
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 30 november-1 december 

 

Hulst 
 zo 1 dec 11.00 uur  eucharistie 
 wo 4 dec 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 4 dec 19.00 uur  eucharistie 
 vr 6 dec 19.00 uur  eucharistie 
 za 7 dec 14.00 uur doopviering 

 

Koewacht 
 zo 1 dec 9.30 uur  w&c viering  

 

Clinge 
 za 30 nov 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 3 dec 9.30 uur  w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

 

Vogelwaarde 
 za 30 nov.19.00 uur  w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 1 dec 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 28 nov. 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 1 dec 10.30 uur  eucharistie 
 wo 4 dec 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt 
 wo 5 dec 14.00 uur w&c viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 3 dec 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 
 

 
 

 

83e jaargang nr. 5 
 

zondag 1 december 2019 

TINTINNABULUM 

Een nieuw kerkelijk jaar begint. De 
eerste zondag van de advent gaan we 
vieren. We volgen de evangelist Matteüs. 
We lezen binnen het A-jaar. Een nieuw 
begin. Een hernieuwde start. Vol 
verwachting gaan we op weg..... 
Onze oude Kerk, kan daar nog iets 
nieuws in ontstaan? Onze Kerk met 
haar tradities en gewoontes; onze Kerk 
met haar hiërarchie. Onze Kerk die wereld-
wijd wordt geslagen door schandalen, in 
het bijzonder het misbruikschandaal. 
Telkens als er een zaak tevoorschijn 
wordt gehaald, kunnen we ons hoofd 
alleen maar deemoedig buigen. Maar 
we kunnen ook werken aan een nieuw 
begin in de Kerk. 
Een nieuw begin zoals dat er in de loop 
van de geschiedenis steeds is geweest. 
Het evangelie vindt elke tijd opnieuw de 
Kerk uit. Het evangelie roept mensen om 
zich niet neer te leggen in somberheid 
en defaitisme. Je kan denken: “Ach ja. 
We zullen wel zien.” En dan is er het 
idee dat we dit allemaal voor niets doen. 
Maar de geschiedenis leert anders. Wat 
mogelijk is, voor Kerk en wereld komt niet 
van buiten. Dat komt van binnen. Jezus 
roept mensen om waakzaam te zijn. De 
Geest inspireert mensen om met dat 
waarin we geloven -er zal iets nieuws 
gebeuren- zelf aan de slag te gaan. 
Ja, het komt ook van buiten en het doet 
een appèl op ons. Er zijn vele nieuwe 
initiatieven, die tot ons komen. Er zijn 
vele nieuwe bewegingen in en buiten 
Nederland, die opnieuw willen bouwen 
aan de Kerk. Er zijn vele nieuwe 
bewegingen, die van de wereld een 
beter geheel willen maken. 
Er zijn bestaande congregaties. Zij 
willen een doorstart maken. Na vele 
jaren van samen bidden en samen 
werken voor zieken, blinden, 
slechtzienden, slechthorenden, 
analfabeten, willen zij het werk niet uit  

 
 

hun handen laten vakken. Jonge 
mensen melden zich om met de 
religieuzen samen op weg te gaan. Samen 
bidden, praten en zoeken hoe dit nieuwe 
initiatief vorm kan krijgen, samen wandelen 

in het licht van de Heer om te zien wat 
Hij wil dat zij en wij doen. Er zijn op 
verschillende plekken in Nederland 
bijeenkomsten van de beweging van 
barmhartigheid. Een groep mensen in 
parochies, die een deel van hun tijd willen 
delen met mensen die alleen zijn, die 
graag willen praten, mensen die door 
een handicap niet zo gemakkelijk de 
straat op kunnen, of die graag naar de 
vieringen willen, maar dat niet alleen 
kunnen. Een beweging die graag het 
evangelie in praktijk wil brengen. Samen 
bidden gaat niet zonder samen doen. 
Op vele plekken in Nederland wordt in 
parochies gewerkt aan herbouw of 
renovatie (Als God renoveert....). 
Boeken en vooral enthousiaste mensen, 
die mee willen doen om onze parochies 
van een nieuw elan te voorzien. Mensen 
die met ons allen het nieuwe zien en 
daar ook hun bijdrage aan willen 
leveren. Wat van uw, wat van jouw tijd 
is er beschikbaar om hier energie in te 
steken....? Om net als anderen te zijn, 
die willen wandelen in het licht van de 
Heer en onze Kerk en samenleving van 
een nieuwe kleur willen voorzien. Om 
zout te zijn. Om het licht van ons 
doopsel te laten schijnen. 
Mogen we zo naar het kerstfeest toe 
leven. Moge het licht van het kerstfeest 
meer en meer in ons gaan leven. Dat 
als we het Kerstkind ontmoeten in de 
kerstnacht, we iets van onszelf, ja, dat 
we onszelf aan zijn voeten kunnen 
leggen. Doet u mee? Doe jij mee? Kom, 
we gaan samen op weg. Met het licht 
van de Heer! Kom, er ontstaat iets 
nieuws. Het begint hier en nu, bij ons! 
 

Uit: preeksuggestie Gooi en Sticht 

 
 

Wanneer en waar: zondag 8 december 
om 14.00 uur in Gemeenschapshuis Hof 
Ter Nesse 
 

Sinds de sluiting van de St. Willibrordus-
kerk wordt tijdens de kerstperiode een 
kerstmiddag gehouden. Een jaarlijkse 
bijeenkomst waarbij iedereen zich 
verzamelt rondom de kerststal uit de 
voormalige kerk. 
We merken dat het voornaamste doel 
van onze bezoekers de ontmoeting is 
en het samen zingen van kerstliedjes. 
Het is een gelegenheid om elkaar weer 
eens te zien en te ontmoeten bij een 
bakje koffie met kerststol. Herinneringen 
 

worden opgehaald en soms is men 
ontroerd bij een verhaal of een lied.  
Het Kerstcomité doet zijn best om het 
gezellig te maken. De zaal wordt versierd, 
de kerstboom opgetuigd, de kerststal 
uitgestald en er wordt kerststol geserveerd. 
Vaste punten van het programma zijn 
een kerstgedachte, kerstliedjes, muziek 
en een mooi verhaal en gedichten. Dit 
jaar verzorgt ‘The Backpackers voor de 
muzikale omlijsting van deze middag. 
De toegang is gratis. Iedereen is van harte 
welkom! Wij hopen dat u ook aanwezig 
kunt zijn op onze kerstmiddag. 
 

Het Kerstcomité Ossenisse 

 

 

 

 
 

Advent 
 

Mensenrechtenorganisatie 
Amnesty International zet 
zich in voor de vrijlating van 

gewetensgevangenen, 
eerlijke processen voor alle 
politieke gevangenen, 
afschaffing van de doodstraf 
en 
 
 

 

LEZINGEN 1 DECEMBER 

 

Viering met een ‘zilver randje’ 
 

Zaterdag 16 november vierde het 
gemengd koor uit Clinge op een feestelijke 
manier de naamdag van hun patroon-
heilige: St. Cecilia. Op deze jaarlijks 
terugkerende avond wordt extra aandacht 
besteed aan jubilerende koorleden. Dit 
jaar was het de beurt aan Ria Smet-van 
de Vijver die reeds 25 jaar trouw lid is van 
het Clingse koor. Zij kreeg hiervoor de 
zilveren Gregoriusspeld met bijhorende 
oorkonde uit handen van de voorganger, 
pastor Ralf Grossert. Uiteraard 
mochten bloemen en een daverend 
applaus hierbij niet ontbreken. Ria, 
 

 
 

hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum en 
we hopen je nog lang, als koorlid, lector 
en trouwe hulp bij het schoonmaken van 
ons kerkgebouw, te mogen ontmoeten. 
  

Kerstmiddag in Ossenisse 
 
 

 

 
 
 

 
 

landen worden gevangenen gemarteld. 
Ook kinderen worden het slachtoffer van 
gruwelijke vormen van geweld en 
mishandeling. Politieke gevangenen 
krijgen vaak oneerlijke processen. Nog 
steeds worden mensen ter dood veroor-
deeld en daadwerkelijk geëxecuteerd en 
in te veel landen kun je vanwege een 
afwijkend geloof of een afwijkende 

mening in de gevangenis belanden. 
 

De werkgroep Zeeuws-Vlaanderen 
maakt zich in onze regio al meer dan 40 

jaar sterk voor de rechten van de mens. 
De groep bestaat uit een vaste kern van 
twaalf personen die bij activiteiten 
aangevuld wordt met een groep 
enthousiaste flexwerkers. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, 
worden op zondag 15 december, na de 
viering, kaarsen, kerstkaarten e.d. verkocht 
bij de uitgangen van de basiliek. Door de 
aankoop hiervan ondersteunt u ons werk! 
 

Namens Werkgroep Amnesty International 
Zeeuws-Vlaanderen Trudy van Noor 

 

Afscheid 
 

Op donderdag 14 november hebben we op 

de pastorie van Hulst afscheid genomen 
van 2 vrijwilligers. Mw. Annemie 

Cornelissens is 5 jaar gastvrouw geweest 
op de pastorie. Dhr. Huub Albregts heeft 
zich ingezet vanaf 2003. Hij heeft heel wat 
tijd, ook in de avonduren en in het weekend, 
doorgebracht op de pastorie. Hij verzorgde 
de ledenadministratie en had het beheer 
over de computers. Hartelijk dank voor 
alle werk. Jammer dat zij beiden stoppen, 
maar we respecteren hun besluit. Er is 
een tijd van komen en een tijd van gaan. 
 

 
 

Dit was tevens de laatste bijeenkomst 
georganiseerd door de huidige 
werkgroep vrijwilligersbeleid. Na ruim 
10 jaar wordt het stokje teruggegeven 
aan de parochiekerncommissie. Tot 
besluit: vrijwilligers worden niet betaald, 
niet omdat ze waardeloos zijn, 
maar omdat ze onbetaalbaar zijn! 
 

Namens Anita Hendriks, Anja Vermast, 
Irene van Roosmalen en Jo Otjes, 
Vera Calluy-Meert 
 

Amnesty International, werkgroep Zeeuws-Vlaanderen 
 

 

 

1ste zondag van de advent 
JAAR - A 

 

Jesaja 2, 1-5 
Romeinen 13, 11-14 
Matteüs 24, 37-44 

 

 
 

THEMA: GOD WIJST DE WEG 

 
 
 
 
 
 
 

beëindiging van martelingen, politieke 
moorden en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn 

van discriminatie is een mensenrecht 
waar Amnesty voor strijdt. Schendingen 

van mensenrechten vinden nog steeds 

wereldwijd plaats. In meer dan 110 
 
 

Zwarte Piet 
 

Onlangs sprak ik toevallig met iemand 
over zijn voornemen bij de intocht van 
Sint Nicolaas ‘Zwarte Piet’ te zijn. Hoe 
kom je over onderwerpen in gesprek.... 
Soms gebeurt dat gewoon. Het was 
overigens niet in Zeeuws-Vlaanderen. 
De jongeman was geknipt voor die rol. 
Vrolijk en sociaal was hij en hij durfde 
duidelijk op mensen af te stappen. 
Allemaal eigenschappen die nodig zijn om 
een goede ‘Zwarte Piet’ te kunnen zijn. 
“Maar ja”, zei hij, “zo gemakkelijk is dat 
niet. Toen ik me aanmeldde gaf men 
als antwoord dat dit misschien moeilijk 
zou zijn.” Waarom? De jongen was 
heel donker van huidskleur.... Zo had ik 
het nog niet gehoord. Ik wens ons allen 
een gezellige Sinterklaastijd.  
 

pastoor Wiel Wiertz 
 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 1 DECEMBER 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 Bernardus 
Temmerman, echtgenote Johanna de 
Smit, overleden zoon en dochters; 
familie Baert-van Gijsel; voor overleden 
ouders Guust en Trees de Roeck-
Fermont; voor Leon de Bleijser 
echtgenoot van Yvonne van Puyvelde 

 

WOENSDAG 4 DECEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 4 DECEMBER 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 

 

VRIJDAG 6 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Wim Bruggeman, echtgenote 
Roza Verstraaten en wederzijdse 
ouders en familie; Alphons Blommaert; 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie  

 

ZATERDAG 7 DECEMBER 14.00 UUR 

doopviering voor Daisy Block en 
Angelina Rokven, met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 1 DECEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
m.m.v. parochiekoor met als voorganger  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 

zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; jaargetijde Prudentia 
Menu en overleden echtgenoot Desiré 
van Kampen; overleden ouders Jo Rijk 
en Maria Hiel; Ed Steijns en overleden 
familie; Roos van Itegem; Eugénie de 
Waal-van Waterschoot, overleden 
echtgenoot en verdere familie 

 

lector: Jojanneke Taelman 

com. assistent: Lidwien Jansen 

 

 

COLLECTE  
30 NOVEMBER-1 DECEMBER 

 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Clinge, Hulst, 
Kloosterzande, Koewacht en 
Vogelwaarde is er een extra 
caritascollecte voor Simavi. Simavi 
bouwt aan een gezond leven voor 
iedereen. Want alleen als je gezond 
bent kun je jezelf ontwikkelen, voor je 
gezin zorgen en zo de armoedespiraal 
doorbreken. Daarom investeert Simavi 
in de basisomstandigheden voor een 
gezond bestaan en zorgt zij ervoor dat 
kwetsbare mensen – vooral meisjes en 
vrouwen – een gezond leven kunnen 
opbouwen. 
Simavi ondertekende het Manifest: 
Toiletten voor 50 miljoen mensen in 
2030. Voor 2020 is het tussendoel om 
12 miljoen mensen extra te voorzien 
van sanitatie. 
Caritas steunt het werk van Simavi en 
beveelt deze collecte van harte bij u 
aan. 

 

 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 1 DECEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 

 

kerstprogramma kerk Koewacht: 
13 dec vanaf 16.00 uur: kerstboom 

tooien met en door jongeren 
13 dec vanaf 17.00 uur: kerstmarkt met 

verkoop van o.a. kerststukjes en 
warme lekkernijen  

14 dec om 16.00 uur: muzikale viering 
met ‘de Vlaswiek’ school en 
belangstellende jongeren 

22 dec om14.30 uur: kerstsamenzang 
met het Seniorenkoor, St Cecilia 
en alle aanwezigen 

24 dec om16 uur: ‘Kindje wiegen’, een 
viering met en door jongeren uit 
de grensstreek.  

24 dec om 21.00 uur: kerstavondviering 
met de harmonie EMM en het St 
Cecilia koor  

25 dec om 9.30uur: kerstdagviering 
m.m.v. het St Cecilia Koor. 

2 jan  om19.00 uur: nieuwjaarsreceptie 
en informatiedeling met alle 
kerkvrijwilligers 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 30 NOVEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. de Cantorij der 
basiliek uit Hulst 
intenties: jaargetijde Cyriel Casteels, 
echtgenote Anna Martens en overleden 
familie; Gilbert Hoefnagels echtgenoot 
van Agnes Casteels, zonen Luc en 
Peter Hoefnagels en hun overleden 
grootouders; jaargetijde Amedé 
Schalkens, overleden dochter Margo en 
overleden familie. 

 

DINSDAG 3 DECEMBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk woord- en communieviering met 
als voorganger pastor R. Grossert; 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron  

 

TRAGEL 
WOENSDAG 4 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wielen 

 

mededeling: Donderdag 5 december 
wordt de H. communie aan huis gebracht 
bij zieken, ouderen en gehandicapten 
die hiervoor zijn aangemeld. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 30 NOVEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Fons de Clippelaar; Emma 
Erpelinck-Wullems; echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Jo 
Mangnus, overleden ouders George 
Bral en Corrie Bral-Ferket; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
overleden familie 
 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 28 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring  

 

overleden: 
mw. Maria Lucia Jonkheijm-Sarneel, 
oud: 103 jaar 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST 
 

ZONDAG 1 DECEMBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering  
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Augustinus en 
Petronella Ferket-Poulussen en 
kleinzoon Auk de Maat; Neel Buster; 
jaargetijde Piet Claessens, echtgenoot 
van Thea Claessens-de Kort en familie 

 

WOENSDAG 4 DECEMBER 11.00 UUR: 
weekviering  

 

KORENMARKT/BELLINGSTRAAT 
 

DONDERDAG 5 DECEMBER 14.00 UUR: 
woord- en communieviering  

 

overleden:  
dhr. Cornelis van de Klundert 72 j.  
dhr. Jan Tollenaar 85 j.  
mw. Mathilda de Rijk-Verbraeken 88 j.  

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 3 DECEMBER 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 
 

 

Heiligen 
 

“De heiligen zijn onze broeders en 
zusters, die het licht van God in hun 
hart hebben opgenomen en aan de 
wereld hebben doorgegeven, ieder 
volgens zijn eigen toonaard. Maar 
allen waren zij transparant, streden zij 
om de vlekken en het duister van de 
zonde te verwijderen, zodat het 
delicate licht van God er doorheen 
kon. Dat is het doel van het leven: 
Gods licht doorlaten, en dat is ook het 
doel van ons leven.” 
 

paus Franciscus 

 
 

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

