
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 12-13 januari 

 

Hulst 
 vr 11 jan 15.00 uur  kruisweg 
 zo 13 jan 11.00 uur  eucharistie 
 wo 16 jan 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 16 jan 19.00 uur  eucharistie 
 vr 18 jan 19.00 uur  stilteviering 
 

Koewacht 
 zo 13 jan 9.30 uur  eucharistie 
 

Sint Jansteen De Warande 

 do 10 jan 10.30 uur w&c viering 
 

Clinge 
 za 12 jan 19.00 uur eucharistie 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 15 jan 9.30 uur  gebedsgroep 
 

Graauw gemeenschapshuis 
 do 17 jan 10.00 uur  w&c viering 
 

Nieuw-Namen 
 vr 11 jan 19.00 uur w&c viering 
 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 12 jan 19.00 uur  eucharistie 
 

Hengstdijk 
 ma 14 jan 19.00 uur  w&c viering 
 

Kloosterzande 
 zo 13 jan 9.30 uur  eucharistie 
 

Lamswaarde 
 ma 16 jan 19.00 uur  w&c viering 
 

wzc Antonius 
 do 10 jan 10.00 uur  eucharistie 
 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 13 jan 10.30 uur  w&c viering 
 wo 16 jan 11.00 uur  weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 

 di 15 jan 11.00 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 
 

 
 

 

82e jaargang nr. 10 
 

zondag 13 januari 2019 

TINTINNABULUM 

“Samengekomen om te gaan 
vieren, uur van gemeenschap van 
Woord en van Geest, dat warm en 
met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te 
geven. Verwachtingsvol zijn wij 
gereed voor dit feest.” 
 

Woorden uit het lied 'Vol van 
verwachting' die heel mooi weergeven 
hoe wij de liturgie van onze kerk 
ervaren. 
Samenkomen om te vieren: voor 
velen van ons een kostbaar moment 
waar wij in het weekend of ook door 
de week tijd voor vrijmaken. 
Samenkomen om gemeenschap te 
ervaren met elkaar en met God, de 
Bron van ons geloven en vieren. 
 

In de catechismus van de katholieke 
Kerk las ik de volgende woorden: 
“Een sacramentele viering is een 
weefsel van tekens en symbolen. In 
het menselijk leven nemen tekens 
en symbolen een belangrijke plaats 
in. Aangezien de mens tegelijk een 
lichamelijk en een geestelijk wezen 
is, heeft hij materiële tekens en 
symbolen nodig om de geestelijke 
werkelijkheid uit te drukken en 
waar te nemen. Omdat hij een 
sociaal wezen is, heeft hij tekens 
en symbolen nodig om met 
anderen in contact te kunnen 
treden: met behulp van taal, 
gebaren en handelingen. Dit geldt 
ook voor zijn relatie met God.” 
 

Met deze tekst uit de catechismus in 
het achterhoofd hebben wij als 
pastoraal team van de parochie H. 
Maria Sterre der Zee gekeken naar 
inhoud en vorm van zowel de 
eucharistieviering, alsook de viering 
van woord en communie. Aan de 
hand hiervan willen wij u daarom 
graag enkele veranderingen melden 
die vanaf 1 januari 2019 in zullen 
gaan: 
 
- In de zondagsviering en op 

feestdagen, die door de week 
worden gevierd lezen wij, zowel in 
de eucharistie als in de viering 
van woord en communie, de drie 
aangegeven lezingen. Hierin 
volgen wij voortaan de liturgie 
van de Kerk. 

- Verder nodigen wij iedereen uit te 
gaan staan tijdens het 
eucharistisch gebed vanaf “De 
Heer zal bij u zijn”. 

- Ook gaan wij staan tijdens het 
bidden van het Onzevader in 
zowel de eucharistieviering als de 
viering van woord en communie. 
Dit doen wij uit eerbied voor het 
gebed dat de Heer zelf ons 
geleerd heeft. 

 
Praktische toepassing 
  

Na de 1ste lezing volgt zoals 
gebruikelijk een tussenzang. Het 
meest geschikt daarvoor is de 
antwoordpsalm. Als de antwoord-
psalm van de betreffende zondag 
wordt gezongen, sluit deze perfect 
aan bij de lezingen.  

Uiteraard is dat niet altijd eenvoudig en 
daarom is het ook mogelijk om een 
'algemene' antwoordpsalm te zingen. 
Wel verdient de antwoordpsalm 
liturgisch gezien de voorkeur boven 
een 'gewoon' lied als tussenzang. 
De toevoeging van de 2de lezing 
betekent dat er ook een gezongen 
alleluia + vers achteraan komt. Dit 
vers vormt de aankondiging van het 
evangelie. Voor de koren en de cantors 
een uitdaging, omdat het gezongen 
vers varieert. Wij beseffen dat dit een 
inspanning van u allen vraagt, maar dit 
alleluia-vers sluit mooi aan bij de 
liturgie en kan een verrijking van uw 
koorrepertoire zijn.  
Suggesties voor alleluia-verzen treft u 
in: 
- de wekelijkse misboekjes 
- overzicht van de gezangen (Berne 

Media) 
- Gezangen voor Liturgie: nr. 241 - 260 

(uitgave 1995) 
- Zingt Jubilate (Vlaamse liedbundel): 

nr. 3a - 5h 
 

Er zijn verschillende mogelijkheden om 
deze alleluia-verzen ten gehore te 
brengen: 
- koor zingt het alleluia, voorganger of 

cantor het vers; 
- koor zingt het alleluia, deel van het 

koor zingt het vers (bijv. de sopranen 
of de mannen); 

- indien het niet mogelijk blijkt om het 
vers te zingen: koor zingt het alleluia, 
het vers wordt gebeden door een 
lector. 

 

Zodra het alleluia wordt aangeheven 
gaat de vierende gemeenschap staan, 
uit eerbied voor het evangelieboek, dat 
plechtig naar de ambo wordt gedragen. 
Na de evangelielezing zingen we 
(zoals we al gewend zijn) een 
acclamatie en toont de voorganger het 
evangelieboek aan de vierende 
gemeenschap. Deze acclamaties staan 
ook weer aangegeven in de eerder 
genoemde liedbundels. 
 
Het gebed voor de overledenen 
Tijdens onze vieringen voelen wij ons 
ook verbonden met onze overledenen. 
Zij hebben voor altijd een plaats in ons 
leven en zeker ook in ons gebedsleven 
en in onze vieringen. Naast de nu al 
gebruikelijke 6 vieringen, waarvoor de 
familie van de overledene zelf de 
datum kan bepalen, willen wij vanaf 
januari bidden voor een overledene 
vanaf de melding van de uitvaart. Dit 
doen wij zes weken aaneengesloten 
tijdens de viering op zaterdagavond of 
zondagochtend. 
 

Het zal voor alle betrokkenen even 
wennen zijn en wellicht wat tijd kosten 
om dit praktisch gezien te realiseren, 
maar wij hopen dat ieder naar zijn of 
haar mogelijkheden probeert aan te 
sluiten bij deze liturgische verander-
ingen binnen de parochie. Indien u 
vragen of opmerkingen heeft, voel u vrij 
om deze bij het pastoraal team neer te 
leggen. 
 

Namens het pastoraal team, 
Ralf Grossert 

 

Wijzigingen in de liturgie vanaf 1 januari 2019  

 
 

 

LEZINGEN 13 JANUARI Pastoraal team 
Zeeuws-Vlaanderen 

 

Namens ons parochiebestuur en het 
pastoraal team van onze parochie wil 
ik u een mededeling doen over de 
pastorale voorziening in de parochies 
van Zeeuws-Vlaanderen. 
 

In de afgelopen maanden hebben de 
pastorale teams met elkaar gesproken 
over intensieve samenwerking tussen 
de drie teams om tot een zo adequaat 
mogelijke verzorging van het pastoraal 
aanbod te komen. Zij hebben, in goede 
afstemming met de parochiebesturen, 
een voorstel gedaan over de vorming 
van één gezamenlijk pastoraal team 
voor de drie parochies van Zeeuws-
Vlaanderen. Onze parochiebesturen 
hebben dat ondersteund. De bisschop 
van Breda heeft ingestemd met het 
voorstel en besloten om de pastorale 
teams met ingang van 1 januari 2019 
samen te voegen tot één team voor onze 
drie parochies. Pastoor Wiel Wiertz en 
kapelaan Jochem van Velthoven 
hadden al een benoeming voor de drie 
parochies. Ook de andere pastorale 
beroepskrachten worden vanaf het 
nieuwe jaar benoemd voor heel Zeeuws-
Vlaanderen. Daarbij is afgesproken 
dat Frans van Geyt teamleider zal 
worden, dat Niek van Waterschoot de 
diaconie in de drie parochies gaat 
behartigen en dat Katrien Van de Wiele 
en Marjan Dieleman het pastoraat voor 
jonge gezinnen in de drie parochies 
verzorgen. Ignace D’Hert en Ralf 
Grossert zullen een aanbod voor 
vorming en geloofsverdieping in de 
drie parochies dragen. 
Onze parochiebesturen zijn blij, dat 
door deze intensieve samenwerking de 
verzorging van het pastoraat in heel 
Zeeuws-Vlaanderen gegarandeerd blijft. 

Gelukkig Nieuwjaar, 
de beste wensen voor 2019 

 

Ieder jaar denken we weer na over de 
nieuwjaarswens van het komend jaar. 
Niet echt een gemakkelijke opgave, 
tenminste als je meer wilt zeggen dan 
‘de beste wensen voor 2019’. 
De overgang naar 2019 betekent 
natuurlijk traditioneel veel vuurwerk, 
nieuwjaarswensen, champagne en 
oliebollen. We kijken met positieve 
gedachten naar het nieuwe jaar. Niet 
voor iedereen zal dit gemakkelijk zijn, 
want velen van u zullen denken aan hun 
geliefden die hen ontvallen zijn, aan hen 
die ziek zijn, aan hen die geen contact 
meer hebben met familie of vrienden. 
Een traan wordt dan ook weggepinkt. 
Toch proberen we de draad positief op 
te pakken. Waar geen vertrouwen is in 
de toekomst, is vooruitgang onmogelijk. 
Zo ook binnen onze parochie. Graag 
willen we elkaar tot steun zijn. Immers, 
gelovig zijn kun je niet in je eentje. 
Een parochie is een ‘levende’ gemeen-
schap, die wordt gedragen wordt door 
vele vrijwilligers, vele werkgroepen en 
geëngageerde gelovigen. Wij willen al 
die vrijwilligers en gelovigen bedanken 
voor al het werk dat ze tot nu toe hebben 
verricht en spreken de hoop uit dat zij 
ook in 2019 weer actief willen zijn in 
onze parochie. Wij wensen één ieder 
een vrolijk, gezond en gelukkig 2019. 
 

parochie H. Maria Sterre der Zee 
 

 

Doop van de Heer 
JAAR - B 

 

Jesaja 40, 1-5.9-11 
Titus 2, 11-14;.3, 4-7 
Lucas 3, 15-16.21-22 

 

 
 

THEMA: GEGEVEN 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 11 JANUARI 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

ZONDAG 13 JANUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met samenzang 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; Franciscus Blommmaert en 
echtgenote Maria Wittock en overleden 
ouders; Jacobus de Smit, broers, 
zusters en verdere familie Heijens; 
Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, 
Willy van Mol en echtgenote Maria 
Roels 

 

WOENSDAG 16 JANUARI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 16 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
Joop Bruggeman en overleden familie; 
jaargetijde Norbertus Verdurmen 

 

VRIJDAG 18 JANUARI 19.00 UUR: 
Stilteviering 

 

overleden: 
Martine Jacqueline Deltour echtgenote 
van A. Rottier, 69 jaar  

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 13 JANUARI 9.30 UUR: 
erucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m. v. het koor  
intenties: Charel Wijnacker en 
echtgenote Paula Boeckeling, 
kleindochters Anja en Levina; 
jaargetijde voor Jozef Drubbel en 
echtgenote Julma Ferket en zoon 
George; Agnes Janssens echtgenote 
van Jos Vercauteren; Alice Dierick en 
overleden familie; Frans van Nieulande 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 10 JANUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger R. Grossert 
intenties: Johan de Burger en 
echtgenote Angela Weemaes en 
overleden familie; Ed Borm en 
echtgenote en overleden ouders; Alfred 
Weemaes en echtgenote; Silvia 
Plasschaert; overleden familie 
IJsebaert; Maria en Agnes Bauwens 
overleden ouders en Nelly Bauwens; 
René Bauwens en echtgenote; Theo 
Beughels en echtgenote 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS 

 

DONDERDAG 17 JANUARI 10.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Mina Rijk, echtgenoot Piet de 
Baar, hun dochter Tinie en overleden 
familie; Maria Verbist en overleden 
ouders; Marie Verdurmen en 
echtgenoot Piet Totté en wederzijdse 
ouders; Jozef van de Vijvere, 
echtgenoot van Alma Mahu als 
jaargetijde; Jules van den Eeckhout en 
echtgenote Malphina Daalman; Jo 
Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes 

 

COLLECTE 12-13 JANUARI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor het onderhoud 
van het orgel, en in Nieuw-Namen is 
er een extra caritascollecte. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 12 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het 
parochiekoor o.l.v. Marlene Bauwens 

 

DINSDAG 15 JANUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron. Iedereen is van harte welkom. 

 

mededeling: 
De extra collecte tijdens de viering op 
kerstavond, bestemd voor de 
verwarming en het onderhoud van ons 
kerkgebouw, heeft € 89,00 opgebracht. 
Met dank namens de parochiekern-
commissie. 
In het nieuwe jaar bedragen de kosten 
voor een misintentie nog steeds €10,50. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 11 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; pastoor Andre 
Ruyloft; Marie-Jose Lockefeer en 
echtgenoot Johan van Dijke en 
dochtertje Annemiek 

 

lector: R. Ferket-de Clerck 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 12 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor J. van Velthoven 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 14 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Maria van den Bulck-van 

Gassen en overleden echtgenoot Jo 
van den Bulck; Rosalia Kerckhaert-
Warrens  en overleden echtgenoot 
Josephus Kerckhaert 

  

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 13 JANUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
jaargetijde Theo Scheerders; Jo Maas 
overleden ouders, zussen Rie en Roos 
en familie 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 16 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: jaargetijde voor Ria Vaal, 
echtgenote van Arnold van Leemput en 
overleden familie; Barbara Oomen en 
echtgenoot Alphonsus Stallaert en 
overleden familie; Fred de Kock 
echtgenoot van Maria Nachtegael en 
hun overleden familie; Lies van Damme; 
Petrus de Klippelaar en echtgenote 
Angela Compiet en wederzijdse ouders; 
Rene de Waal en echtgenote Madelijn 
Heijman en dochter Christina 

 

lector: Angelique van Dorsselaer 
communie: Arnold van Leemput 

koster: Lia van Kessel 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 10 JANUARI 10.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater Weemaes 
intenties: voor onze overleden 
bewoners en overledenen in eigen kring 

 

overleden: 
dhr. Piet Wentzler, 86 jaar 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 

ZONDAG 13 JANUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Agnes en Roos 
van Itegem en familie; Ludwina 
Plasschaert en familie; Angelina en Joos 
van Gimst-Heijens en familie; jaargetijde 
Louisa de Boeij-Pauwels, echtgenoot 
Piet de Boeij en familie 

 

WOENSDAG 16 JANUARI 11.00 UUR: 
weekviering  

 
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 

 

DINSDAG 15 JANUARI 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden: 
mw. Jeanine Naessens-Gerres, 81 jaar 

 

 
 
 

 
 

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 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 

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 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:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

