
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend van  
7-8 december 

 

Hulst 

 vr 6 dec 19.00 uur  eucharistie 
 zo 8 dec 11.00 uur  eucharistie 
 wo 11 dec 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 11 dec 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 za 7 dec 19.00 uur Poolse viering 
 zo 8 dec 9.30 uur  eucharistie 

 

Sint Jansteen De Warande 
 do 12 dec 10.30 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 7 dec 14.30 uur  rozenkransgebed 

 

Clinge 
 za 7 dec 19.00 uur w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 10 dec 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 13 dec 19.00 uur w&c viering 

 

Vogelwaarde 
 za 7 dec 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 

 ma 9 dec 19.00 uur  w&c viering 
 do 12 dec 19.30 uur  Taizé viering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 8 dec 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 5 dec 10.30 uur  eucharistie 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 8 dec 10.30 uur  w&c viering 
 wo 11 dec 11.00 uur  weekviering 
 

wzc De Lange Akkers 

 di 10 dec 10.30 uur  w&c viering 
 

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. 6 
 

zondag 8 december 2019 

TINTINNABULUM 

Ook al is Willibrordzondag alweer 
voorbij, toch is het de moeite meer dan 
waard om u kennis te laten nemen van 

de gedachten van Mgr. Smeets, 
bisschop van Roermond bij deze 
zondag. 
 

Op 10 november viert de Nederlandse 
kerk Willibrordzondag. Maastrichtenaren 
kunnen het tot op de dag van vandaag 
niet laten: telkens als Willibrord als 
eerste grote geloofsverkondiger in 
Nederland wordt gevierd, roepen ze: 
“Toen Willibrord in Nederland kwam, 
waren wij -door het werk van Servaas- 
al 300 jaar christen”. “Wij” -zeggen de 
Maastrichtenaren dan- “hadden al 
communiepakjes aan toen ze in Holland 
nog in berenvellen liepen”. Een 
nuchtere Hollander hoorde ik daarop 
zeggen dat Servaas dan toch niet 
helemaal in zijn opzet geslaagd was, 
want anders had Willibrord niet hoeven 
komen om het karwei af te maken. 
Beiden -Servaas en Willibrord- gaven 
gehoor aan de opdracht van Jezus in 
het evangelie: “Ga en maak alle 
volkeren tot mijn leerlingen”. 
 

Niemand slaagt volledig in die opdracht 
om alle mensen tot Christus’ leerlingen 
te maken: Servaas niet, Willibrord niet 
en ook wij niet, terwijl er toch heel veel 
moeite voor gedaan is. Hoe vaak heb ik 
ouders niet horen zeggen: “Tja mijn 
kinderen... ik heb geprobeerd ze het 
geloof mee te geven. En ze hebben hun 
kinderen ook wel laten dopen... heel af 
en toe komen ze ook in de kerk... maar 
wat ze verder met hun geloof doen... het 
is allemaal zo half... Maar het zijn goeie 
mensen, ze zijn goed met elkaar, ze 

hebben wat over voor een ander.” 
Niemand slaagt er volledig in het 
ontvangen geloof door te geven. 
Servaas niet, Willibrord niet, wij niet. 
 

Wanneer mensen sociaal voelend en 
rechtschapen zijn, dan is dat al een 
goede vrucht van het geloof. Dat lezen 
we in de Hebreeënbrief: vergeet nooit 
elkaar goed te doen en te helpen, want 
dat zijn offers, die God behagen. En 
……. 

toch -als ouders zoiets zeggen- dan is 
er zo’n zucht bij van: jammer dat we ons 
geloof niet genoeg naar onze zin 

hebben kunnen overbrengen. Waarom 
dat zo massaal niet gelukt is: daar zou 
je een hele boom over kunnen opzetten. 
Maar misschien dat we ons beter 
kunnen bezinnen over de vraag waarom 
we dat zo jammer vinden. 
 

De reden daarvan is dat we merken dat 
het ons goed doet om te bidden en om 
trouw in Gods naam samen te komen 
en de eucharistie te vieren. Juist dat 
zouden we onze kinderen en 
kindskinderen ook gunnen: de ervaring 
dat het onverklaarbaar goed doet om te 
doen wat Jezus heeft gezegd en wat we 
elke eucharistieviering herhalen: Blijft dit 
doen om Mij te gedenken. 
 

Die kracht, die we van Godswege 
mogen ervaren, een kracht om staande 
te blijven in het leven en onze taak te 
vervullen, blijft werkzaam in de wereld: 
zoals Paulus zegt: Jezus Christus is 
dezelfde: vandaag en morgen en tot in 
eeuwigheid. De God van Willibrord is 
dezelfde als die van de volle kerken van 
vroeger, is dezelfde als die van ons hier 
en nu en zal dezelfde zijn voor onze 
kinderen. Ook in hen leeft zijn Geest. 
Geloof in God zal zich dus ook altijd een 
weg blijven zoeken in mensenlevens. 
Uiteindelijk zullen we altijd bij Hem 
uitkomen: wat voor omwegen we ook 
maken, wat voor dwaalwegen we ook 
inslaan. 
 

We mogen vertrouwen hebben dat zijn 
liefde dezelfde is: gisteren, vandaag en 
morgen; voor onze voorvaders 

Willibrord en Servaas, voor ons, voor 
onze kinderen en voor de kinderen van 
onze kinderen. Met dat vertrouwen in 
ons hart is er geen reden om te 
wanhopen en mogen we de toekomst 
hoopvol tegemoet blijven zien. 
 

Een inspirerend artikel van deze 
bisschop, waarvan ik u graag kennis liet 
nemen. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

De afgelopen weken heeft de EO ons 
getrakteerd op een inkijkje in het 
leven en werken van de bewoners 
van het Land van Hulst.  
 
Sinds de eerste uitzending waren de 
sfeerbeelden onderwerp van vele 
koffiegesprekken. Het feuilleton 
toonde ons een waaier aan mensen 
van vlees en bloed en als je hier al 
wat langer in de streek woont, blijk je 
sommigen ervan ook persoonlijk te 
kennen. Die laatsten herken je ook 
echt in de opnamen in hun eigen 
habitat. Toch merk je er iets vreemds 
aan, omdat je je realiseert, dat er bij 
de opnames de hele tijd een TV-
ploeg naast hen staat. Het is daarom 
ook geen ‘natuurlijk’ beeld; het is ook 
voor een stuk ‘op smaak gebracht’ 
door een regisseur. 

Maar het zijn toch beelden, die 
blijven hangen. Beelden van gewone 
en ongewone mensen, die voor even 
BN-er zijn. Want het programma 
wordt overal in Nederland bekeken. 
Maar deze plaatsgenoten zijn 
geenszins te vangen onder de 
noemer ‘Typisch Hulst’. Hulst heeft 
bepaald niet het alleenrecht op 
kleurrijke medelanders. Het sappige 
Vlaams van sommige van de 
gefilmde mede-Hulstenaren plaatst 
hen natuurlijk wel in het Land van 
Hulst. Elders in ons land vind je 
natuurlijk ook gewone bijzondere 
mensen. En de TV-kennismaking met 
hen was heel vermakelijk en sterkt 
mij in het besef dat onze Lieve Heer 
overal bijzondere kostgangers heeft. 
 

Nobel 

 

 

 

 
 

Gedachten bij Willibrordzondag 
 

 

 

LEZINGEN 8 DECEMBER 

Typisch Hulst? 
 
 

Jubilaris  
St. Gregoriuskoor 

Sint Jansteen 
 

Op zaterdag 23 november 2019 werd 
door het St. Gregoriuskoor Sint 
Jansteen de jaarlijkse ‘teerdag’ 
gevierd op het feest van de H. 
Caecilia, patrones van de zangers. 
Het koor begon ’s middags om 17.00 
uur met een kerkelijke viering in de 
Kapel van O.L. Vrouw ter Eecken in 
Kapellebrug. Voorganger was 
pastoraal werker Ralf Grossert. 
Het koor, dat dit jaar op 24 februari 
haar 75-jarig bestaan vierde, vierde 
er samen met de voorganger en een 
cantor, de vespers van Sint Caecilia.  
 

 
 

Een van de koorleden, Ronnie 
Polspoel, vierde zijn 60-jarig jubileum. 
Ronnie is afkomstig uit Sint Jansteen, 
waar hij samen met zijn broer Martin 
(de huidige dirigent van het koor) een 
bloeiende elektriciteitszaak runde. Na 
beëindiging van zijn actieve loopbaan, 
is hij net over de grens in Stekene 
(België) gaan wonen. Hij is reeds 60 
jaar koorzanger en lid van het koor. 
Op 18-jarige leeftijd is Ronnie 
begonnen in het toenmalige 
gemengde St. Caeciliakoor o.l.v. 
Willem Bartz en hij heeft zich al die 
60 jaren met verve ingezet voor de 
(Gregoriaanse) koorzang. In 2019 is 
Ronnie vanwege de beëindiging van 
het lidmaatschap van Willy van 
Himste als lid toegetreden tot het 
bestuur van het koor. 
Bij kerkelijke vieringen bespeelt 
Ronnie bij afwezigheid van de dirigent 
het orgel. Bij de organisatie van 
feestelijkheden staat Ronnie altijd 
klaar om een handje toe te steken. 
Tijdens de viering in de kapel ontving 
Ronnie een onderscheiding van de 
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging 
bestaande uit een gouden speld met 
oorkonde. De voorganger, pastor Ralf 
Grossert, speldde deze op. Tevens 
werd zijn vrouw in de bloemetjes 
gezet. Wij hopen dat hij nog lang zijn 
steentje mag bijdragen aan de mooie 
Gregoriaanse gezangen.  

 

Na afloop van de viering werd de 
avond voortgezet in het verenigings-
gebouw de Warande te Sint Jansteen, 
alwaar het koor kon genieten van een 
heerlijk diner, verzorgd door een 
lokale traiteur. De avond werd verder 
in een feestelijke sfeer voortgezet en 
daarbij ontbrak het zingen van alle 
coupletten van het lijflied: ‘Gildebroe-
ders, maakt plezieren’ zeker niet. 
De dames van de koorleden genoten 
diezelfde avond van een diner in een 
plaatselijk etablissement. 

 

St. Gregoriuskoor Sint Jansteen: 

Paul Prince, secretaris/penningmeester 

 

2de zondag van de advent 
JAAR - A 

 

Jeremia 1, 4-5.17-19 
1 Korintiërs, 12, 31; 13,1-13 

Lucas 4, 21-30 
 

 
 

THEMA: KEER JE OM (EN 
VERGEET JE EIGEN GELIJK) 

 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

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

 

ZONDAG 8 DECEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het Dameskoor  
intenties: familie Baert-van Gijsel; Emeri 
de Theije en overleden familie; Leon de 
Bleijser echtgenoot van Yvonne van 
Puyvelde; Franciscus Blommmaert en 
echtgenote Maria Wittock en overleden 
ouders; Jacobus de Smit, broers, zusters 
en verdere familie Heijens; Aloys Seij en 
Anna Seij-Schuren; Huub de Maat en 
overleden familie; Ben de Rechter en Jo 
Smit en overleden familie; jaargetijde 
voor Jacobus Leenknegt en echtgenote 
Elisa Vink en overleden familie; Ivonia 
Charlotte Maria Verbist 
 

WOENSDAG 11 DECEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 11 DECEMBER 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen 
overleden: 
Ivonia Charlotte Maria Verbist weduwe 
van R.D. Van Den Branden, 94 jaar 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 7 DECEMBER 19.00 UUR:  
eucharistieviering in de Poolse taal met 
als voorganger pastoor Slawomir Klim  

 

ZONDAG 8 DECEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor  
intenties: Alice Dierick en overleden 
familie; Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en overleden familie; Ida Matthijs 
echtgenote van Gerard Stevendaal 
lector: Gonny Rozijn 
misdienaar: Annel/Martijn 

 

SINT JANSTEEN 
GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 

 

DONDERDAG 12 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Ed Borm en echtgenote en 
overleden ouders; Silvia Plasschaert; 
Johan de Burger en echtgenote Angela 
Weemaes en overleden familie; Alfred 
Weemaes en echtgenote; overleden 
familie IJsebaert; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en echtgenote 
Rosa van Dorsselaer; Maria en Agnes 
Bauwens overleden ouders en Nelly 
Bauwens 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 7 DECEMBER 14.30 UUR: 
Uur van gebed. We willen daar tot Maria 
bidden voor de noden van de Kerk en 
voor de noden van de wereld. ‘De 
Vrouwe van Alle Volkeren’ zal onze 
voorspreekster zijn! U bent allen van 
harte uitgenodigd. 
 
 

 

COLLECTE 7-8 DECEMBER 
 

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 en Nieuw-
Namen is er een extra caritascollecte. 

 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 7 DECEMBER 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: Wies Bracke; Fiel Merckx 
echtgenoot van Annie Burm; Rosa Van der 
Kelen en echtgenoot Jo de Wit; Aloys van 
Boven echtgenoot van Anny Pieters; Karel 
Bracke en echtgenote Maria Merckx; 
Christiane Zaman en echtgenoot Dies 
Duininck; Anna Maes en echtgenoot Jan 
Brijs en overleden familie; Christianne 
van Duijse echtgenote van Rudy Bracke; 
Delphine Ongena en echtgenoot Isidoor 
Merckx; Robert van Duijse en echtgenote 
Adriënne d’Hert; Bennie Hoefnagels 
echtgenoot van Annelies Swinne;  

 

DINSDAG 10 DECEMBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron. 
Iedereen is van harte welkom. 
agenda: Donderdag 5 december wordt 
de H. communie aan huis gebracht bij 
zieken, ouderen en gehandicapten die 

hiervoor zijn aangemeld. Woensdag 11 
december om 19.00 uur is de 
bijeenkomst van de lectoren in de 
vergaderzaal. 
overleden: Etiënne Schijvenaars 
echtgenoot van Agnes de Wilde, 
overleden in Clinge op zondag 24 
november in de leeftijd van 82 jaar. De 
uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 
zaterdag 30 november in de kerk van 
Clinge gevolgd door de crematie. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 13 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd door 
de werkgroep 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Wies van Driessche 
echtgenoot van Mien van Driesche 
lector: M. van Driessche-Crombeen 
mededeling: Woensdag 18 december 
is de kerstviering door de kinderen van 
de basisschool om 19.00 uur in de kerk. 
U bent hiervoor allen van harte 
uitgenodigd. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 7 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz  
intenties: Fons de Clippelaar; echtpaar 
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en overleden familie; 
jaargetijde Marlies Schuren-de 
Schepper en overleden echtgenoot 
Theo Schuren en overleden familie; Jo 
Mangnus; Willi Lambert en overleden 
familie Lambert-de Boeij; overleden 
ouders Borm-van Eerdenburgh 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 8 DECEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 

zus Corrie en tante Maria Burm; Adrie 
Hoofman en familie; overleden ouders 
Fons Neve en Elsa Neve-Pieters; Roos 
van Itegem; overleden ouders Ceril en 
Cornelia Roelands-Platjouw; overleden 
ouders Pouwels-Goossen en zoon Martien; 
jaargetijde Ria de Booij, jaargetijde Joos 
de Booij, jaargetijde Pauline de Booij-
van Driessche en zoon Karel 
lector: Tiny Burm 
com. assistent: J. van Waterschoot 

 

 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 9 DECEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Rosalia Kerckhaert-Warrens 
en overleden echtgenoot Josephus 
Kerckhaert 

 

DONDERDAG 12 DECEMBER 19.30 UUR: 
Taizé viering 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 5 DECEMBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater W. Weemaes 
intenties: voor onze overleden 
bewoners en overledenen in eigen kring 
overleden:  
mw. Julia Freijser-Meersschaert 96 j. 
dhr. Piet de Booij 95 j. 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 

ZONDAG 8 DECEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Frans en Els Van 
Daele-Rottier en familie; Piet en Lidy 
Weemaes-Baart; jaargetijde Adriaan en 
Ursula Hoogesteger-van de Heyden 

 

WOENSDAG 11 DECEMBER 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
dhr. Wim van Britsom 92 j. 
mw. Gerda van Rattingen-Briquet 81 j. 
mw. Yvonne Van Den Branden-Verbist 94 j. 

 
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 

 

DINSDAG 10 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
 
 
 
 

 

 
 

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

