
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 18-19 januari 

 

Hulst 
 vr 17 jan 19.00 uur  stilteviering 
 zo 19 jan 11.00 uur  eucharistie 
 wo 22 jan 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 22 jan 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 19 jan 9.30 uur  eucharistie 

 

Heikant 
 do 23 jan 10.30 uur:  w&c viering 

 

Clinge 
 za 18 jan 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 21 jan 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 24 jan 19.00 uur  w&c viering 

 

Vogelwaarde 
 za 18 jan 19.00 uur  w&c viering 

 

Hengstdijk 
 do 23 jan 19.30 uur w&c viering 

 

Kloosterzande 
 zo 19 jan 9.30 uur  eucharistie 

 

Lamswaarde 
 ma 20 jan19.00 uur w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 16 jan 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 19 jan 10.30 uur  w&c viering 
 wo 22 jan 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 21 jan 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 
 

 
 

 

83e jaargang nr. 11 
 

zondag 19 januari 2020 

TINTINNABULUM 

Het kopje boven dit artikel is de titel van het 
boek, waar je dezer dagen velen in ons 
eigen bisdom en overal in Nederlandse en 
Vlaamse parochies over hoort spreken. 
Ook bij ons is dat het geval. Ook onze 
drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen 
hebben volop aandacht voor dit boek. 
Het boek is geschreven door de Canadese 
priester James Mallon, die vol verbazing 
bemerkte dat misschien wel de aller-
meesten in zijn parochie alles wel goed 
vonden zoals het ging. Mensen vonden 
het wel gemakkelijk en gezellig. Lekker 
onder ons en niet echt open naar nieuwe 
mensen, die de neus binnen de deur 
van de kerk staken. Hij beschrijft hoe 
mensen liever de parochieruimten 
gebruiken om zelf te kaarten; liever dan 
de ruimten beschikbaar te stellen voor 
catechesegroepen waarnaar James 
Mallon verlangde en die hij wilde opstarten.  
Mallon bemerkte dat gelovigen 
nauwelijks weet hadden van de inhoud 
van het geloof en wat nog erger was: er 
was ook geen behoefte om iets van het 
geloof te weten. Dat zeiden ze ijskoud. 
Alles moest vooral zijn gang gaan en 
men kwam en deed mee wanneer men 
wilde. In hoeverre de gelovigen een 
relatie aangingen met Jezus Christus, 
dat was een intense vraag waarop het 
antwoord, kijkend naar de allermeesten, 
niet erg positief uitpakte. En deelnemen 
aan de eucharistie vonden velen echt 
geen vanzelfsprekendheid voor zichzelf 
als gelovige. Zo kon het niet blijven en 
Mallon zocht naar een andere aanpak. 

 
 

Dat ook wij een andere weg moeten gaan 
in onze parochies, daarover zijn de aller-
allermeesten het eens. In Nederland. 
Ook in ons bisdom. Ook in onze parochies. 
Daarover gaan we op 24 en 25 maart 
2020 met James Mallon en elkaar aan de 
praat. We proberen er met velen vanuit 
onze Zeeuws-Vlaamse parochies bij te 
zijn. We krijgen daar dan geen kant en 
klare oplossing voorgelegd, maar we 
worden vooral ‘opgewarmd’ om open te 
staan voor een nieuwe start van kerk zijn.  
Misschien bent u nu helemaal niet actief 
betrokken in de kerk of de parochie, 
maar leest u dit en voelt u zich geraakt. 
Weet dat u hartelijk welkom bent om 
mee te gaan naar Oudenbosch op 24 
en 25 maart 2020, uitgenodigd om mee 
te praten, uitgenodigd om daarna volop 
met velen samen aan de slag te gaan in 
de parochie waar u woont of de 
parochie waarop u zich betrokken voelt. 
Het is een geweldige uitdaging, die op 
ons wacht. Een uitdaging die ons 
verbindt. We hebben een boel te doen. 
Maar we doen het samen. Hier en 
overal. Dat is wat ons eendrachtig sterk 
zal maken. Samen sterk voor een 
nieuwe toekomst voor onze kerk. Omdat 
wat voor zo velen al zolang zo 
belangrijk is ook in de toekomst voor 
velen belangrijk zal blijven. 
Denk er eens goed over na. Praat 
erover met elkaar. Hopelijk tot spoedig 
ziens! En hopelijk tot 24 en 25 maart 2020, 
in de auto op weg naar Oudenbosch! 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

 
 

Als God renoveert 
 

 
 

 

 

LEZINGEN 19 JANUARI Filmavond 

 

Op 23 januari a.s. organiseert het 

Sint Franciscuscentrum een 

filmavond. De film heet A Man of his 

Word. Deze film wordt van harte 
aanbevolen! 

 

De avond vind plaats in het parochie-

centrum in de Alb. Thijmstraat 2 

4532 CZ Terneuzen (naast de kerk). 
Vanaf 19.30 uur kunt u naar binnen en 

wordt er koffie en thee geschonken. 

De film begint rond 20.15 uur. De film 

duurt 1½ uur. 
 

“Paus Franciscus - een man van zijn 

woord - hoop is een universele 

boodschap” is een zeldzame 

coproductie met het Vaticaan. De 

boodschap van paus Franciscus 

staat centraal in deze documentaire 

die naast werk voor de hervorming 

van het Vaticaans bestuursbureau, 

ook antwoorden geeft op de 

wereldvragen over dood, sociale 

gerechtigheid, immigratie, ecologie, 

financiële ongelijkheid, materialisme 

en de rol van het gezin. 
 

De film is gemaakt door Wim Wen. 
 

U zich kunnen aanmelden per e-mail: 

bureau@eparochie.nl en per 

telefoonnr. 0115-616006 op 

maandag, woensdag of vrijdag van 

8.30 uur tot 15.00 uur. 

 
 

Ter gelegenheid van het 50-jarig (kerk) 
koorleiderschap van Anton de Kort voor 
de parochie H. Maria Sterre der Zee, 
wordt op zondag 19 januari 2020 om 11 
uur in de basiliek te Hulst de 
eucharistieviering opgeluisterd door de 
Cantorij der Basiliek. Aansluitend op 
deze viering verzorgt de Cantorij onder 
leiding van Anton de Kort om 12.30 uur 
een miniconcert in de koorkerk van de 
basiliek. De toegang is vrij. 
Het jubileum van Anton de Kort als 
kerkmusicus valt samen met zijn 50-
jarige inzet als vrijwilliger voor de 
parochie. Al vanaf 1969 maakt Anton de 
Kort deel uit van het parochieel koor-
leidersoverleg, waarvan hij voorzitter is. 
Sinds 1980 is hij vervangend organist in 
de basiliek en vanaf 2000 is hij lid van 
de Commissie Gebruik Basiliek. 
Anton de Kort is als regiodirecteur van 
de Zeeuwse Muziekschool jarenlang 
verantwoordelijk geweest voor de 
inrichting van het muziekonderwijs in 
Zeeuws-Vlaanderen. Het plezier 
beleven aan muziek is naar zijn mening 
belangrijker dan het voortbrengen van 
beroemdheden. 
Anton is als dirigent een specialist in de 
methodieken van Kodaly, Orff en 
Justine Ward en doceerde in die 
hoedanigheid in zomercursussen van 
het Ward-instituut. In opdracht van de 
Nederlandse St. Gregoriusvereniging en 
Sako-Zeeland leidde hij cursussen 
koordirectie in Middelburg, Hulst en in  
Vlissingen. 
Vanaf 1969 dirigeerde hij het zeer  
 

 
 

omvangrijke Jongerenkoor Hulst. Daarna 
werd hij als dirigent aangetrokken door 
de Koorstichting Cantorij der Basiliek, de 
christelijke gemengde zangvereniging 
Asaf te Axel en door het Madrigaalkoor 
te Middelburg. Anton heeft een voorliefde 
voor koorwerken, die niet algemeen worden 
gezongen en vernieuwend worden 
genoemd, zoals composities van Daan 
Manneke, Maurice Pirenne en De Klerk. 
Met de genoemde koren, begeleid door 
orkesten en solisten van naam, 
realiseerde hij opmerkelijke uitvoeringen 
van onder meer ‘The Last Supper’ van 
Thiman, het ‘Stabat Mater’ van Caldara, 
het ‘Requiem’ van Fauré en de ‘Via 
Crucis’ van Liszt. Hij dirigeerde de 
Cantorij in o.a. de Notre-Dame te Parijs, 
 
 

de Dom van Trier, de Westminster 
Cathedral in Londen en in de 
kathedralen van Luxemburg, Haarlem, 
Antwerpen, Gent, Lille, Amiëns 
Straatsburg. Hij leidde vele radio-
opnames, twee CD-realisaties en 
enkele t.v.-uitzendingen van een 
eucharistieviering, waarvan de laatste 
twee in 2018 en 2019 werden 
uitgezonden vanuit de basiliek in Hulst. 
Ter herdenking aan de Eerste 
Wereldoorlog werden onder leiding van 
Anton de Kort twee grote projecten 
gerealiseerd, waarin de Cantorij der 
Basiliek ‘A Mass for Peace’ (2014/2015) 
met werk van Jenkins, Gilkyson, Rizza 
en Rutter ten gehore bracht, met 
medewerking van solisten en het 
Zeeuws Kamerorkest TY gevolgd door 
‘Tears from Heaven’ (2018) met o.a. het 
Stabat Mater van Caldara, de Funeral 
Anthems van Purcell in samenwerking 
met TY Zeeuws Kamerorkest, een 
professioneel solistenkwartet en 
instrumentale solisten in Hulst en 
Middelburg. 
Anton de Kort is onvermoeibaar als het 
gaat om zoeken naar nieuwe werken 
om met zijn koren in te studeren en er 
staan steeds nieuwe concerten op 
stapel. In september 2019 verzorgde hij 
met de Cantorij der Basiliek nog de 
artiestenmis in de Carolus 
Borromeuskerk in Antwerpen en op 15 
februari 2020 staat een concert van de 
Cantorij in samenwerking met het 
Zeeuws Byzantijns koor Srétenje 
(Middelburg) gepland. 
 

Anton de Kort 50 jaar kerkmusicus 

 
 

 

2de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Jesaja 49, 3. 5-6 
1 Korintiërs 1, 1-3 
Johannes 1, 29-34 

 

 
 

THEMA: 
IK HEB HET ZELF GEZIEN 

 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

VRIJDAG 17 JANUARI 19.00 UUR: 

stilteviering 
 

ZONDAG 19 JANUARI 11.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pastoor W. Wiertz m.m.v. Cantorij der 

Basiliek  
intenties: Jan de Theije Jo Willems en 

echtgenote Emelda Weemaes; familie 

Baert-van Gijsel; Louis Lockefeer; 

August de Kort, Anna Polspoel en 

dochter Imke; jaargetijde Elisabeth van 

der Ha en echtgenoot Petrus van 

Mullem; Gerda van Geertruij-Pieters 

Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga; 

Willy van Mol en echtgenote Maria 

Roels; Corry van der Wielen-Aarts en 

echtgenoot George van der Wielen; 

jaargetijde voor Charel Weemaes; Leon 

de Bleijzer echtgenoot van Ivonne van 

Puyvelde; jaargetijde voor Irma de Nijs-

van de Vijver 
 

WOENSDAG 22 JANUARI 18.30 UUR: 

rozenkransgebed 
 

WOENSDAG 22 JANUARI 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pater J. Reurs 

intenties: familie Baert-van Gijsel; ouders 

Stallaert-Elias en kinderen; familie 

Verdurmen 
 

mededelingen: 

 Zaterdag 25 januari houden we van 

10.30 tot 11.30 uur de maandelijkse 

kledinginzameling voor Mensen in 

Nood aan de tuinpoort van de 

pastorie; graag de nog bruikbare 

kleding in goed gesloten dozen of 

plastic zakken verpakken. 
 

 Zondag 19 januari is er een 

jubileumviering met medewerking van 

de Cantorij der Basiliek onder leiding 

van Anton de Kort; na de viering zal 

het koor nog een mini-concert geven. 

 

KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 19 JANUARI 9.30 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 

pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor 

intenties: Gerard van der Sijpt, 

echtgenote Germaine van der Sijpt-van 

Goethem en overleden familie 
 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

misdienaars: Annelinde en Martijn 

 

HEIKANT 

H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
 

DONDERDAG 23 JANUARI 10.30 UUR: 

woord- en communieviering met als 

voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Martha van Houte en familie; 

Benny Strooband echtgenoot van 

Emmy Neve; Lien van Dorsselaer-

Maes; Georg Pollet weduwnaar van 

Agnes Praet 
 

overleden: Maria D’hollander, 83 jaar 
 
 

 

COLLECTE 18-19 JANUARI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 

voor bisdom, vicariaat en eigen 

geloofsgemeenschap. In Hulst is er 

een extra collecte voor onderhoud van 

de basiliek. 

 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 18 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 
intenties: Valentine, Cyriel, Arthur en 
Emiel van Acker; George van Boven 
echtgenoot van Paulina d’Hondt; Jo van 
Goethem echtgenoot van Annie Smet 

 

DINSDAG 21 JANUARI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. Henricus-
kerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron 

 

overleden: 
*George van Boven echtgenoot van 
Paulina d’Hondt, overleden in Hulst op 
vrijdag 20 december in de leeftijd van 91 
jaar; de afscheids heeft plaatsgevonden 
op maandag 30 december in het 
crematorium te Terneuzen. 
*Jo van Goethem echtgenoot van Annie 
Smet, overleden in Terneuzen op 
vrijdag 27 december in de leeftijd van 
77 jaar; de uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op vrijdag 3 januari in 
de kerk van Clinge gevolgd door de 
begrafenis op het kerkhof aldaar. 
*Margriet Audenaerdt weduwe van Jo 
van Damme, overleden in Hulst op 
vrijdag 27 december in de leeftijd van 
95 jaar; de uitvaartdienst heeft 
plaatsgevonden op vrijdag 3 januari in 
de kapel van de Blaauwe Hoeve 
gevolgd door de crematie in Terneuzen. 

 

mededelingen: 
*De extra collecte tijdens de kerstviering, 
bestemd voor de verwarming en het 
onderhoud van ons kerkgebouw, heeft  
€ 99 opgebracht; met dank namens de 
parochiekerncommissie. 
*De caritascollecte van zaterdag 4 
januari, bestemd voor Stichting 
Vluchteling, heeft € 60 opgebracht; met 
dank namens het caritasbestuur. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 24 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger K. Van de Wiele 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 18 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Roger van der Veeken; 
Josephus de Meijer en echtgenote 
Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna 
Heijens en overleden familie.  

 

mededelingen: 
* de collecte voor de verwarming van 
onze kerk op 25 december heeft € 176 
opgebracht; hartelijk dank!l 
* de caritascollecte voor Stichting 
Vluchteling van zaterdag 4 januari heeft 
€ 96 opgebracht; hartelijk dank hiervoor! 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 19 JANUARI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert m.m.v. 
parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en 
familie; Marie Warrens; Els de Bruijn-
Neve; jaargetijde Albertus Heijens en 
overleden familieleden; jaargetijde 
Eugène de Bakker en overleden familie 
 

lector: Anita van Puijvelde 
com. assistent: Lea Kouijzer 
 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

DONDERDAG 23 JANUARI 19.30 UUR: 
Taizé-viering 

 

LAMSWAARDE 
H. CORNELIUS 

 

MAANDAG 20 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorgangerpastor R. Grossert 

 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 16 JANUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering  
intenties: voor overleden bewoners van 
ons huis en overledenen uit eigen kring  

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE 

HULST 
 

ZONDAG 19 JANUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Dora Steijaart-
Boeijkens; 

 

WOENSDAG 22 JANUARI 11.00 UUR: 
weekviering 

 

overleden:  
dhr. George van Boven 91 j. 
mw. José de Blijzer-Stevens 95 j. 
mw. Margriet v. Damme-Audenaerdt 95 j. 
mw. Henrica Pertijs-Mensen 83 j. 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 21 JANUARI 10.30 UUR: 
weekviering 

 

overleden: 
mw. Ivonne Verhoeve-van der Bilt 93 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 

 

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

