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LEZINGEN 27 NOVEMBER 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 30 september-1 oktober 

 

Hulst 
 zo 1 okt 11.00 uur  eucharistie 
 wo 4 okt 19.00 uur  eucharistie 
 vr 6 okt 19.00 uur  eucharistie 
 

Koewacht 
 zo 1 okt 9.30 uur  w&c viering 
 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 3 okt 19.00 uur  eucharistie 
 za 7 okt 14.30 uur rozenkransgebed 
 

Clinge 
 za 10 dec 19.00 uur w&c viering 
 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 13 dec 9.30 uur w&c viering w&c viering 
  aansluitend aanbidding 
 

Nieuw-Namen 
 vr 9 dec 19.00 uur  geen viering 
 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 30 sept 19.00 uur  w&c viering 
 

Kloosterzande 
 zo 1 okt 9.30 uur  eucharistie 
 

wzc Antonius 
 do 28 sept 10.30 uur  w&c viering 
 

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

wzc De Lange Akkers 
 di 3 okt 10.30 uur  eucharistie 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk, 

Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, 
Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl 
 

 
 

 

80e jaargang nr. 47 
 

zondag 1 oktober 2017 

TINTINNABULUM 

Hoi allemaal! Het was een 
indrukwekkende week hier in Kaapstad. 
Ik ben namelijk begonnen met mijn werk 
voor de Amy Foundation. Ik werk daarbij 
van maandag t/m donderdag. In de 
ochtenden zit ik met nog een aantal 
vrijwilligers en stagiaires uit verschillende 
Amerikaanse staten en ook uit Nederland 
op het kantoor van de organisatie om 
daar (administratief) te ondersteunen 
waar dat nodig is. In de middagen, rond 
een uur of 3, vertrekken we vervolgens 
naar de sloppenwijken om daar te 
assisteren bij verschillende naschoolse 
opvangcentra. Ik heb in mijn eerste 
werkweek vooral meegekeken bij de  

 

verschillende programma’s die de 
stichting aanbiedt (o.a. verschillende 
sport-, muziek- en dansklassen). In de 
loop van volgende week is het de 
bedoeling dat ik een vast programma 
kies om bij te blijven assisteren de 
komende maanden om zo ook een band 
op te kunnen bouwen met de kinderen. 
Met de naschoolse programma’s die de 
Amy Foundation biedt aan de kansarme 
kinderen uit de sloppenwijken, probeert 
de stichting ervoor te zorgen dat de 
kinderen met positieve dingen bezig zijn 
in hun vrije tijd om zo niet in aanraking 
te komen met de criminaliteit die heerst 
in hun buurten. Tot volgende week! 

 

Ook dit najaar  worden door Rouwzorg 
Regio 0114 weer rouwgroepen 
georganiseerd. Rouwenden komen 8 
weken samen in groep om naar elkaars 
verhaal te luisteren en om inzicht te 
krijgen in wat verlies en rouw met je 
doen. De gespreksgroep staat open voor 
iedereen, ongeacht geloofsovertuiging 
en bestaat uit max. 10 personen zodat 
er vertrouwen kan groeien. Daarom is 
het ook nodig om alle 8 bijeenkomsten 
te volgen. Deelname is gratis. 
 

De eerste rouwgroep zal doorgaan op 8 
dinsdagavonden van 19.30 uur tot 
ongeveer 22.00 uur en start op 
dinsdagavond 7 november. De data zijn: 
7, 14, 21 en 28 november; 5 en 19 
december 2017, 9 en 16 januari 2018. 
De tweede rouwgroep is op 8 maandag 
namiddagen van 14.00 uur tot ongeveer 
16.00 uur en start op maandag 6 
november. De data zijn: 6, 13, 20 en 27 
november; 4 en 11 december 2017; 8 
en 15 januari 2018. 
 

Indien er voldoende vraag is, start een 
aparte groep voor ouders van een 
overleden kind (ook tijdens en na de 
zwangerschap) op 8 dinsdagavonden 
vanaf 6 februari 2018. De data zijn: 6, 
13, 20 en 27 februari; 6, 13, 20 en 27 
maart 2018. Kan er geen aparte groep 
gevormd worden, dan kunnen ouders 
aansluiten bij de avond- of 
namiddaggroep. 
 

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de 
 

pastorie Steenstraat 22 te Hulst. 
Die eerste stap zetten is niet gemakkelijk 
maar je verdriet delen helpt écht.  
Als jij dit ook wilt, neem dan contact op 
vóór 5 oktober met het rouwzorgteam : 
Fien Martinet – ervaringsdeskundige / 
verantwoordelijke Koewacht 
0114-364050 – fmartinet@zeelandnet.nl 
Maggie Sandkuyl – maatschappelijk 
werkster / gecertificeerde rouw-
/verliesbegeleidster 0114-315149 – 
msandkuijl@zeelandnet.nl 
Katrien Van de Wiele – pastoraal 
werkster in de regio / Rouwzorg 
06-41322776 – kvdwiele@zeelandnet.nl 
Ook bij de plaatselijke contactpersonen 
kunt u informatie krijgen: voor de rooms-
katholieke parochiekernen: 
Hulst: Luc Brems 0114-316230 
Heikant: Marlies Martinet 0114-370555 

Hengstdijk:  Corrie de Cock 0114-682156 
Kloosterzande: Tiny Seij 0114-682306 
Koewacht: Fien Martinet 0114-364050 
Lamswaarde:  

 Jeanne de Poorter 0114-690477 
Nieuw-Namen: 

 Paul de Deckere 0114-345360 
St.Jansteen: Paul Hemelaar 0114-310319 
Terhole: Marleen Dobbelaar 0114-310526 
Vogelwaarde:  
 Marlies Everaert 0114-671539 
Clinge en Graauw:  
opgeven via het rouwzorgteam (zie boven) 
voor de protestantse kerken:  
 Leny Maat 0114-310547 

Meer informatie kunt u ook vinden op de 
website www.rk-kerk-ozvl.nl onder 
Rouwzorg en op www.pgoosthoek.nl 

 

 

 
 

Aan het werk! – 18 september 2017, Niklas Wiertz 

  

De Librije 
 

Zomer 2017 loopt weer op zijn einde. Dat 
betekent ook, dat de Librije weer de deuren 
sluit. Dit jaar was het thema van monu-
mentendag: boeren, burgers en buitenlui. 
Niet alleen dit weekend maar vanaf mei 
was dit thema zichtbaar in de Librije. 
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 t/m 10 sept 31057 bezoekers 
ontvangen waarvan er ook 407 de Librije 
hebben bezocht. In het monumenten-
weekend bezochten 520 mensen, 
waarvan 195 ook de Librije, de basiliek. 
Emmy bedankt voor de vele uren dat je 
er gezeten hebt. De laatste dag was een 
koude dag. Het goede moment is dus 
gekomen om de Librije te sluiten. 
 

Ezechiël 18, 25-28 
Filippi 2, 1-11 

Matteüs 21, 28-32 
 
 

THEMA:  
KEER OM! 

LEZINGEN 1 OKTOBER 

26ste zondag 
door het jaar 

JAAR - A 

 

Lucas Verdurmen  
2½ jaar misdienaar 

 

Ook deze week hebben we een 
jubilaris. Lucas Verdurmen is 2 ½ jaar 
misdienaar in de basiliek. Proficiat. Op 
het eind van de zondagsviering op 17 
sept 2017 werd Lucas bij pastoor 
Wiertz geroepen om even in het 
zonnetje te worden gezet. Op vraag 
van pastoor Wiertz vertelt hij heel 
tevreden te zijn en veel schik te 
hebben in het misdienaar zijn, maar 
scouting en het leven op de boerderij 
hebben toch ook een grote 
aantrekkingskracht. Kortom Lucas is 
heel tevreden met zijn leven. We hopen 
Lucas nog dikwijls te mogen zien. 
 

 

 

Tieners Onderweg Kerk-
POP Evenement 

 

Onder inspiratie van de ‘Stichting 
Kerkbelang’ werd op zaterdag 16 Sept. 
jl. het eerste ‘Tieners Onderweg’ 
evenement gehouden in de kerk te 
Koewacht. Op basis van de leuke 
reacties vanuit de tieners en familie kan 
met grote tevredenheid teruggekeken 
worden op een zeer succesvol 
kerkevenement. 
Voorafgaand aan de bijeenkomst deden 
enkele scholen ook mee aan een ‘doe 
project’, dit onder het thema ‘Mijn blik 
op de toekomst’. De organisatie is ook 
zeer blij met de ruime opkomst en het 
groot enthousiasme vanuit de tieners. 
De avond werd in belangrijke mate mee 
vorm gegeven door de tieners zelf. 
Enkele tieners kozen de muziek, de 
voetballer Augustine Loof deelde zijn 
levenspad, er werd een gedicht 
voorgedragen, enkele jongeren deelden 
hun eigen blik op hun persoonlijke 
toekomst, en een professionele DJ 
zorgde voor een heuse eigentijdse 
sfeer.  
Het initiatief heeft ook bijgedragen tot 
het verstevigen van banden en de 
samenwerking met scholen in de 
grensregio. 
De terugkoppeling door de jeugd en 
hun ouders was ook uitermate positief. 
Een grote waardering gaat uit naar alle 
vrijwilligers die opnieuw voortvarend 
een eigen taak opnamen. Iedereen blikt 
alvast vooruit naar een herhaling van 
deze tienerbijeenkomst. 
 

Op de pechstrook van het leven 
Het nieuwe jaarthema 2017-2018 van Rouwzorg Regio 0114 

 

 

 

 
 

 
 

de Coeur de Marie”? 
Op een zeer boeiende, gedegen en 
uitgebreide wijze gaf zr. Noëla Polet haar 
verdediging weer. Naast haar familie 
waren er ook zo’n zestig 
belangstellenden, waarvan velen uit 
Zeeuws-Vlaanderen. 

 

Donderdag 14 september 2017 vond aan 
de Radboud Universiteit te Nijmegen de 
promotie plaats van zr. Noëla Polet (73), 
geboren in Aalst en van 1998 tot 2008 
werkzaam als pastoraal werkende in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen. Zr. Polet heeft met 
succes haar proefschrift “De weg van 
Adélaïde Marie Champion de Cicé. Een 
zoektocht van het hart in bewogen tijden.” 
verdedigd. Het doel van het proefschrift is 
een bijdrage te leveren aan het 
onderzoek naar de spiritualiteit van 
Adélaïde, met name door haar spirituele 
ontwikkeling in de culturele context van 
haar tijd in beeld te brengen en dat vanuit 
het geheel van haar geschriften.  
Wat heeft deze adellijke vrouw ertoe 
aangezet om te kiezen voor deze 
moeilijke en intensieve weg, die leidde 
tot de stichting van de “Société des Filles 
 

Doctoraat behaald door zr. Noëla Polet 

mailto:fmartinet@zeelandnet.nl
mailto:msandkuijl@zeelandnet.nl
mailto:kvdwiele@zeelandnet.nl
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/
http://www.pgoosthoek.nl/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 1 OKTOBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs met samenzang  
intenties: Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Bernardus Temmerman en 
echtgenote Johanna de Smit, overleden 
zoon en dochters; familie Baart-van 
Gijsel; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes; Joop Eggermont; 
Angèle Hemelaer en echtgenoot Joos 
Fassaert; voor Agostino Belviso; voor Jo 
de poorter, echtgenote van Ireen van 
Waterschoot; Andrea van Gassen en 
echtgenoot Eduard Verbist en overleden 
familie; Emma van Gassen en 
overleden familie 

 

WOENSDAG 4 OKTOBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baart-van Gijsel; familie Verdurmen; 
overleden ouders Alfons Seghers en 
echtgenote Cherardina Buys 

 

VRIJDAG 6 OKTOBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Wim Bruggeman en overleden 
familie; Alphons Blommaert en echtgenote 
Mathilde de Vos en overleden ouders; 
overleden ouders Brand-Wauters en 
overleden familie; voor René Verstraaten 
en echtgenote Gerardina Kindt; Pater Piet 
van der Aart; Corrie kerckhaert-de Bont 
echtgenote van Jo Kerckhaert; voor Marie 
de Theye en echtgenoot Leon de Kock en 
overleden familie 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

DINSDAG 3 OKTOBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor P. Verbeek 
intenties: pastor Claessens; Johan en 
Angela de Burger – Weemaes; Seraphine 
Pieters en echtgenote Angela Verbist; 
Maria de Rechter en echtgenoot; Martien 
Vermue en overleden familie; Maria en 
Agnes Bauwens overleden ouders en 
Nelly Bauwens. 

 

ZATERDAG 7 OKTOBER 14.30 UUR: 

rozenkransgebed voor de vrede ! 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de vrede 
te komen versterken. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het parochiekoor 
o.l.v. Marlene Bauwens 

 

DINSDAG 3 OKTOBER 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk woord- en communie-
viering met als voorganger pastor R. 
Grossert met aansluitend aanbidding 
van het Allerheiligste tijdens de 
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron.  

 

mededeling:  
De extra caritascollecte van zaterdag 16 
september bestemd voor het rampgebied 
Sint Maarten, heeft € 99,00 opgebracht. 
Met dank namens het caritasbestuur. 

 

 

COLLECTE  
30 SEPTEMBER-1 OKTOBER 

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 en in Kloosterzande is er een 
extra caritas collecte. 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 30 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor Ch. v.d. Walle  
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; jaargetijde 
Antonius Bun en overleden familie. 

 

mededeling: 
De Caritas-collecte van zondag 17 
september voor de slachtoffers van de 
ramp op Sint Maarten heeft  € 413,00 
opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!  

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 1 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 Albertus van 
Overmeeren en Martha Baart; overleden 
echtpaar Aalbrecht en Jobina Rijk-de 
Winter en overleden familie; Alie Gerritse 
en overleden echtgenoot Joos Sponselee 
en schoonzoon Frank; Joos de Booij en 
echtgenote Annie Schuren en overleden 
familie; onze lieve vrouw uit 
dankbaarheid; Albertus Heijens en 
echtgenote Emma Rozalia de Kort en 
overleden schoonzonen 

 

lector: Jojanneke Taelman 
com. assistent: Lidwien Jansen 
 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 1 OKTOBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: Jacobus Baert en Melanie Tack 

 

lector: Gonny Rozijn of Els de Caluwé 
 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 28 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie; René de 
Cock, overleden ouders en familie 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 1 OKTOBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering  
intenties: Elza Rottier, echtgenote van 
Frans van Daele en families; jaargetijde 
Emiel en Jeanne van Osselaer - Geerts; 
Achiel Hermans, echtgenoot van Margriet 
Bryssinck; Jo Weemaes, echtgenoot van 
Bieke Jaspaert, ouders en familie; Marie 
de Schrijver - van Driessche en 
echtgenoot Petrus de Schrijver; Lena 
Riemens - Elias; Ward en Elsa Vink - Mel; 
Jo en Maria Maerman - Borm; Eduard en 
Astrid van de Walle - de Schepper en 
familie; jaargetijde Jozef Jansen en 
echtgenote Roza van Waterschoot. 

 

WOENSDAG 4 OKTOBER 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe Hoeve 
koor 

 

overleden:  
Maurice van den Broeck  79 jr. 
Annie de Brouwer  - Mannaert  90 jr. 
Cornelia Kirpenstein-v.d. Westeringh 81 jr. 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 3 OKTOBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering  
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter 
Annet 

 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl 
 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz 
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst 
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl 
wwiertz@live.nl 
Pastoor van de parochies 
H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas, 
Elisabeth 
 

Pastoraal werkster 
Chantal van de Walle 
Rapenburg 34, 4581 AD Vogelwaarde 
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721 
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl 
 

Pastoraal werker Ralf Grossert 
Churchillhof 9,  
4587 EV Kloosterzande 
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 
 

Pastoraal werkster 
Katrien Van de Wiele 

Beneluxstraat 16, 
4551 TM Sas van Gent 
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
 

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
Truffinoweg 2 
4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 

Pastoraal werkster Henny de 
Koning 

e-mail: h.dekoning@zzv.nl 
hlmdekoning@outlook.com 
 

Diaken Kees van Geloof 
Leeuwerikstraat 14 
4561 KM Hulst 
tel.: 0114-313604 

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 22, 
 4561 AS Hulst 
 tel. 0114-312130 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07  
openingstijden parochiesecretariaat: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail:       pastoriehulst@zeelandnet.nl 
 

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER 
contact tel. 0114-312187  
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88 
 

HEIKANT  H. TERESIA v/h KIND JEZUS 
contact tel. 0114-312187 
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82 
 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
postadres Kerkplein 2  

4576 AS Koewacht. 
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48 
 

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 6001  

BOSCHKAPELLE 

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 

 

STOPPELDIJK H. GERULPHUS  

postadres Kerkstraat 15 
 4581 BV Vogelwaarde  
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64 

 

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 Notendijk 7a 
 4583 SV Terhole 
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 
 

 

Tieners Onderweg 
 

Als tiener geniet je van een 
zorgeloos bestaan, 

zoekend om de weg tot 
volwassenheid te begaan. 

 

Elke stap naar zelfstandigheid geeft 
plezier, 

een tijdslijn tussen leren en afkeren 
met soms gegier. 

 

Ouders die bevreesd toezien, 
wijzen op gevaren die je zelf nog 

niet kan overzien. 
 

Doorgaan met stappen soms groter 
dan jezelf, 

zoeken naar de tolerantiegrens bij 
de andere mens. 

 

Verlangen naar de nodige afwisseling, 
hopen dat het opgroeien toch snel 

zal gaan, 
de tocht naar volwassenheid ook 

natuurlijk ondergaan. 
 

Ook al ga je even buiten de 
geldende sporen, 

er wacht steeds een familie die je 
blijft bekoren. 

 

Kunnen huilen en schaterlachen 
tegelijk, 

op zoek naar een eigen plaats in de 
maatschappij, 

eindelijk kunnen zeggen, ja ik hoor 
er ook bij. 

 

Snel wordt zelfstandig zijn dan toch 
bereikt, 

je bent als tiener tot volwassenheid 
gerijpt. 

 

Wanneer je de tienertijd bent 
ontgroeit, 

besef je, de tijd van mijn jeugd was 
ongemoeid. 

 

Streven om gedijd verder te gaan, 
er valt in de wijde wereld nog 

zoveel te beleven, 
gericht op je eigen doelen afsteven. 

 

Ronny - Ronald Herman 

 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl

