
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 5-6 oktober 

 

Hulst 
 vr 4 okt 19.00 uur  eucharistie 
 zo 6 okt 11.00 uur  eucharistie 
 zo 6 okt 15.30 uur  doopviering 
 wo 9 okt 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 9 okt 19.00 uur  eucharistie 
 do 10 okt 19.00 uur eucharistie 
 vr.11 okt 15.00 uur kruisweg 

 

Koewacht 
 za 5 okt 19.00 uur Poolse eucharistie 
 zo 6 okt 9.30 uur  w&c viering 

 

St. Jansteen gemeenschapshuis 
 do 10 okt 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 5 okt 14.30 uur rozenkransgebed 
 di 8 okt 19.00 uur eucharistie/w&c 

 

Clinge 
 za 5 okt 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 8 okt 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Vogelwaarde 
 za 5 okt 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 6 okt 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 3 okt 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 6 okt 10.30 uur  eucharistie 
 wo 9 okt 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 8 okt 10.30 uur  eucharistie 
 

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 
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zondag 6 oktober 2019 

TINTINNABULUM 

Met regelmaat klinkt de vraag: “Hoe 
gaat het nu verder met onze Kerk? 
Welke toekomst wacht haar?” Velen 
laten doorschemeren er zelf niet meer 
veel brood in te zien. “Ik kan me niet 
voorstellen dat het nog heel lang gaat 
duren met de Kerk, als ik zie dat onze 
kinderen (vaak al zo’n vijftig, zestig 
jaren oud...) er al nooit meer komen en 
onze kleinkinderen al helemaal niet, dan 
vraag ik me echt af waar het naartoe 
gaat met de Kerk...)”. U herkent deze 
verzuchtingen ongetwijfeld ook uit uw 
eigen omgeving. Familie en vrienden 
denken en praten zo en uzelf misschien 
ook wel . . . 
En toch, is altijd mijn antwoord. Het is 
een verhaal dat al duizenden jaren 
stand houdt. Jezus brengt ons een 
Blijde Boodschap, het evangelie, dat 
ons vertelt over leven in verbondenheid 
met God, dat ons vertelt over leven over 
de grens van het aardse leven heen. 
Een Blijde Boodschap, die getuigt van 
barmhartigheid en liefde. Het is een 
verhaal dat ervan getuigt, dat wij niet 
alleen zijn, dat behalve de mensen om 
ons heen altijd ook God op ons 
betrokken is, met ons verbonden is. 
Ik weet in het diepst van mijn ‘zijn’ dat 
dit verhaal niet stopt. Dat hier en overal 
mensen leven vanuit deze Blijde 
Boodschap. Dat nog steeds mensen 
worden vermoord vanwege deze Blijde 
 

Boodschap. Dat het tot op de dag van 
vandaag nog altijd een verhaal is ‘dat 
wonderen doet’. 
In ons bisdom gaan we de handen 
ineen slaan. We gaan het fundament 
onder ons geloof verstevigen. De tijd 
van ‘weten waarom je gelooft en weten 
wat je gelooft’ is meer dan ooit 
aangebroken. Wereldwijd zijn er 
initiatieven. Daar gaan we naar op zoek 
en daarbij sluiten wij ons aan. ‘God 
renoveert’ is zo’n vernieuwende kijk op 
Kerk en parochieleven. Wat betekent 
dit? Wat betekent dit voor ons? Voor 
onze parochies? Hoe worden kennis, 
weten en bewust geloven de 
fundamenten van onze toekomst? Hoe 
wordt de vertrouwde Jezus Christus 
voor ons allen nieuw en ‘levend’. U gaat 
binnenkort meer horen over ‘God 
renoveert’. En uitgenodigd mee te doen. 
Dat het niet lang meer gaat duren met 
de Kerk, ik geloof daar niets van. Dat 
het anders wordt, weet ik wel zeker. Is 
dat erg? Welnee. Moeten we daar bang 
voor zijn? Welnee. Gaat het iets van 
ons vragen? Ja. En iets van ieder van 
ons persoonlijk? Zeker ook.  
Tot slot kan ik alleen maar zeggen: gaat 
u mee, boven alles als leerling van de 
Heer, de toekomst tegemoet? Hopelijk 
zegt u volmondig: ja! 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

Charel van de Brande, één van de 
oorlogsslachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook een Poolse 
bevrijder stonden centraal op de 
herdenking van maandag 16 september 
in Heikant. Zoals we dezer dagen 
merken zijn vele mensen bezig met de 
bevrijding en herdenking van de oorlog. 
Het is een verhaal uit een ver verleden, 
75 jaar geleden, maar het verhaal leeft 
nu nog steeds voort. 
Velen zetten zich in op landelijk, maar 
ook op plaatselijk niveau, om de 
slachtoffers te herdenken. Iedereen 
heeft wel een dorpsgenoot verloren, 
maar ook de bevrijders. Deze bevrijders 
hebben een naam. Wij herdenken die. 
Zo ook in Heikant. Al enige tijd geleden 
werd de idee geopperd een monument 
te plaatsen. Een monument leeft en 
roept vragen op. Op deze manier is er 
iets tastbaars waar de jeugd het verhaal 
van de oorlog kan horen. 
Het monument is er nu gekomen en 
staat bij de kerk, bij de ingang van het 
 

 
 

kerkhof. De school heeft het monument 
geadopteerd, zodat het verhaal verteld 
kan worden, maar ook goed kan worden 
onderhouden. 
Het monument werd onthuld in 
aanwezigheid van de familie van Charel 

van de Brande, de aanwezigheid van de 
Poolse ambassade, vertegenwoordiging 
van de gemeente en de Kerk, het 
comité en niet op de laatste plaats vele 
scholieren van de basisschool met hun 
ouders en andere belangstellenden. 
We hopen, dat het verhaal na nog eens 
75 jaar nog steeds verteld mag worden. 

 

 

 

 
 

Toekomst van de Kerk 
 

 

 

Dit weekend is de Librije weer gesloten. 

Vanaf mei was de Librije geopend. Zoals 

u weet hebben we naast de vaste kerkelijke 

voorwerpen ook de kerk van Graauw, 

Maria Hemelvaart, in de aandacht  

 

 

LEZINGEN 6 OKTOBER Dirigent St Ceciliakoor 
Koewacht overleden  

Op dinsdag 17 september is op 79-
jarige leeftijd overleden, onze dirigent 
van het St Ceciliakoor Koewacht, de 
heer Valère Van Walle. 
 

 
 

Valère werd geboren te Meerdonk op 
24 mei 1940. Hij was onderwijzer van 
de basisschool De Droomwolk te 
Kieldrecht. Muziek speelde een grote 
rol in zijn leven. Hij was oprichter en 
koorleider van het Knapenkoor 'De 
Poldervinken' te Kieldrecht, koorleider 
van het parochiaal zangkoor Vrasene, 
spelend lid van harmonie Sint-Cecilia, 
dirigent van 1970 tot 2005 van het 
Sint-Gregoriuskoor Kieldrecht en 20 
jaar dirigent van het Sint-Ceciliakoor 
Koewacht.  
De uitvaartplechtigheid heeft plaats-
gevonden op dinsdag 24 september in 
de parochiekerk Sint-Michiel te 
Kieldrecht, waar de koren van 
Kieldrecht en Koewacht samen zongen. 
 

Wij zijn Valère Van Walle bijzonder 
erkentelijk voor zijn 20-jarig 
dirigentschap van ons parochieel 
koor. 
 

Dat hij moge rusten in vrede. 
 

leden van het St Ceciliakoor, 
parochiegemeenschap van Koewacht 
(met aanvulling door Marcel Mangnus) 
 

Onderstaande tekst vormde het slot-
gebed in de uitvaartmis van Valère: 
 

Heer God, 
Als je de voet op de andere oever zet 

en het blijkt de hemel te zijn… 
Als je door een hand wordt aangeraakt 

en het blijkt Gods hand te zijn… 
Als je dan muziek hoort 

en het blijken engelen te zijn… 
Dan ben je niet heengegaan maar 

naar huis gegaan. Amen. 
 

Oorlogsmonument op het kerkhof van Heikant 
 
 

 

 
 

 
 

gezet. Weliswaar gesloten, maar 
herinneringen blijven. Veel foto’s waren 
er te zien van de muurschilderingen in 
de koorkerk. Veel mensen spreken hier 
met enthousiasme over. Veel mensen 
vroegen ook, waar Graauw precies lag 
en of ze ook in de kerk een kijkje 
konden nemen. Tijdens de open 
monumentendag was dit zeker mogelijk. 
Het laatste weekend stond de basiliek 
en dus ook de Librije in de aandacht 
van de monumentendag. Het was een 
gezellige drukte. Dit jaar was er zondag  
 

ook een doop en zowel zaterdag als 
zondag in de middag werd elk uur een 
miniconcert gehouden. Veel mensen 
genoten hiervan. 
Evenals vorig jaar was ook dit jaar Emmy 
weer elke zondagmiddag van de partij, 
doopzondagen uitgezonderd. Emmy heeft 
ook de bezoekersaantallen bijgehouden. 
Dit jaar mochten we in totaal zo’n 3.300 
bezoekers ontvangen waarvan er ook 
1.850 (200 meer dan vorig jaar) de Librije 
hebben bezocht. Emmy bedankt voor 
de vele uren dat je er hebt gezeten. 
 

 

De klokken luiden!!!! 
 

 
 

 

Hebt u de klokken 18 september om 
15.00 uur ’s-middags ook 75 keer 
horen luiden vanaf de basiliek? 
Nieuwsgierig waarom? Of wist u, dat 
op 18 september 1944 om 15.00 uur 
de torenspits van de basiliek werd 
geschoten? 

 

27ste zondag door het jaar 
Wereldmissiedag van de kinderen 

JAAR - C 
 

Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4 
2 Timoteüs 1, 6-8.13-14 

Lucas 17, 5-10 
 

 
 

THEMA: TROUW GELOOF 

Librije 2019 
 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 4 OKTOBER 19.00 UUR: 

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

 

ZONDAG 6 OKTOBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. Cantorij der 
Basiliek 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Bernardus 
Temmerman, echtgenote Johanna de 
Smit, overleden zoon en dochters; 
Louisa Maria Neve-van Driessche en 
Johan Neve; Miep van Sterkenburg-ten 
Kortenaar en Stef van Sterkenburg; 
voor overleden ouders Guust en Trees 
de Roeck-Fermont; voor Leon de 
Bleijser; Maria Lafertin-Diessenbergen; 
Prosper van Walle en echtgenote Anna 
Verplancke en schoonzoon Albert 

 

ZONDAG 6 OKTOBER 15.30 UUR: 
doopviering van Finn van Remoortere met 
als voorganger pastor J. van Velthoven 

 

WOENSDAG 9 OKTOBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 9 OKTOBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert- Elias en overleden kinderen; 
jaargetijde voor Jan Piket echtgenoot 
van van Tilly de Bruijn en zoon 

 

DONDERDAG 10 OKTOBER 19.00 UUR: 
H. Maria Sterre der Zee, eucharistie-
viering waarin het pastoraal team 
voorgaat m.m.v. het dameskoor 

 

VRIJDAG 11 OKTOBER 15.00 UUR: 
kruisweg 

 

overleden: 
Maria Lafertin-Diessenbergen weduwe 
van Franciscus Lafertin 81 jaar 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 5 OKTOBER 14.30 UUR  
rozenkransgebed voor de vrede 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de vrede 
te komen versterken. 
 

DINSDAG 8 OKTOBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 

 

 

COLLECTE 5-6 OKTOBER 

 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Clinge, Hulst, 
Kloosterzande, Koewacht en 
Vogelwaarde is er een extra caritas-
collecte voor de voedselbank.  
Eind 2018 waren in Zeeuw-Vlaanderen 
499 personen, waaronder 386 kinderen, 
afhankelijk van de voedselbank. De hulp 
van de voedselbank is tijdgebonden en 
bedoeld om mensen met een zeer laag 
inkomen een steuntje in de rug te geven. 
Aanmelding en controle gebeurt in onze 
regio door gemeentelijke organisaties 
zoals bijvoorbeeld ‘Hulst voor Elkaar’. 
De voedselbank is financieel afhankelijk 
van giften van particulieren, kerken en 
het bedrijfsleven. Caritas steunt het 
werk van Voedselbank Zeeuws-
Vlaanderen en beveelt deze collecte 
van harte bij u aan. 

 

 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 10 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Johan de Burger, echtgenote 
Angela Weemaes en overleden familie; 
Ed Borm, echtgenote en overleden 
ouders; Alfred Weemaes en echtgenote 
Silvia Plasschaert; overleden familie 
IJsebaert; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer; 
Margaretha Danckaert en echtgenoten 
Frans Thijs en Joos de Wit, zonen 
Freddy en Francky en overleden familie; 
jaargetijde Achiel Meijer echtgenoot van 
Andrea Thijs 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 5 OKTOBER 19.00 UUR: 
Poolse eucharistieviering. De 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Slawomir Klim is in de Poolse 
taal 

 

ZONDAG 6 OKTOBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het koor 
intenties: Sylvia en Emma van Damme; 
Gerard van der Sijpt en echtgenote 
Germaine van der Sijpt-van Goethem 
en overleden familie; George Poppe en 
Mathilde Baert en kinderen; Jeanne 
Boel weduwe van Achille Martens; 
Frans van Damme en Maria van 
Damme-van Waterschoot, dochter 
Ineke en schoonzoon Johan Suij, 
dochter Greetje echtgenote van Chris 
Martens; Frans van Nieulande 

 

misdienaars: Mik en Martijn 
 

mededeling:  
Op 29 september 2019 is in onze kerk 
Noor Pelser, dochtertje van Pieter 
Pelser en Els Smeets, van 
Barbarastraat 90 te Nijmegen, gedoopt. 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 5 OKTOBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. van de Wiele 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Herna Buytaert echtgenote 
van Roger Bogaert, overleden ouders 
en familie; Bianca Warrens echtgenote 
van Manuel Vlaeminck en overleden 
zoontje Roy; Thilda van Hauten 
echtgenote van Joos van Putte. 

 

DINSDAG 8 OKTOBER 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron 

 

agenda: 
donderdag 3 oktober wordt bij ouderen, 
zieken en gehandicapten (die zich 
hiervoor hebben aangemeld) de H. 
communie aan huis gebracht. 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 6 OKTOBER 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; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; overleden ouders Jo 
Rijk en Maria Hiel; familie Reyns-de 
Kort, zoon Stanny, schoondochter 
Meriam en familie; Roos van Itegem; 
Joos de Booij, overleden echtgenote 
Annie Schuren en overleden familie 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 5 OKTOBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Wiertz 
intenties: Mien Gelderland-van Jole; 
Zuster Lucia Verbist; echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en familie; 
overleden familie Johannes Truijman-
Vonk en overleden kinderen; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen , echtgenoot en 
overleden familie; overleden ouders 
Jozef en Angela Naessens-Rombout; 
Willij Lambert en overleden familie 
Lambert-de Boeij; Corrie van 
Vlieberghe; jaargetijde Emma van 
Goethem-Remorie met gedachtenis aan 
overleden echtgenoot Alfons van 
Goethem 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS 
KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 3 OKTOBER 10.30 UUR: 

woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 
HULST 

 

ZONDAG 6 OKTOBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering  
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Jo Weemaes, 
echtgenoot van Bieke Weemaes-
Jaspaert, ouders en familie; Piet en 
Irma de Rijk-de Bleijser, jaargetijde 
dochter Hilda en familie; 

 

WOENSDAG 9 OKTOBER 11.00 UUR: 
weekviering  

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 8 OKTOBER 10.30 UUR: 

eucharistieviering  

 
 

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

