
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 28-29 april 

Hulst 
 zo 29 apr 11.00 uur  eucharistie 
 wo 2 mei 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 2 mei 19.00 uur  eucharistie 
 vr 4 mei 18.45  dodenherdenking 

 

Koewacht 
 zo 29 apr 9.30 uur w&c 
 vr 4 mei 19.30  dodenherdenking 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 1 mei 19.00 uur w&c 
 za 5 mei14.30 uur rozenkransgebed 

 

Clinge 
 za 28 apr 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 1 mei 9.30 uur  gebedsgroep 
  aansluitend aanbidding 

 

Tragel 
 wo 2 mei 10.30 uur w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 27 apr 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 28 apr 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 29 apr 9.30 uur  eucharistie 
 do 4 mei 18.30  dodenherdenking 

 

wzc Antonius 
 do 26 apr 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 29 apr 10.30 uur  w&c viering 
 wo 2 mei 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 3 mei 14.00 uur mariaviering 
  in de basiliek 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 1mei 10.30 uur  weekviering 
 

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. 24 
 

zondag 29 april 2018 

TINTINNABULUM 

In de krant las ik, in een interview met 
Renate Dorrestein in '&Magazine' van 
BNdeStem, de volgende passage over 
'geloven in een leven na de dood'.  
 “Ja, daar geloof ik in”, zegt ze, “en ik 
heb daar een heel kinderlijk beeld van. 
Iedereen van wie ik heb gehouden en 
die ik al heel lang mis omdat ze dood 
zijn, zit met uitgestrekte armen in de 
hemel op mij te wachten. Mijn twintig 
jaar geleden overleden vriendin 
Liesbeth, mijn ouders, andere vrienden.  
Ze zullen mij helpen met de oversteek, 
en daarna gaan we van elkaar genieten. 
Met een borrelnootje en een sigaretje 
erbij. Natuurlijk weet ik dat die voorstelling 
een sprookje is. Maar die gedachte is 
troostrijk en aangezien we toch niet 
weten wat ons wacht na dit leven, 
kunnen we daarover beter iets leuks 
verzinnen dan iets sombers en engs.”  
 

Ter informatie: Renate Dorrestein heeft 
vergevorderde slokdarmkanker en weet 
dat ze niet zo heel lang meer te leven 
heeft.  
Ze zegt verder, op de vraag of lezers 
reageren: “Ja. Ongelooflijk. Tot op de 
dag van vandaag stromen de mails 
binnen vol meelevende, troostrijke en 
ontroerende woorden. Van lotgenoten 
en van lezers die mij al hun leven lang 
volgen. Die al die jaren met mij 
meegroeiden en in dezelfde fases met 
soortgelijke problemen worden 
geconfronteerd. Bij de uitgeverij zijn 
zelfs cadeaus afgeleverd voor mij. Zo 
stuurde iemand mij een sleutelhanger 
voor mijn sleutel van de hemelpoort. 
Bijzonder dat een wildvreemde zoiets 
voor mij bedenkt.”  
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

In onze rooms-katholieke Kerk zijn er 
verschillende mogelijkheden gecreëerd 
om het financiële fundament onder 
'kerk-zijn' te borgen, in stand te houden 
en te verstevigen. Zoals u allen weet is 
er de jaarlijkse actie 'Kerkbalans'. 
Daarnaast zijn er de wekelijkse 
collecten. Natuurlijk kan er in niemands 
beurs gekeken worden, en natuurlijk is 
eenieder vrij om bij te dragen 'wat hij of 
zij wil'. Maar wij allen mogen ons 
realiseren dat in de huidige tijd de 
uitgaven voor de parochie behoorlijk 
groot zijn. Alles is duur en de kerk heeft 

geen vrijstellingen meer. Soms kijk ik 
onwillekeurig wel eens in een 
collectemandje. En dan denk ik: goh, 
wel heel wat muntjes van 20 eurocent of 
zelfs nog van mindere waarde. En 
zeker: alle beetjes helpen. En 
inderdaad: we kunnen in niemands 
beurs kijken. Maar als u er eens over 
nadenkt: misschien is het toch mogelijk 
goed na te denken wanneer u weer op 
zoek bent naar 'iets' voor het 
collectemandje dat voorbij gaat komen. 

 
pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 

 
 

Leven na de dood 
 
 

 

Wij wensen al onze communicantjes in 

Hulst een heel mooie dag toe en 

hopen van harte dat zij de vriendschap 

met Jezus tot in lengte van dagen 

mogen beleven! Ook een proficiat voor 

de ouders en alle mensen met jullie 
verbonden! 

 

LEZINGEN 29 APRIL 

Collecte 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Dit jaar gaan we weer fietsen langs de 
kapellen. Het is al een traditie geworden 
en elk jaar proberen we nieuwe kapellen 
te vinden, maar dat lukt nog niet echt.  
Dit jaar nemen we weer de grens, even 

langs kapellen in België, maar vooral in 

Nederland. Start aan de Hogeweg in St 
Jansteen. 
Onze herinnering van 2014 was dat 
iedereen het een prachtige route vond.  
 

Deze middag zullen we al fietsend, 
pratend, biddend en zingend ons verdiepen 
in de betekenis van Maria in ons leven. 
 

Nadere informatie volgt nog via affiche 
en Tintinnabulum. 
 
Inschrijven (zie website) vóór 17 mei bij: 

 Cecile van Tiggelen, 
Zoutziedersstraat 4, Hulst 
cvtiggelen@zeelandnet.nl en/of bij 

 pater Joop Reurs 
Zandstraat 10 – 4, Hulst 
joop.reurs@zeelandnet.nl 

 

onder vermelding van naam, adres, 
telefoonnummer en met hoeveel 
personen u meefietst. 
 

 

Pastor Miel Erpelinck 
overleden 

 

Niet in koude leerstellingen,  
niet in harde zekerheden  

ben Jij te vinden.  
Slechts in liefde  

ben Jij te vermoeden.  
In de hartverwarmende inzet  

van de ene mens voor de ander,  
in de bescheiden trouw 

aan wie lijdt in het leven,  
ben Jij te vermoeden. 

 

 (M. van den Berg) 
 

In dankbare herinnering aan 
pastor Miel Erpelinck 

 

 
 

Miel werd geboren te Boschkapelle op 
5 maart 1940. Na zijn seminarie-
opleiding bij de Orde der Lazaristen 
werd hij op 7 mei 1967 priester 
gewijd. Na een aanvullende studie 
theologie te Leuven, werd hij in 1970 
benoemd als kapelaan te Sas van 
Gent. In 1979 werd hij priester van het 
bisdom Breda en volgde zijn 
benoeming tot pastoor. In de loop der 
jaren groeide zijn werkgebied  
uiteindelijk tot heel Midden-Zeeuws-
Vlaanderen. Op 1 augustus 2010 nam 
hij afscheid als pastoor van de 
Elisabeth-parochie maar bleef 
dienstbaar aan parochie en 
zorginstellingen.  

 

Op 7 mei 2017 vierde Miel zijn 
gouden priesterjubileum. Enkele 
weken later begon hij steeds meer te 
sukkelen met zijn gezondheid. Een 
helaas ongeneeslijke hersen-
aandoening leidde tot snelle fysieke 
aftakeling. Miel overleed waar hij zich 
geborgen voelde, met zorg en liefde 
omringd, thuis te Sas van Gent op 13 
april 2018. Hij beschouwde zijn leven 
als voltooid en kon het in vrede 
loslaten.  

 

Op 21 april nemen we afscheid van 
Miel in de Maria Hemelvaartkerk te 
Philippine, waarna we hem gaan 
toevertrouwen aan de aarde op de 
begraafplaats Sint Jans Schorre te 
Sas van Gent. We leggen hem neer in 
de handen van de leven gevende 
God.  

 

 

5de zondag van Pasen 
Zondag voor de  
Oosterse Kerken 

JAAR - B 
 

Handelingen 9, 26-31 
1 Johannes 3, 18-24 

Johannes 15, 1-8 
 

 
 

THEMA: VRUCHTEN 
VOORTBRENGEN 

 

Zondag 27 mei 2018 van 14.00 tot 17.00 uur: 
Mariaroute  

 

 

 

 
 

 
 

Fanclub 

Zo af en toe hoor je links of rechts 
dingen zeggen waarvan een verhaaltje 
te schrijven is dat de moeite waard is 
om met u te delen. Zo werd er onlangs 
gesproken over PSV en Ajax, over Max 
Verstappen en over Tom Dumoulin. 
Steeds waren mensen fan. En met vuur 
spraken ze over hun club, hun coureur, 
hun rijder. En er waren nog anderen die 
ook duidelijke fan waren. En dan te 
midden van al die fans een onverwacht 
 

geluid. Iemand zei: 'Ik ben ook een fan, 
een fan van Jezus. Mag dat misschien 
ook?' Iedereen keek even haar richting 
op. In onze huidige tijd een eerder 
ongewoon geluid. Er werd dan ook niet 
rechtstreeks op gereageerd. Maar zeker 
mag dat ook. Nog niet zo heel erg lang 
geleden waren er heel velen fan van Jezus. 
En wereldwijd zijn de fans ontelbaar.  
 
pastoor Wiel Wiertz 
 

mailto:cvtiggelen@zeelandnet.nl
mailto:joop.reurs@zeelandnet.nl


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 29 APRIL 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het basiliekkoor 
intenties: Corrie van der Wielen-Aarts 

en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baart-van Gijsel; jaargetijde 
Aloys Buysrogge en echtgenote 
Lucienne Maenhout. overleden echtpaar 
Burm-Wuijtack; voor Prosper van Walle, 
echtgenote Anna Verplancke en 
schoonzoon Albert; Josephus 
Augustinus van Damme; Piet d’Haens, 
echtgenote Marie Cornelissens, 
overleden zoons, schoonzoons en 
kleindochter;Theo de Koning; René 
Hulshout en Maria Hulshout-Picavet; 
Theo Mangnus en overleden familie.  

 

WOENSDAG 2 MEI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

WOENSDAG 2 MEI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen.familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Guust Schillemans en overleden familie  

 

VRIJDAG 4 MEI 18.45 UUR: 
dodenherdenking met als voorganger 
Ds. Overduin 

 

mededelingen: 
zaterdag 28 april is het weer de laatste 
zaterdag van de maand, en 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 29 APRIL 9.30 UUR:  
woord- en communiedienst met als 
voorganger R. Grossert m.m.v. het koor.  
intenties: José de Caluwé-Raes, 
echtgenoot Prudent de Caluwé en 
overleden ouders; Franciscus Raes en 
echtgenote Angelina Raes-van 
Overmeire; Denise Mannens, overleden 
ouders en broer 

 

lector: Ria van Daele-De Deckere 
 

VRIJDAG 4 MEI 19.30 UUR 
dodenherdenking met als voorganger 
pastor K. Van de Wiele 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 1 MEI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. van de Walle 
intenties: pastoor Claessens; Seraphine 
Pieters en echtgenote Angela Verbist; 
Maria en Agnes Bauwens, overleden 
ouders en Nelly Bauwens; Maria de 
Rechter en echtgenoot Martin Vermue; 
René Bauwens en echtgenote; Theo 
Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer; Johan de Burger en 
echtgenote Angela Weemaes en 
overleden familie; Ed Borm, echtgenote 
en overleden ouders; Alfred Weemaes 
en echtgenote Silvia Plasschaert; 
overleden familie IJsebaert 

 

ZATERDAG 5 MEI 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 
 

 

COLLECTE 28-29 APRIL 
 

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

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 28 APRIL 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  m.m.v. het koor ‘Laudate 
Dominum’ o.l.v. Bernadette Luijcks-
Hemelsoet 

 

intenties: jaargetijde Maria Martens, 
echtgenoot Henricus van Boven en 
overleden familie; Bertha Heijens 
echtgenote van Louis Boënne; Joseph van 
Esbroeck en echtgenote Mathilda Roctus. 

 

DINSDAG 1 MEI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk woord- en communie-
viering met als voorganger R. Grossert 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep de Bron 

 

WOENSDAG 2 MEI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele met 
en voor de bewoners van Tragel 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 27 APRIL 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v het zangkoor 
intenties: Jet Maerman en echtgenoot; 
George Martens en familie; gezusters 
Coenen, overleden ouders en familie; 
Esther de Kind en echtgenoot René van 
Roeyen; Berti de Brouwer, mgv Lidie 
Coonen; Jacobus Lockefeer en 
echtgenote Anna Kindt; Petrus Bosman, 
echtgenote Augusta van Roeyen en 
familie; Maria Buijsrogge echtgenote van 
Johan Kegelaer; Agnes Hiel, echtgenoot 
Leon Weemaes en zonen Robert Edy en 
Georges 

 

lector: L. van Driessche-Steyaert 
 

mededeling: maandag 14 mei is in de 
kerk een kledinginzamelingsactie voor 
Mensen in nood, bruikbare kleding, 
schoenen en huishoudtextiel kan in 
gesloten plastic zakken of dozen 
afgegeven worden achter in de kerk van: 
9.00- tot 12.00 en van 13.00- tot 16.30 uur.  

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 28 APRIL 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Anna 
Maria Lemsen; jaargetijde Wies van den 
Bergen met gedachtenis van overleden 
dochter Anneke, zoon Philip en 
overleden familie 

 

mededeling:  
Maandag 14 mei wordt in de sacristie 
van Stoppeldijk een kledinginzameling 
gehouden voor Mensen in nood, u kunt 
daar uw kleding afgeven van 13.00 tot 
19.00 uur. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 29 APRIL 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Karel 
de Waal en Peter de Waal; familie A. 
Priem-Martens; Miet Menu-Kerckhaert 
en overleden familie; Marcel Buijsse en 
overleden familie; Cyril Cornelissens en 
overleden familie 
 

lector: Roos Hiel 
com. assistent: J. van Waterschoot 

 

 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

vervolg 
 

DONDERDAG 4 MEI 18.30 UUR: 
dodenherdenking met als voorganger 
pastor R. Grossert 

 

 
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 26 APRIL 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie; jaargetijde 
voor Frans Valckx en overleden familie 
Valckx -Verbist 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 

 

ZONDAG 29 APRIL 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties:Jo Bruggeman; Ursula en 
Adriaan Hoogesteger-van der Heyden; 
Augustinus en Petronella  Ferket-
Poulussen en kleinzoon Auk de Maat; 
Willy Vermeulen, echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; Albert en Julia 
Cerpentier-Hamerlinck; Frans en Els 
Van Daele-Rottier en familie 

 

WOENSDAG 2 Mei 11.00 UUR: 
woord- en communieviering m.m.v. het 
Blaauwe Hoevekoor  

 

DONDERDAG 3 MEI 14.00 UUR: 
Mariaviering in de basiliek m.m.v het 
Blaauwe Hoevekoor voor bewoners van 
Korenmarkt en Korte Bellingstraat en 
buurtgenoten 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 1 MEI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: Aimé de Jaeger en 
kleindochter Annet 

 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl 
Secretariaat parochie: 
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.nl 
tel secretariaat 0114-745000 
openingstijden secretariaat: 

ma t/m vr van 9.00-12.00 uur 
 

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 
 

Diaken Kees van Geloof 
Leeuwerikstraat 14 
4561 KM Hulst 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
 

Henny de Koning, geestelijk 
verzorger 

e-mail: h.dekoning@zzv.nl 
hlmdekoning@outlook.com 
 

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 
 

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
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

