
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 4-5 augustus 

 

 vr 3 aug 19.00 uur  eucharistie 
 zo 5 aug 11.00 uur  eucharistie 
 wo 8 aug 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 8 aug 19.00 uur  eucharistie 
 vr 10 aug 15.00 uur kruisweg 

 

Koewacht 
 za 4 aug 19.00 uur Poolse viering 
 zo 5 aug 9.30 uur  eucharistie 

 

Sint Jansteen De Warande 
 do 9 aug 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 7 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Clinge 
 za 4 aug.19.00 uur eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 7 aug 9.30 uur w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

 

Boschkapelle 
 za 4 aug 19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 5 aug 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 2 aug 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 5 aug 10.30 uur  eucharistie 
 wo 8 aug 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 7 aug 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. 38 
 

zondag 5 augustus 2018 

TINTINNABULUM 

Elk jaar in de maand januari wordt de 
actie Kerkbalans gehouden. Met deze 
actie wordt u gevraagd een financiële 
bijdrage te doen aan uw kerk. Er wordt 
door het bisdom een richtbedrag 
vastgesteld (2018: € 116) maar uiteraard 
is elk bedrag meer dan welkom. 
 

Deze bijdrage kunt u in uw aangifte voor 
de inkomstenbelasting aftrekken als gift. 
Echter hierbij geldt een drempel van 1% 
van uw inkomen. Concreet betekent dit 
dat u de totale giften die u doet aan 
goede doelen slechts af kunt trekken 
wanneer dat meer is dan 1% van uw 
inkomen. Stel dat uw inkomen € 20.000 
bedraagt, dan kunt u een bedrag boven 
de € 200 opvoeren als aftrekpost. 
 

Echter wanneer u een overeenkomst 
sluit met de parochie dan geldt deze 
drempel niet. 
 

Het sluiten van een dergelijke 
overeenkomst gaat heel gemakkelijk. U 
vraagt bij het parochiesecretariaat of bij 
uw plaatselijke kasbeheerder een  
 

formulier ‘periodieke gift’ aan (u kunt het 
ook downloaden via de site van de 
belastingdienst). Vervolgens vult u het 
formulier in waarbij u aan dient te geven 
welk bedrag en voor welke periode 
(minimaal 5 jaar) u de gift wilt doen. 
Daarna moet het door u ondertekende 
formulier ondertekend te worden door 
de parochie. U krijgt het getekende 
formulier terug. Dit kunt u eventueel 
gebruiken wanneer de belastingdienst 
hier om vraagt. 
 

Op deze manier kunt u op een fiscaal 
aantrekkelijke manier uw gift aan de 
kerk (en eventueel andere goede 
doelen) doen en wellicht biedt dat de 
mogelijkheid om zelfs iets meer te geven. 
 

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik 
willen maken, neem dan contact op met 
uw plaatselijke kasbeheerder of het 
parochiesecretariaat. 
 

Bij voorbaat dank voor uw gift! 
 

Ronnie Roctus 

Penningmeester parochie HMSdZ 

Nogal eens komt het onderwerp voorbij. 
Honden die normaliter heel rustig zijn maar 
opeens, om welke reden dan ook, niet 
te houden zijn, agressief worden, andere 
honden of mensen aanvallen. Iedere keer 
als ik dat lees keer ik terug naar dat 
moment in mijn eigen leven. Bij u zal dat 
precies zo zijn als u iets tegenkomt, 
waarbij u een persoonlijk verhaal hebt. 
Inmiddels alweer heel wat jaren geleden 
wandelde ik met mijn hond, Wham, een 
Dwergschnauzer, toen er twee honden 
vanuit de verte op ons af kwamen 
rennen. Ik zag dat de eigenaar riep en er 
achteraan rende. Ze luisterden niet en ze 
kwamen steeds dichterbij. Wat te doen . . . 
We liepen op een open stuk zonder 
mogelijkheid ons te beschermen . . . De 
honden, een Sint Bernard en een Duitse 
herder, kwamen steeds dichterbij en als 
eerste greep de Sint Bernard naar mijn 
hond. En ook de tweede kwam. Ik liet 
mijn hond los. Toch werd ik ook in mijn 
been gebeten. De eigenaar kwam en de 
honden lieten los. Mijn hond was 
gehavend, zijn buik lag open. Het 
bezoek aan de dierenarts, samen met 
 

de eigenaar van de honden, die 
teruggekomen was, nadat hij zijn 
honden naar huis gebracht had, maakte 
duidelijk: een spuitje is het beste. Zo 
besloot ik. Ik zag de onmogelijkheid van 
herstel en verder leven in. De eigenaar 
bracht mij met mijn dode hond naar 
huis. Geen mooi thuis komen. Iedereen 
overstuur. Op zo’n manier.... De Sint 
Bernard moest hij laten inslapen. De 
Duitse herder bleek nog wel 
handelbaar. En dat was het dan . . . 
Onze hond begraven. . . Verder geen 
aandacht aan gegeven. Maar steeds als 
ik erover lees dan denk ik aan die 
avond, aan dat moment. Bijna veertig 
jaar geleden. Waarom is zo’n hond 
agressief? Waarom reageert hij zo? De 
twee honden die mijn hond pakten 
hadden een hele dag samen in een 
keuken opgesloten gezeten. Maar 
waarom? Voor deze keer een verhaal 
uit mijn eigen persoonlijke geschiedenis. 
Een verhaal zoals we allemaal verhalen 
kunnen vertellen . . . . . 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 
 

Periodieke gift aan uw kerk 
 

 

Film van de wijding 
van Tom Kouijzer 

 

Tijdens de wijding in de basiliek op 16 
juni zijn er filmopnamen gemaakt door 
Wilmar Wullems. Deze opnamen zjn 
verwerkt tot een prachtig sfeerbeeld 
van een historische gebeurtenis. De 
film is terug te vinden op Internet via 
deze link en via de parochie website 
door achtereenvolgens te klikken op: 
‘parochie’, ‘foto's uit de parochie’ en 
tenslotte op ‘wijding van Tom Kouijzer’. 
 
 

 

 

LEZINGEN 5 AUGUSTUS 
 

Gezonden door de Heer 
 

Tijdens verschillende vieringen in 
Zeeuws-Vlaanderen werd het 
volgende lied gezongen:  

 

Gezonden door de Heer: 
mijn handen zijn bereid, 
om hier op deze plaats 
te bouwen aan zijn Rijk. 
Gezonden door de Heer: 
mijn handen zijn bereid, 
om hier op deze plaats 
te bouwen aan zijn Rijk. 

 

Want niet door eng’lenkracht 
komt uit dit aardse dal 

een nieuwe wereld voort, 
waar vrede heersen zal. 
Op mij rust nu de taak 
om in gehoorzaamheid 
uw wil te doen, o Heer, 

tot alles is bevrijd. 
 

Gezonden door de Heer: 
mijn handen zijn bereid, 
om hier op deze plaats 
te bouwen aan zijn Rijk. 
Gezonden door de Heer: 
mijn handen zijn bereid 
om hier op deze plaats 
te bouwen aan zijn Rijk. 

 

De energie die van die koren uitging, 
het enthousiasme, maakte dat we 
allen op weg gingen in een geest van: 
‘Yes, we can!’  
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Agressieve honden 
 
 

 

 
 
 

 
 

De jeugd maar ook de volwassenen van 
onze parochie zijn inmiddels begonnen 
aan hun zomervakantie! De kinderen 
van Oost Zeeuws-Vlaanderen hebben al 
enkele weken zomervakantie en dat 
vindt iedereen hartstikke leuk. Na een 
jaartje hard werken op school heb je 
een rustperiode van 6 of 8 weken ook dik 
verdiend. Nu zijn dan ook de volwassenen 
aan de beurt, terwijl de pensionado’s 
mogelijk al in juni op vakantie zijn 
geweest of in september zullen gaan. 
Geniet van de vele vrije tijd, thuis, aan 
het strand, in de bossen, in Nederland, 
België of waar dan ook. Ga samen met 
iedereen waarmee je het goed kunt 
vinden. Geniet en kijk naar allerhande 
 

mooie dingen en geniet van veel 
activiteiten en van lekker eten. 
Enne . . . loop ook eens een 
kerkgebouw binnen en kijk daar eens 
gewoon even rond. Gewoon even kijken 
hoe het eruit ziet, wat ze allemaal voor 
spullen hebben en 'hoe ze het daar 
doen'. Niet te lang hoor, gewoon enkele 
minuten binnen gaan, de sfeer snuiven 
en dan weer verder . . . Of bezoek ook 
eens een oorlogsbegraafplaats of 
oorlogsmuseum. Dan besef je hoe goed 
je het nu hebt! 
Maar vergeet dit vooral niet: geniet van 
de zon, zee en het water, zodat je 
straks weer gebruind in Oost Zeeuws-
Vlaanderen terugkeert . . . 
 

We choose 
to go to the moon! 

 

Dit zijn woorden, die president John 
F. Kennedy sprak in 1962. Binnen 
tien jaar staan we op de maan, zei hij, 
en hij kreeg gelijk. In 1969 was het zo 
ver. Zelf was hij toen al zes jaren 
dood. Maar nu even over dat zinnetje. 
Het getuigt van een enorme kracht. 
Als wij daarvoor kiezen, als wij daar 
alles aan doen, als wij er zo nodig 
veel geld aan spenderen, als wij er 
met elkaar in geloven en er met 
elkaar voor gaan, dan kan dat, dan 
gaat het ons dat lukken. Als wij er nu 
met elkaar voor kiezen, dan komen 
we daar ook! Dat zei toen de 
president, dat zeggen ook anderen. 
Soms zeggen wij dat zelf ook. Een 
keuze maken, daar alles voor doen, 
het maakt je sterk. Wat je wil, 
waarover je droomt, waarover je 
alsmaar spreekt, zo breng je het 
dichterbij en dichtbij. We choose to go 
to the moon! 
 
 

Vakantie 2018 
 

 

18de zondag door het jaar 
JAAR - B 

 

Exodus 16, 2-4.12-15 
Efeziërs 4, 17.20-24 
Johannes 6, 24-35 

 

 
 

THEMA: 
IK BEN HET LEVEND BROOD 
 

 
 
 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/foto/137-parochie/1273-wijding-van-tom-kouijzer-op-16-juni-2018


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 3 AUGUSTUS 18.00 UUR: 
Persoonlijke biecht, voorganger W. 
Wiertz 

 

VRIJDAG 3 AUGUSTUS 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 echtgenote van Roza 
Verstraaten, wederzijdse ouders en 
familie 

 

ZONDAG 5 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; familie Baert- van Gijsel; 
familie Bernardus Temmerman en 
echtgenote Johanna de Smit, overleden 
zoon en dochters; jaargetijde Leonardus 
Franciscus Pauwels en overleden 
familie; voor Prosper van Walle en 
echtgenote Anna Verplancke en 
schoonzoon Albert; George van de 
Voorde, echtgenoot van Roos van de 
Voorde-van Driessche; Theo de Koning; 
genezing voor Peet 

 

WOENSDAG 8 AUGUSTUS 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 8 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert- 
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert- Van Gijsel; familie Verdurmen; 
Isabella Meul; Carolus van Waterschoot 
Andreas Fruijtier; Petrus Menu 

 

VRIJDAG 10 AUGUSTUS 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

overleden: 
Esther Franciscus Johanna Maria 
Joseph Saman 44 jaar 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 4 AUGUSTUS 19.00 UUR:  

eucharistieviering in de Poolse taal met 
als voorganger pastoor Slawomir Klim  

 

ZONDAG 5 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met medewerking van 
het koor 
intenties: Sylvia en Emma van Damme 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 
 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 9 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
intenties: Johan en Angela de Burger – 
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  

 

 

COLLECTE 4-5 AUGUSTUS 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs- 
gemeenschap. In Boschkapelle, 
Clinge, Hulst, Kloosterzande en 
Koewacht is er een extra caritascollecte. 
 

 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 7 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: pastor Claessens; Marie, 
Eugenie en Louis Borm en overleden 
familie; Seraphine Pieters en 
echtgenote Angela Verbist; Maria en 
Agnes Bauwens overleden ouders en 
Nelly Bauwens; Maria de Rechter en 
echtgenoot Martien Vermue en 
overleden familie; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer  

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 4 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Yvonne Smet en echtgenoot 
Alphons van Esbroeck; Jeanne van den 
Keybus en echtgenoot Jozef Smet en 
eerder echtgenoot Alphons Smet en 
overleden familie; Dorthy Ivens 
echtgenote van Wies van Bunder; 
Herna Buytaert echtgenote van Roger 
Bogaert, overleden ouders en familie. 

 

DINSDAG 7 AUGUSTUS 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert met 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron. 
Iedereen is van harte welkom. 

 

agenda: 
Vrijdag 3 augustus wordt de H. 
communie aan huis gebracht bij zieken, 
ouderen en gehandicapten die hiervoor 
zijn aangemeld. 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 4 AUGUSTUS 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 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; Tilly van 
der Veeken-Lambert met gedachtenis 
van overleden familie 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 5 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; Rie Maas, overleden 
ouders, broer Jo, zus Rie en familie; 
Joos Sponselee en Ali Sponselee-
Gerritse; Lena Roctus-Mel en overleden 
familie 

 

lector: Anita van Puyvelde 
com. assistent: Gino Sloot 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 2 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

vervolg 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 5 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater Weemaes  
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Joséa De Vilder-
Van Acker; José van Daele, echtgenote 
van Guust Mangnus; Joos en Alie 
Sponselee-Gerritse; Jan de Vos, 
echtgenoot van José Henderiks; Wies 
Nicolaas en zoon Ronald; Frans en Els 
Van Daele-Rottier en familie; Maria 
d’Hondt-van Gijsel 

 

WOENSDAG 8 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
weekviering  
intenties: jaargetijde Jo Bruggeman en 
familie 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 7 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
weekviering 
 

 
 

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

