
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 20-21 juli 

 

Hulst 
 vr 19 juli 19.00 uur  stilteviering 
 zo 21 juli 11.00 uur eucharistie 
 wo 24 juli 18.30 uur  rozenkransgebed 
 wo 24 juli 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 21 juli 9.30 uur  eucharistie 

 

Heikant 
 do 25 juli 10.30 uur:  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 23 juli 19.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 za 20 juli 19.00 uur  eucharistie 
 ma 22 juli 9.30 uur eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 23 juli 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Vogelwaarde 
 za 20 juli 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 22 juli 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 

 zo 21 juli 9.30 uur  eucharistie 
 

wzc Antonius 
 do 18 juli 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 
 zo 21 juli 10.30 uur  w&c viering 
 wo 24 juli 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 23 juli 10.30 uur  weekviering 
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, 

Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Terhole en 
Vogelwaarde 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. 37 
 

zondag 21 juli 2019 

TINTINNABULUM 

Voor de derde maal beleefden we onze 
jaarlijkse parochiedag met het thema: 
‘Vrede en alle goeds’. Deze keer was er 
een nieuwe werkgroep onder leiding 
van Miek Kegels. Fons en Maria 
Dobbelaer waren onze gastheer en 
stonden ons ter zijde om alles vlotjes te 
laten verlopen. De dag verliep dan ook 
tiptop. 
Natuurlijk was het weer een uitgelezen 
dag om de parochiedag te vieren. Al 
rond 10.00 uur kwamen er heel wat 
fietsers aan op de Clingedijk in St 
Jansteen. Het leek wel op een 
fietsenstalling bij een station, maar het 
was op het vlasbedrijf van de familie 
Dobbelaer. 
De schuur was vandaag in bedrijf met 
heel veel mensen, een volle schuur, 
waar pastoor Wiertz, Katrien Van de 
Wiele en Ralf Grossert in de viering 
voorgingen, begeleid door het 
Dameskoor van de Basiliek uit Hulst. 
Alle liederen die werden gezongen 
waren bekend, wat er dan ook voor 
zorgde dat alle mensen meezongen. 
Een volle ‘kerk’ en een goede sfeer. 
Ralf verzorgde de preek. Op zijn heel 
eigen wijze wist hij ons te boeien. 
Saamhorigheid en verbondenheid kwam 
in de preek naar voren. Van één  
 
 
 

 
 

poppetje (u kent ze wel: een ketting 
van papieren poppetjes) werden er het 
twee. Het thema: we staan er niet alleen 
voor, maar doen het samen. Na de 
woorden van Ralf werden de poppetjes 
verder uiteen getrokken door de 
misdienaars en over het altaar 
gedrapeerd. Zo zaten wij met zo’n 200 
man bijeen, deze keer niet in onze 
eigen kerk, maar ‘de kerk van de 
parochie heilige Maria Sterre der Zee’. 
Er werd samen gebeden en gezongen. 
Zowel vóór als ná de viering waren er 
onderling veel contacten. Het ging er 
allemaal ongedwongen aan toe. Dit is 
de kerk, waarin wij willen leven. 
Bijna half één, tijd voor soep, gemaak 
t door vrijwilligers. Iedereen deed de 
soep ook eer aan. Er werd heel positief1 
 

Grappig hoe soms gevestigde 
gewoontes opeens ergens zo maar 
nieuwe woorden kunnen krijgen. 
Wellicht herkent u dat uit uw eigen 
leven. Zo vond ik het heerlijk om als 
kind het grote kussen bij opa en oma op 
mijn schoot te leggen. En daar de 
armen dan weer op te laten rusten. Dat 
gaf mij altijd een goed gevoel. Toen mijn 
oma en opa gestorven waren, wilde ik 
heel graag dat kussen bij mezelf 
 

hebben. En zo is het ook gebeurd. En 
nog steeds ligt het grote ronde kussen, 
met het bloemenmotief erop, bij mij in 
de kamer. En ik neem ik het nog wel 
eens op mijn schoot. Nog altijd een 
prima gevoel. Toen ik op een keertje, 
tijdens een bezoek, een kussen dat 
naast mij op de bank lag naar mij toe 
trok, zei degene met wie ik sprak. 
“Heerlijk zo’n kussen. Het geeft een 
vertrouwd gevoel. Een gevoel 

 

 

 

 
 

Parochiedag 
 

 

 

COLLECTE 20-21 JULI 
 

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. In Clinge is er op 
kermismaandag een collecte bij 
uitreiking van de gedachtenisprentjes 
en een extra collecte voor de onkosten 
van het kerkgebouw. 

 

 

LEZINGEN 21 JULI 
over gesproken. Ook de broodjes 
smaakten weer en ook de taarten 
mochten er weer zijn. Van alles was er 
nog maar een klein stukje over. 
Inmiddels was er ook een 
muziekensemble gearriveerd en werden 
er liedjes uit de oude doos gespeeld en 
gezongen. De aanwezigen waren volop 
met elkaar in gesprek. Daarnaast kon je 
buiten ook oude spelen uitproberen en 
uiteindelijk nog een drankje gebruiken. 
Dat is ook de achterliggende gedachte 
van een parochiedag: diepere 
gemeenschapsvorming. 
M.i. is deze opzet geslaagd. Iedereen 
had het goed naar de zin. Tegen 14.30 
uur kwam er een einde aan het 
samenzijn en kon de opruimploeg aan 
het werk. Dank aan allen: Fons en Maria 
Dobbelaer, pastores, misdienaars, 
dameskoor, de cateraars, koffiezetters, 
soepkokers, opruimers, fotograaf en de 
werkgroep zelf. Ook dank aan mevrouw 
Van Acker voor het verzorgen van de 
bloemenversiering en het prachtige stuk 
op het altaar en wie ik hierbij wellicht 
nog vergeet! Het was weer geweldig. 
 
Cecile van Tiggelen,  
vicevoorzitter van het bestuur van de 
parochie heilige Maria Sterre der Zee 
 

 
 Levende herinneringen 

 
 

 

 
 

 
 

Wij, Adrie, Jose, Ireen zijn 3 
bridgevriendinnen van Cecile van 
Tiggelen. Cecile zal meelopen in de 
processie en samen met 3 
jongemannen het Mariabeeld uit de 
Hulster basiliek op haar schouders 
torsen om door de straten van Bergen 
op Zoom te dragen. Daar willen wij wel 
bij zijn. 
We spreken af om met openbaar 
vervoer te reizen. Snel moet nog een 
OV pasje geactiveerd worden om van 
de NS gebruik te kunnen maken. Enfin, 
alles verloopt op rolletjes. We 
vertrekken om 10 uur met buslijn 20. 
Nemen in Goes de trein en kunnen 
heerlijk lunchen op een terrasje op de 
markt in Bergen op Zoom. We vangen 
al een glimp op van Cecile, die ons een 
mooi prentje geeft. Ook heeft ze voor 
gereserveerde stoelen gezorgd, wat een 
service. We vinden ons plekje en geven 
ons helemaal over om het schouwspel 
van nabij mee te maken. De klokken 
beginnen te luiden. 
 

Een stukje Bergse geschiedenis en 
heiligen trekken aan ons voorbij. Bergen 
 

 
 

op Zoom is redelijk ongeschonden uit 
de oorlog gekomen. Uit dankbaarheid 
heeft de toenmalig kapelaan Ooijens de 
Maria Ommegang 75 jaar geleden voor 
het eerst georganiseerd. Hij (een 
figurant wel te verstaan) loopt vooraan 
in de stoet. 
We zien o.a. Joris met de draak en 
Hubertus met de broden vergezeld van 
2 honden. Die honden zijn allesbehalve 
hondsdol, dus die gewijde broodjes zijn 
vandaag niet nodig. 
 

Daarna passeren groepen mensen, die 
verhalen uit het Oude Testament 
uitbeelden. We zien hoe Eva Adam 
verleidt met de appel, Jozef de Dromer 
die door zijn broers wordt gepest, 
 
 

Mozes in het mandje en de ark van 
Noach. Tenminste aan wat ik zag, dacht 
ik aan deze Bijbelverhalen. Sorry als ik 
het fout heb geïnterpreteerd. 
 

Daarna worden er verhalen uit het 
Nieuwe Testament uitgebeeld: Maria-
Boodschap, Maria die haar nicht 
Elisabeth bezoekt, hoogzwangere Maria 
met Jozef onderweg, de kerststal, Jezus 
die als klein jongetje even zoek was en 
door zijn bezorgde ouders werd gezocht 
en nog veel meer. 
 

Daarna kwamen de Mariabeelden uit 
verschillende plaatsen uit het bisdom 
voorbij. Ook dus uit Hulst. Trots keken 
we toe. 
 

We hebben genoten van het 
schouwspel en hebben daarnaast een 
gezellige zondag beleefd. Ook de 
terugreis verliep voorspoedig. Om 19.00 
uur waren we weer in Hulst en hebben 
de dag afgesloten met een hapje en een 
drankje bij de plaatselijke horeca. 
 

Het was een mooie dag. 
 

Adrie, Jose en Ireen 

 

De belofte van één man, kapelaan Ooijens 
Naar de Maria Ommegang in Bergen op Zoom, zondag 30 juni 2019 

 
 

 

16de zondag door het jaar 
JAAR - C 

 
Genesis 18, 1-10a 

Kolossenzen 1, 24-28 
Lucas 10, 38-42 

 

 
 

THEMA:  
DE HEER ONTVANGEN 

van geborgenheid. Een gevoel van je 
thuis voelen bij jezelf.” En we spraken 
even over ons beider ervaring rondom 
het zitten met een kussen op je schoot. 
Toen ik thuis kwam keek ik naar mijn 
kussen. Een hele geschiedenis draag je 
in je mee. Misschien nog wel voor meer 
mensen, wie weet. Maar zeker ook voor 
mij. 
 
pastoor Wiel Wiertz 
 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 19 JULI 19.00 UUR: 
stilteviering 

 

ZONDAG 21 JULI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het Basiliekkoor 
intenties: Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; familie Baert-van 
Gijsel; Gerda van Geertruij-Pieters; 
jaargetijde Guust en Trees de Roeck-
Fermont; Lucia Maria Buijsse-van 
Denderen; Jeanne Wilhemina Maria 
Everaard-Lockefeer; Willy en Lucie 
Buysse-van Denderen; Elza Verbist en 
overleden familie; Magda Marleen 
Burm; Petrus Gerardus van Daele 

 

WOENSDAG 24 JULI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 24 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; Anna Leenknecht en 
echtgenoot Petrus Coene; Franciscus 
Johannes de Schepper; Petrus de Kock; 
Joanna Kloek; Franciscus Vioen en 
Petra Florijn; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen 

 

overleden: 
Magda Marleen de Vilder echtgenote 
van Franciscus Burm, 73 jaar 
Petrus Gerardus van Daele echtgenoot 
van Georgette Maenhout, 90 jaar 

 

mededelingen: 
De Librije is weer geopend en kan worden 
bezocht. Openingstijden zijn op zondag 
aansluitend aan de viering tot 17.00 uur. 
Dit jaar is er naast de vaste tentoonstelling 
aandacht voor de kerk van Graauw.  
Op vrijdag 26 juli 2019 is er weer een 
orgelconcert in de Basiliek. Aanvang 
20.00 uur. Marcel Mangnus speelt op 
het orgel, Gino Mehauden op saxofoon. 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 21 JULI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: Jacobus Ysebaert; Gerard van 
der Sijpt en echtgenote Germaine van 
der Sijpt-van Goethem en overleden 
familie; Fonny de Vliegher en 
echtgenote Veerle de Vliegher-
Strooband; Willy de Maaijer, ouders, 
schoonouders, broer en zus; Maurice 
van Hove en echtgenote Juliette 
Verbraeke en overleden zoon Marcel 
 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
misdienaars: Tess en Martijn 

 

HEIKANT 

H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
 

DONDERDAG 25 JULI 10.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: Martha van Houte en familie 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 23 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 22 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: René Boeijkens met 
gedachtenis van overleden ouders en 
familie; Benny Tieleman echtgenoot van 
Gerarda Tieleman-Roctus; Christina 
Lemsen; Emerie de Kort en overleden 
familie 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 20 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het parochiekoor 
o.l.v. Marlene Bauwens 
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 
Emiel van Acker; Christiane Zaman en 
echtgenoot Dies Duininck 

 

MAANDAG 22 JULI 9.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het parochiekoor 
en de fanfare ‘Weldoen door Vermaak’  
intenties: jaargetijde Florentina Seghers- 
Hiel en echtgenoot Petrus Seghers; René 
en Angela van Gaever-Bracke, overleden 
zoon en schoonzoon; Camiel van Boven 
en echtgenote Philomien van Cauteren 
en overleden kinderen; Petrus Bracke en 
echtgenote Maria Lernout en kleinzoon; 
Joseph Weemaes en echtgenote Maria 
Weemaes-D’haen en overleden familie; 
Edmond Weemaes en echtgenote Sylvia 
Segers en voor Anna Segers en overleden 
familie; Jozef Bleyenberg en echtgenote 
Suzanna Meerschaert en schoonzoon 
Etiënne Poppe; jaargetijde Albert 
Boeykens echtgenoot van Rita Bolsens 
en overleden familie; zuster Ludovica 
Meerschaert en overleden familie; Joseph 
Govaert en overleden familie; jaargetijde 
Marie Mariman en echtgenoot Piet van 
Stappen en overleden familie; Albert Claus 
en echtgenote Josephina Malfason en 
overleden familie; jaargetijde Petrus Acke 
echtgenoot van Louisa Sloot; Eugène 
en Maria Bogaert-Gillis en overleden 
families Bogaert en Gillis; Gustaaf Pilaet 
echtgenoot van Yvonne Rossaer; Jozef 
Seghers en echtgenote Liza van Zeele, 
dochter Irene en schoonzoon André; 
Emiel van Huffel en echtgenote Maria 
Bracke; jaargetijde Simone de Kind-van 
Goethem en echtgenoot Cesar de kind, 
zoon Frank en overleden familie, tevens 
een jaargetijde voor Leon en Els van 
Landeghem-Herwegh; Emiel Jonkers en 
echtgenote Maria de Cock; Florent van 
Hooye en echtgenote Maria van Hooye-
van Hove en overleden familie; Marie 
Verstraeten en echtgenoot Adolf Claus 
en zuster Irma; ook voor Anita Claus en 
overleden familie; George Ferket 
echtgenoot van Mieke Ferket-van 
Goethem en overleden familie 

 

DINSDAG 23 JULI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst van gebedsgroep de 
Bron. Iedereen is van harte welkom. 

 

opbrengst collecte:  
De caritascollecte van zaterdag 6 juli, 
bestemd voor Artsen zonder Grenzen, 
heeft € 66 opgebracht. Met dank 
namens het caritasbestuur. 

 

mededeling: 
Tijdens de viering op kermismaandag 
zullen er gedachtenisprentjes uitgereikt 
worden met de namen van hen die het 
afgelopen jaar overleden zijn. Na de viering 
volgt een stille tocht naar het kerkhof. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 20 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie; Marij 
Eijsackers-Dobbelaar met gedachtenis 
van overleden familie 

 

opbrengst collecte: De caritascollecte 
voor Artsen zonder Grenzen van 
zaterdag 6 juli heeft € 78 opgebracht. 
Hartelijk dank hiervoor! 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 21 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; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; overleden familie Rijk-Hiel; 
jaargetijde Josephus Boudewijn de 
Waal, echtgenote Eugénie de Waal-van 
Waterschoot en verdere familie; Bennie 
Heijens; Helena Pouwels-Martinet 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 18 JULI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: Theo Bouwens en overleden familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 21 JULI 10.30 UUR:  
woord- & communieviering verzorgd door de 

werkgroep m.m.v. het Blaauwe Hoevekoor 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Guust Burm en 
dochter Patricia; Fon Mangnus echtgenoot 
van Gré Staal; Willy de Block 
echtgenoot van Angèle van Immerseel 
en familie; Alfred van Damme; Omère 
Kips echtgenoot van Ivonne Lockefeer; 
Fideel der Weduwe en familie 

 

WOENSDAG 24 JULI 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
mw. Greetje Martens-van Damme 64 j. 
mw. Alice Vaessen-Schalkens 92 j. 
mw. Willy Moorthamer-Pieters 78 j. 
dhr. Charles Mast 82 j. 
mw. Magda Burm-de Vilder 73 j. 
mw. Louisa Neve-Elve 93 j. 
mw. Bea van Jole 100 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 23 JULI 10.30 UUR: 
weekviering 

 

overleden: dhr. Georges van Goeije 88 j. 
 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 

 

Secretariaat parochie: 

e-mail: parochiebestuur@hmsdz.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 

tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 

 

Pastoraal werkster 
M. Dieleman-Fopma 
tel. 0115-694958;  e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl 

 

Pastoraal werker F. van Geyt 
tel. 0117-493891 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 

 

Pastoraal werker R. Grossert 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 

 

I D’Hert, priester 
tel. 0032-92 187167 
e-mail: ignace.dhert@telenet.be 

 

Kapelaan J. van Velthoven 
tel. 0114-745000, keuzetoets 2; e-mail: 
kapelaanvanvelthoven@gmail.com 

 

Pastoraal werker N. van Waterschoot 
tel. 0115-616006 e-mail: 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl 

 

Pastoraal werkster K. Van de Wiele 

gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 

 

Dienst geestelijke zorg Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
tel.: 0114-381317 

 

Diaken Kees van Geloof 
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 

 

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 600170 

 

VOGELWAARDE 
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 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 

 

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

 

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

 

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 

 tel. 0114-381317 
 

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:parochiebestuur@hmsdz.nl
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/component/contact/contact/4-uncategorised/252-f-van-geyt?Itemid=101
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

