
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 21-22 september 

 

Hulst 
 vr 20 sep 19.00 uur  geen stilteviering 
 zo 22 sep 11.00 uur  w&c viering 
 wo 25 sep 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 25 sep 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 22 sep 9.30 uur  w&c viering 

 

Heikant 
 do 26 sep 10.30 uur:  w&c viering 
 di 1 okt 14.00 uur: Teresialof 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 24 sep 19.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 za 21 sep 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 24 sep 9.30 uur  gebedsgroep  

 

Vogelwaarde 
 za 21 sep 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 23 sep 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 22 sep 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 19 sep 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 22 sep 10.30 uur  eucharistie 
 wo 25 sep 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 24 sep 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. 46 
 

zondag 22 september 2019 

TINTINNABULUM 

Dit jaar is het 75 jaar geleden, dat de 
slag om de Schelde in Zeeland voor 
veel doden zorgde en voor bevrijding. 
We herdenken de verloren jeugd van 
hen, die zo jong stierven om ons te 
bevrijden. We herdenken hen, die uit 
onze eigen omgeving werden 
weggerukt. 
Wat ons raakt is het persoonlijke 
verhaal, dat we bij dat ene graf kunnen 
bedenken. Het ontroert omdat het de 
essentie van het leven zo dichtbij 
brengt. Het gaat over moed en 
opoffering. Maar ook over de dood en 
over diep gevoelde pijn, over angst en 
verdriet, over het geknakte leven van 
hen die nooit ouder zijn geworden. 
Maar ons raakt ook het persoonlijke 
verhaal van hen, die we de afgelopen 
jaren hebben gekend en die steeds met 
de gevolgen werden geconfronteerd. 
Denk aan hen, die psychische 
problemen hadden en hier hun hele 
gezin, ongewild, in betrokken. Denk ook 
aan hen, die lichamelijke gebreken 
ondervonden door de oorlog. 
Het zal je maar gebeuren, dat je in de 
schuilkelder zit en je wordt verteld dat er 
vrede is. Je komt uit die schuilkelder en 
een verdwaalde scherf raakt je in je 
been. In Zeeuws-Vlaanderen kon er 
niets voor je worden gedaan, maar met  
 

gevaar voor eigen en andermans leven 
werd je naar Nijmegen gebracht, door 
niet bevrijde gebieden. Je been moest 
worden geamputeerd, je kwam terug 
thuis, maar daar zat je dan als jonge 
vrouw met een jong gezin met 2 kleine 
kinderen. Je bleef niet bij de pakken 
neerzitten, maar zorgde dat je kinderen 
niets tekort kwamen. Je kreeg een 
(houten) been, je leerde lopen, je leerde 
fietsen met een trapper, die vast stond 
en later leerde je ook nog auto rijden. Je 
was optimistisch en zorgde altijd voor 
een goede sfeer, ook al kreeg je op 
latere leeftijd nog heel veel last en pijn 
aan dit been. Je fikste het toch maar. 
Dit zijn de verhalen, waarbij de 
geschiedenis van 75 jaar geleden niet 
alleen geschiedenis is, maar waar ook 
namen met een gezicht in herinnering 
komen. Al die persoonlijke verhalen 
zorgen voor een mozaïek van dat ene 
verhaal van de oorlog. Het gaat om een 
gemeenschappelijk verleden en een 
gemeenschappelijke toekomst. 
Gedeeld, verleden, gedeelde toekomst. 
In Zeeuws-Vlaanderen, ook in onze 
parochie, vieren we dit jaar de bevrijding 

van de slag om de Schelde. We kunnen 
bij herdenkingen aanwezig zijn op 
verschillende plaatsen uit respect voor 
de oorlogsslachtoffers. 

Afgelopen zondag werd voor de 46ste 
keer de Nationale Ziekendag gehouden. 
De viering werd voorgegaan door pater 
Joop Reurs. De Cantorij der Basiliek 
o.l.v. Anton de Kort en als organist 
Marcel Mangnus zorgden voor de zang. 
 

 
 

In de basiliek stonden tientallen 
bloemetjes voor het altaar, een zeer 
kleurig geheel en bedoeld voor de 
gasten van de Zonnebloem. Bij het  

bloemetje hoorde een aandachtskaart. 
Op deze kaart stond een mooi gedicht. 
Het gedicht luidde als volgt: 
Al 70 jaar hart voor elkaar: 

 Wat ben je mooi, als we samen 
genieten van kleine dingen en je 
helemaal opbloeit. 

 Wat ben je mooi, als we samen op pad 
gaan en je de wereld bewondert en 
verwondert. 

 Wat ben je mooi, als we verhalen 
delen met elkaar en je praat, luistert, 
huilt en lacht. 

 Wat ben je mooi, als we samen ons 
leven kleuren en je hart voor elkaar hebt. 

 We kunnen terugkijken op een mooie 
viering. 

 

Paul Coolsen 
voorzitter Zonnebloem afdeling Hulst 

 

 

 

 
 

Gedeeld verleden, gedeelde toekomst 
 

Ik zal jou zoeken  
en je vinden ook 

 

Zo staat geschreven en dat woord was hij. 
Zoals hij mensen aankeek, of van verre 
ze zag in hun allure en ellende, 
zo nietig-ontzagwekkend als wij zijn.  
 

Ik zal jou zoeken. En ik zál je vinden. 
 

Huub Oosterhuis, Hier aanwezig, een 
leerdicht over Jezus van Nazaret 

 

 

LEZINGEN 22 SEPTEMBER 
 

Op reis in 2020 naar een 
inspirerend Lourdes  

 

Het is alweer enkele jaren geleden dat 
we met de parochie H. Maria Sterre 
der Zee een reis naar Lourdes hebben 
gemaakt. Volgend jaar is het weer zover 
en gaan we met de bus vanuit Hulst om 
een prachtige en vooral inspirerende 
reis te maken, van maandag 1 juni tot 
maandag 8 juni. We treden in de 
voetsporen van Bernadette en volgen 
haar van Lourdes naar Nevers, waar 
ze ligt opgebaard. We laten ons ook 
door de prachtige natuur rondom 
Lourdes inspireren. 
Meer informatie kan je inwinnen bij 
Lonneke Allaerts, tel. 06-57333361 of 
0114-315309 of via e-mail 
lallaerts@zeelandnet.nl. Pastoor W. 
Wiertz en pater T. Verbraeken zullen ons 

met de nodige inspiratie vergezellen. 
De gegevens zijn nog niet helemaal 
bekend, maar een tweepersoons-
kamer zal ongeveer € 800 kosten. Het 
hotel ligt heel dicht bij de heiligdommen. 
 

Nationale Ziekendag, Hulst 
 

 

 
 

 
 

Rouwzorg Regio 0114 organiseert een 
lezing door Marinus van den Berg op 15 
oktober om 20.00 uur in de Truffinozaal 
van WZC DE Blaauwe Hoeve, 
Truffinoweg 2 te Hulst met als thema: 
‘De dagen... ze komen en gaan... en 
vandaag voor het eerst doet de dag niet 
zo’n pijn…’. 
 

Marinus van den Berg is een 
toonaangevend rouwdeskundige, 
boeiend spreker en bekend schrijver. Hij 
is een boeiend spreker, die zich verdiept 
in het thema en hierbij put uit zijn ruime 
kennis, ervaring en vele contacten. 
Iedereen is van harte welkom. De 
toegang is gratis, maar inschrijven is 
 
 

 
 

nodig, liefst vóór 30 september, bij het 
rouwzorgteam: 

 Katrien Van de Wiele, tel. 06-41322776, 
e-mail kvdwiele@zeelandnet.nl 

 Fien Martinet, tel. 0114-364050,  
e-mail fmartinet@zeelandnet.nl 

 Maggie Sandkuyl, tel. 0114-315149, 
e-mail msandkuijl@zeelandnet.nl 

 

De toren van Koewacht 
 

De werkzaamheden aan de toren van 
Koewacht zijn in volle gang. 
Misschien ziet u het niet direct, maar 
het is echt zo. We begrijpen, dat dit u 
enige overlast bezorgt, maar we 
willen u toch vragen om tijdens de 
bouwwerkzaamheden deze plaats te 
mijden en niet te proberen via de 
hekken op de begraafplaats te komen 
om het graf netjes te houden of de 
bloemetjes water te geven. 
Natuurlijk bent u zorgvuldig en kijkt 
goed uit, maar jammer genoeg 
gebeuren er ook wel eens 
onverwachtse bewegingen. Het is niet 
alleen voor u gevaarlijk, maar ook 
voor de bouwers die hoog boven op 
de steigers staan. De 
veiligheidsregels staan nu eenmaal 
niet toe, dat u op een bouwwerf komt. 
Ook begrijp ik, dat u wel voor uw 
bloemetjes wilt zorgen, maar neem 
dan contact op met Jo de Smet. 
Mogelijk kunt u samen een afspraak 
maken om langs een andere weg 
toch op de begraafplaats te komen. 
Dank voor uw medewerking. 
 

Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter 
heilige Maria Sterre der Zee 

 

Lezing Rouwzorg Regio 0114  
door Marinus van den Berg 

 

 

25ste zondag door het jaar 
JAAR – C 

Vredeszondag 
 

Amos 8, 4-7 
1 Timoteüs 2, 1-8 

Lucas 16, 1-13 
 

 
 

THEMA: EEN HEER DIENEN 
 

Gegroet 
 

De bomen wuiven toe uw groet 
Als waaiers in uw hand; 

 

Wat koelte in de hittegloed, 
Een teken aan de wand 

Van wat uw liefde steeds bedoelt: 
 

Mij toegewend en toegewijd 
Zijt Gij, die onze toekomst zijt. 

 

Gij, Vader, die de bodem zijt 
Waarop mijn leven staat; 

Gij Zoon, die onze dienaar zijt 
En alle dagen schraagt; 

Gij, Geest, die ‘t mensenhart verblijdt, 
Brengt eeuwigheid in onze tijd, 

O, heilige Drievuldigheid. 
 

Fasafas - Hulst, 3 sept 2019 

 

mailto:lallaerts@zeelandnet.nl
mailto:kvdwiele@zeelandnet.nl
mailto:fmartinet@zeelandnet.nl
mailto:msandkuijl@zeelandnet.nl


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

VRIJDAG 20 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
Vorige week is aangekondigd dat er een 
stilteviering zou zijn op vrijdag 20 
september . Deze gaat niet door i.v.m. 
de viering van 75 bevrijding van Hulst. 
Dit wordt gevierd met een concert in de 
basiliek. Aanvang 20.00 uur. 
Belangstellenden zijn van harte welkom.  

 

ZONDAG 22 SEPTEMBER 11.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het Basiliekkoor 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Joseph 
van Gimst, Albert Boogaert en echtgenote 
Elza de Koning; Anna Maria Apollonia Seij- 
Schuren; voor Jaantje van Eekelen-de 
Bakker; Rosalia Jacoba van Vlierberghe-
Planken; Jozef Heyens en overleden 
familie; Leon de Bleijser echtgenoot van 
Yvonne de Bleijser-van Puijvelde; 
jaargetijde Margriet de Vliegere-d’Hooghe 

echtgenote van Theo de Vliegere 
 

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 

familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert- Elias en overleden kinderen 

 

overleden: Leon de Bleijser echtgenoot 
van Yvonne van Puyvelde, 90 jaar 

 

mededeling: Zaterdag 28 september is 
het weer de laatste zaterdag van de 
maand, dan houden we de maandelijkse 
Kleding-inzameling 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 

 

woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
van het koor 
intenties: Agnes Janssens echtgenote 
van Jos Vercauteren; Omer de Cock en 
Maria Cornelissens en overleden 
familie; Willy de Maaijer; Jeanne Boel 
weduwe van Achille Martens 

 

lector: Willy Verschraegen  
misdienaars: Martijn/Tess 

 

overleden: 
Op 3 september 2019 is Johanna Maria 
Emelie Boel (roepnaam Jeanne) 
weduwe van Achille Martens op 91-jarige 
leeftijd overleden. De uitvaart vond 
plaats op dinsdag 10 september 2019 te 
Koewacht waarna begrafenis aldaar. 

 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Martha van Houte en familie; 
Jo de Potter. Benny Strooband; Lien 
van Dorsselaer-Maas 

 

DINSDAG 1 OKTOBER 14.00 UUR: 
Teresialof met Beeweg met als 
voorganger pastoor W. Wiertz 
Na afloop koffie drinken in t Heike 
aangeboden door de KBO Heikant. 

 

 

COLLECTE 21-22 SEPTEMBER 
 

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

 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 24 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
het koor ‘Laudate Dominum’ o.l.v. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet.  
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 
Emiel van Acker; Bennie Hoefnagels 
echtgenoot van Annelies Swinne. 

 

DINSDAG 24 SEPTEMBER 9.30 UUR:  
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst van gebedsgroep De 
Bron Iedereen is van harte welkom. 

 

gedoopt:  
op zondag 8 september: Thirza, 
dochtertje van Laurens Weemaes en 
Nancy Pollet. 

 

opbrengst collecte:  
De caritascollecte van zaterdag 7 
september, bestemd voor het werk van 
de Zonnebloem, heeft € 60 opgebracht. 
Met dank namens het caritasbestuur. 

 

agenda:  
Maandag 23 september komt in de 
vergaderzaal om 19.00 uur onze 
parochiekerncommissie bijeen gevolgd 
door een bijeenkomst van het cluster. 

 

wijziging:  
Zaterdag 14 september gaat pater 
Cyriel Swinne voor in de viering te 
Clinge. Er zal die avond ook een extra 
collecte gehouden worden voor het 
werk van de pater in Colombia. Velen 
zullen dit bericht wellicht te laat lezen; 
indien u toch iets aan deze collecte wilt 
schenken, is dat nog mogelijk tot 
maandagavond 16 september. U kunt 
uw bijdrage in een gesloten envelop in 
de brievenbus naast de kerk steken. Het 
geld zal dan zeker nog aan de pater, die 
zeer binnenkort weer vertrekt, bezorgd 
worden. Alvast heel erg bedankt, 
namens pater Swinne. 

 
VOGELWAARDE 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Jo Mangnus; Mien 
Gelderland-van Jole; echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
overleden familie Johannes Truijman-
Vonk en overleden kinderen; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Josephus de Meijer en 
echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; 
Anna Heijens en overleden familie; 
overleden ouders Jozef en Angela 
Naessens-Rombout en overleden 
familie; Joseph Hamelink, echtgenote, 
dochter Annie en zonen Leo en Jan 

 

mededeling: 
De caritascollecte voor de Zonnebloem 
van zaterdag 7 september heeft € 67,-- 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor! 
 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 23 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: René Boeijkens met gedachtenis 
van. overleden ouders en familie; 
Christina Lemsen 

 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 22 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. parochiekoor 
Voorafgaand aan de viering is er om 
8.55 uur rozenkransgebed. 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Jules 
de Maat en Romanie de Maat-de Kever 
en zonen Guido en Rudy; Ed Steijns en 
overleden familie, Roos van Itegem; 
Bennie Heijens; Eddy de Nijs; Maria 
Warrens; Els van Kruijssen-Franssens 

 

lector: Tiny Burm 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: Theo Bouwens en overleden 
familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 22 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Guust Burm en 
dochter Patricia; Piet en Irma de Rijk-de 
Bleijser, dochter Hilda en familie; Judo 
Totté, zoon van Willy en Jet Totté-van 
Immerseel en familie; Ernest Vael, 
echtgenoot van Martha Vael-Noens en 
zonen Joris en Frank; jaargetijde Mieke 
Allefs-de Deijn en familie 

 

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 11.00 UUR: 

weekviering  
 

overleden:  
mw. Jeanne Martens-Boel 91 j. 
dhr. Jo Serrarens 69 j. 
dhr. Johannes van Dam 70 j. 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 24 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
weekviering  

 

 
 

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 

 

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

