
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 7-8 juli 

 

Hulst 
 vr 6 juli 16.00 uur  persoonlijk biecht 
 vr 6 juli 19.00 uur  eucharistie 
 zo 8 juli 11.00 uur  eucharistie 
 wo 11 juli 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 11 juli 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 za 7 juli 19.00 uur eucharistie 
 zo 8 juli 9.30 uur  w&c 

 
 

St. Jansteen gemeenschapshuis 
 do 12 juli 10.30 uur w&c 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 7 juli 14.30 uur rozenkransgebed 
 di 10 juli 19.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 za 7 juli 18.00 uur  rozenkransgebed 
 za 7 juli 19.00 uur  eucharistie 
 
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 11 juli 9.30 uur  gebedsgroep  

 

Boschkapelle 
 za 10 juli 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 
 ma 9 juli 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 8 juli 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 5 juli 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 8 juli 10.30 uur  w&c viering 
 wo 11 juli 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 10 juli 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 Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

 
 

 

81e jaargang nr. 34 
 

zondag 8 juli 2018 

TINTINNABULUM 

met Chantal, besloten het ontslag te 
aanvaarden. 
Chantal van de Walle heeft 18 jaar met 
en voor ons binnen het gebied van onze 
huidige parochie gewerkt. Ze geeft aan 
de komende jaren van haar arbeidzame 
leven een andere uitdaging aan te willen 
gaan. Ze heeft dit in alle eerlijkheid 
 

Haar vertrek betekent een lege plaats in 
het team. We zijn ons daarvan bewust en 
we zijn met het bisdom in gesprek 
gegaan over de invulling van de vacature. 
Tijdens de parochiedag op 1 juli 
aanstaande, waar u allen hartelijk 
welkom bent, staan we extra stil bij het 
afscheid van Chantal van de Walle. 

trekken ze aan mij voorbij. Ongelooflijk 
veel jonge mensen voelen zich om de 
één of andere reden geroepen om in de 
tocht mee te lopen. Het raakt me. Ook 
onze Maria uit Hulst wordt, door 
mensen uit het land van Hulst 
gedragen, meegevoerd in de processie. 
De pastoor van de parochie, vicaris 
 

jaar’,zegt iedereen. Dan trekt de grootste 
ommegang van ons bisdom wederom op 
de laatste zondag van juni door Bergen 
op Zoom. En dan voor de 75ste keer. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Op de website kunt u meer lezen over 
de Maria Ommegang. 

 

 

 

 
 

Afscheid van pastor Chantal van de Walle 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LEZINGEN 8 JULI 
 

Shell in de knel? 
 

De Shell-top gebruikte onlangs op een 
aandeelhoudersvergadering de slogan: 
‘Shell als kracht van het goede’. 

Daaruit maak ik op, dat het bedrijf een 
‘kracht voor het goede’ wil zijn in de 
wereld. Het bedrijf wil graag worden 
gezien als een groene kracht en zegt te 
willen overschakelen naar duurzame 
energie. Maar tussen woord en daad 
lijkt een groot gat te zitten. Er wordt 
nog steeds driftig naar olie geboord en 
er zijn nog weinig stekker-tankstations 
bij Shell. Olie rendeert nog steeds 
prima. Euro’s stromen binnen. ‘Shell 
helpt’ het milieu met CO2 naar de 

knoppen. 
 

Onlangs is gebleken dat Shell er via 
een slimme belastingafspraak voor 
zorgt dat buitenlandse aandeelhouders 
geen dividendbelasting hoeven te 
betalen. Indertijd wilde ‘De Koninklijke’ 
de Britse en Nederlandse bedrijven 
samen brengen, met hoofdkwartier in 
Nederland. Grote bedrijven maken 
makkelijk afspraken met de 
belastingdienst. Een beetje dreigen 
hier, een beetje masseren daar en ze 
krijgen de euro’s én hun zin. En wij? 

Wij betalen braaf onze belasting en o 
wee, als je een dag te laat bent . . . 
 

Shell speelt -als 50% eigenaar van de 
NAM- ook een dubieuze rol bij de gas-
perikelen in Groningen en bij de 
beëindiging van aardgaswinning. Maar 
krijgen de gedupeerde woning-
eigenaren ook euro’s als compensatie 
voor geleden schade? Het imago van 
het beeldmerk met de schelp wankelt. 
Het rood en geel op de vlag vloekt 
vooralsnog met het wens-groen. De 
Heer van de schepping ziet het met  
 

Maria Ommegang 
 

 

 

 

 
 De bekende Franse orgelvirtuoos David 
Cassan treedt binnenkort op in de 
basiliek van Hulst. Op vrijdag 13 juli 
2018 verzorgt hij het derde concert in de 
44ste Orgelcyclus Hulst. David Cassan 
staat bekend als één van de grootste 
Franse orgelvirtuozen, die het 
moeilijkste orgelrepertoire feilloos 
vertolkt. Daarnaast wordt hij geroemd 
als improvisator. Hij studeerde aan het 
Conservatorium ‘National Supérieur de 
Musique’ in Parijs en won grote 
internationale concoursen in o.a. 
Chartres, Saint-Albans en Haarlem 
(Improvisatie-concours). Zijn concert-
praktijk voert hem wereldwijd naar 
toonaangevende podia, waar hij zowel 
solistisch als met orkest optreedt. 
Momenteel is hij organist in het  
 

Oratorium van Louvre in Parijs. 
 

David Cassan speelt in Hulst een 
bijzonder en aantrekkelijk programma, 
want elk orgelwerk wisselt hij af met een 
improvisatie. Zo opent Cassan met 
‘Pieces for a musical clock’ van Händel, 
waarna hij een Concerto improviseert in 
de stijl van Händel. Naast muziek van 
Lully en Bach improviseert Cassan in de 
stijl van Buxtehude en eindigt met een 
vrije improvisatie op een populair thema.  
 

Het concert begint om 20.00 uur. 
Bezoekers ontvangen een 
programmaboekje met toelichtingen. De 
toegangsprijs bedraagt € 10,00. Vanaf 
19.30 uur is de kerk open. Meer 
informatie vindt u op de website 
www.orgelconcertenhulst.nl. 

 

 

De jas van de first lady 
 

Toen ik de gekalkte letters zag achter 
op de jas van Melania Trump, was 
mijn eerste gedachte: “Die heeft ze er 
zelf op geschilderd”. Dat was niet zo. 
Ondertussen is er veel over gezegd 
en geschreven. Toen ik de tekst las: 
‘Mij kan het niets schelen. Jou wel?’, 
kwam er in mij meteen een gedachte 
op, die ik nog helemaal nergens 
hoorde. En dat is: die tekst die slaat 
op ons. Op u en op mij. En al de 
velen, die wereldwijd geconfronteerd 
worden met zo’n ongelooflijk boute 
situatie, ernaar staan te kijken en 
denken: wat kan ik daar nou aan 
doen. Het is zo ver weg. En 
misschien de schouders ophalen. 
Iedereen maakt zich druk, is boos en 
verontwaardigd over de first lady. 
Maar kon het jou, kon het u, kon het 
mij iets schelen wat daar gebeurde? 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

 

14de zondag door het jaar 
JAAR - B 

 

Ezechiël 2, 2-5 
2 Korintiërs 12, 7-10 

Marcus 6, 1-6 
 

 
 

THEMA: LUISTER JIJ WEL? 
 

 
 
 
 
 
 

lede ogen aan en 
roept ons op kritisch 
te zijn met wat en 
waar we tanken en 
waarin we beleggen. 
 

Nobel 04 

 

 

Pastoraal werkster Chantal 
van de Walle heeft het 
parochiebestuur laten weten 
dat zij met ingang van 1 
september aanstaande haar 
arbeidsovereenkomst wil 
opzeggen. Het parochie-
bestuur heeft, in goed overleg 
 
 

onder ogen gezien en ze 
gaat met vertrouwen op zoek 
naar die nieuwe uitdaging. 
Wij zijn Chantal veel dank 
verschuldigd voor alles wat 
ze in die lange periode voor 
ieder van ons en voor de 
parochie heeft betekend. 
 

Vorige week beleefde onze parochie 
twee bijzondere dagen. Velen hebben 
één van de twee vieringen meegevierd 
en mochten geweldig gesticht worden 
door het gebeuren zelf en de 
inspirerende woorden die gesproken 
werden. Terwijl Tom Kouijzer, de 
wijdeling, uitgestrekt ter aarde lag 
tijdens de ‘Litanie van alle heiligen’, ging 
het door me heen dat het toch wel heel 
bijzonder is, zoals dat gaat in onze 
wereldkerk. Zelf hebben we in Zeeuws-
Vlaanderen nood aan priesterlijke 
bediening en dan wordt er ‘een jongen 
uit de eigen streek’ priester gewijd en 
gaat ie naar aan heel ander land, in dit 
geval naar Ierland, om daar apostolaat 
te bedrijven als pater marist. En meteen 
na die gedachte licht het in me op: hoe 
 

geweldig eigenlijk dat het zo is en zijn 
mag. Wij geven van ons tekort een 
wijdeling aan de wereldkerk teneinde 
hem daar in te zetten waar dat nodig en 
goed is. En ik dacht aan de profeet die 
bij de weduwe komt en aan haar ‘het 
laatste broodje’ vraagt. ‘Daarna heb ik 
niets meer’, is haar antwoord. ‘Doe het 
maar’, zegt de profeet en jou zal 
honderdvoudig gegeven worden. ‘Je 
zult nooit meer tekort hebben’. En er 
groeide een geweldige kracht in mij, ik 
werd met hoop vervuld. Zó is onze 
wereldkerk. Zo mag het zijn. Bid voor 
Tom, voor de gelovigen die aan zijn 
goede zorgen zijn toevertrouwd, bid 
voor de Kerk in Zeeuws-Vlaanderen, bid 
voor onze wereldwijde Kerk. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

Priesterwijding 

 

 

 
 Een schitterend beeld, 
zovelen in prachtige 
kleding gestoken het 
Markiezenhof in Bergen 
op Zoom verlaten 
binnen een van de vele 
groepen, die deel-
nemen aan de Maria-
ommegang. Met veel 
passie  
 

Paul Verbeek, draagt 
wederom binnen de 
groep van dragers, het 
vereerde beeld van 
Maria uit Bergen op 
Zoom. In de kerk 
aangekomen sluit de 
bisschop af met de  
zegen. ‘Tot volgend  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franse topper treedt op in basiliek Hulst 
 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1279-voor-de-74e-keer-maria-ommegang
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1279-voor-de-74e-keer-maria-ommegang
http://www.orgelconcertenhulst.nl/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 6 JULI 16.00 UUR: 
persoonlijk biecht 

 

VRIJDAG 6 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand- Wouters en overleden familie; 
Wim Bruggeman en echtgenote Roza 
Verstraaten, wederzijdse ouders en 
familie 

 

ZONDAG 8 JULI 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
m.m.v. het Dameskoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corrie van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; familie Baert-van Gijsel; 
Paula de Bruijn-Ries van Kampen en 
overleden familie; jaargetijde voor 
Camiel d’Haens met gedachtenis aan 
overleden ouders, broer en 
schoonbroers; Maria de Smit; Marie de 
Burger-Steijne en haar echtgenoot 
Bernardus de Burger en kleindochter 
Deborah de Burger; jaargetijde 
Gilbertus De Beleir en echtgenote 
Eleonora De Beleir-van der Veen 

 

WOENSDAG 11 JULI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 11 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Clara Brughemans; Isabella de Croock; 
Petrus Menu; Petrus Crombeen en 
overleden familie; Andreas Fruytier 
Levende weldoeners van de basiliek 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZATERDAG 7 JULI 19.00 UUR:  
Poolse eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Slawomir Klim is in 
de Poolse taal 

 

ZONDAG 8 JULI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 8 JULI 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 Jo Maas, overleden ouders, 
zussen Rie en Roos en familie; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; Pieter van Kampen-
Willems en overleden kinderen; Emery 
de Nijs, kleinzoon Erik en overleden 
familie de Nijs-Kerckhaert; August de 
Nijs; Madeleine de Nijs; Marcel de Nijs 
echtgenoot van Theresia Kerckhaert, 
overleden ouders en familie; jaargetijde 
Miet Menu-Kerckhaert; jaargetijde Marc 
de Waal en overleden familie 

 

 

COLLECTE 7-8 JULI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In 
Boschkapelle, Clinge, Hulst, 
Kloosterzande en Koewacht is er een 
extra caritascollecte voor Artsen 
zonder grenzen.  

 

 

 

SINT JANSTEEN 

GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 
DONDERDAG 12 JULI 10.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Johan de Burger en 

echtgenote Angela Weemaes en 

overleden familie; Ed Borm en 
echtgenote en overleden ouders; Alfred 
Weemaes en echtgenote; Silvia 

Plasschaert; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer; 

overleden familie IJsebaert 
 

SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

ZATERDAG 7 JULI 14.30 UUR: 

rozenkransgebed voor de vrede! 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de Vrede 

te komen versterken 
 

DINSDAG 10 JULI 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastor P. Verbeek 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 7 JULI 18.00 UUR: 

rozenkransgebed voor de vrede m.m.v. 
gebedsgroep De Bron 

 

ZATERDAG 7 JULI 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 

m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Aloys Maenhout en 

echtgenote Valentina Buysrogge en 
overleden familie; Herna Buytaert 
echtgenote van Roger Bogaert, 

overleden ouders en familie; jaargetijde 
Jo van den Branden echtgenoot van 
Lydia Vernimmen; Thilda van Hauten 

echtgenote van Joos van Putte 
 

DINSDAG 10 JULI 9.30 uur: 

in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron Iedereen is van harte welkom. 

 
agenda: 

Vrijdag 6 juli wordt de H. Communie aan 

huis gebracht bij zieken, ouderen en 
gehandicapten die hiervoor zijn 
aangemeld. 

 
gedoopt op zondag 24 juni:  

Sandro Verdurmen, zoontje van Davey 

Verdurmen en Kimberley Vervaet 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 

 
ZATERDAG 7 JULI 19.00 UUR: 
feest van de H.H. Martelaren van 
Gorcum, woord- en communieviering 
met als voorganger pastor K. V. d. Wiele 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Edith 
van der Veeken met gedachtenis van 
overleden ouders en familie; jaargetijde 
Joseph Schuren en overleden 
echtgenote Elisabeth Schuren-Coolsen 
en overleden familie; Willij Lambert, 
echtgenoot van Tillij Lambert-de Boeij; 
Gerard Cappendijk en overleden familie; 
jaargetijde Theo Dankaart; Joseph 
Hamelink, echtgenote, dochter Annie en 
zonen Leo en Jan 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 9 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: intenties: Rosalia Kerckhaert-
Warrens met gedachtenis van 
overleden echtgenoot Josephus 
Kerckhaert; jaargetijde Marie van Dijk-
de Kort met gedachtenis van overleden 
zoon Wilfried en schoonzoon Huub; 
Emerie de Kort en overleden 
familie;Christina Lemsen 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 5 JULI 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater W. Weemaes 
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 8 JULI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep met samenzang 
o.l.v. cantor P. Mangnus 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Marie en Theo 
Vereecken en familie (namens de 
vrijwilligers); jaargetijden Mark en Eddy 
Gijsel 

 

WOENSDAG 11 JULI 11.00 UUR: 
weekviering 
intentie: jaargetijde Gerard Pieters 

 

overleden:  
mw. d’Hondt-van Gijsel 81 j. 
mw. de Ridder-Bruinooge 84 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 10 JULI 10.30 UUR: 
weekviering 
intenties: Aimé en Maria de Jaeger-
Baert en kleindochter Annet 
 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl 
Secretariaat parochie: 
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.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 
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 Zorgsaam 
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

