadres Kerkstraat 15 
 4581 BV Vogelwaarde  
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64 

 

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 Notendijk 7a 
 4583 SV Terhole 
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:ralf.grossert@zeelandnet.nl

