
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 28-29 juli 

 

Hulst 
 zo 29 juli 11.00 uur  w&c 
 wo 1 aug.18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 1 aug.19.00 uur  eucharistie 
 vr 3 aug. 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 29 juli 9.30 uur  w&c 

 

Heikant 
 do 26 juli 10.30 uur:  w&c  

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 31 juli 19.00 uur eucharistie 

 za 4 aug. 14.30 uur rozenkransgebed 
 

Clinge 
 za 28 juli 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 31 juli 9.30 uur  gebedsgroep  

 

Tragel 
 wo 1 aug. 10.30 uur  w&c viering 

 

Nieuw-Namen 
 vr 27 juli 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle 
 za 28 juli 19.00 uur  w&c viering  

 

Kloosterzande 
 zo 29 juli 9.30 uur  w&c viering  

 

wzc Antonius 
 do 26 juli 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 29 juli 10.30 uur  w&c viering 
 wo 1 aug. 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 2 aug. 14.00 uur weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 31 juli 10.30 uur  weekviering 
 

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 Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

 
 

 

81e jaargang nr. 37 
 

zondag 29 juli 2018 

TINTINNABULUM 

Het is misschien helemaal niet verkeerd 
in deze tijd eens op een rijtje te zetten 
wat wij in de kern geloven. Op de site 
van rooms-katholieke Kerk Nederland 
komen wij het volgende tegen:  
 

God is mens geworden 
De kern van het christelijk geloof is dat 
God mens is geworden. Zozeer heeft 
God de mensen liefgehad dat Hij zijn 
Zoon naar de wereld heeft gestuurd, 
lezen we dan ook in het evangelie van 
Johannes (3,16). Op een bepaald 
moment in de geschiedenis, op een 
bepaalde plaats op aarde, is Jezus 
geboren. Het Woord van God is vlees 
geworden, zo verwoordt Johannes het 
(1,14). We vieren deze menswording 
van Gods Zoon met Kerstmis.  
 

Hij is verrezen 
Jezus verzamelde een groep leerlingen 
om zich heen, verrichtte genezingen, 
sprak over zijn verhouding met zijn 
Vader in de hemel en verkondigde het 
Rijk van God. Omdat Hij zich uitgaf voor 
Gods Zoon beschouwden sommige 
Joodse leiders Hem als bedreigend voor 
het geloof in de enige God. Hij werd 
opgepakt en gekruisigd. Toen Jezus na 
zijn sterven uit de dood verrees en aan 
zijn leerlingen verscheen, begrepen zijn 
 
 

volgelingen steeds meer dat Hij 
werkelijk de Zoon van God was. Jezus’ 
verrijzenis vieren we met Pasen. Voor 
het christelijk geloof is Pasen het 
belangrijkste feest.  
 

Heilige Geest 
In de eerste veertig dagen na zijn dood 
verscheen Hij nog verschillende malen. 
Toen keerde Jezus terug naar zijn 
Vader in de hemel: Hij steeg op naar de 
hemel (Hemelvaart). Maar Hij beloofde 
een helper te sturen. Tien dagen later 
daalde deze Helper, de heilige Geest, 
neer over de leerlingen (Pinksteren).  
 

Kerk 
Deze wonderlijke ervaring maakte van 
de eerste christenen een hechte 
gemeenschap van mensen die het 
avondmaal vierden zoals Jezus met zijn 
leerlingen had gedaan (de Kerk), en die 
aan heel de wereld Jezus’ boodschap 
(het goede nieuws, evangelie) gingen 
verkondigen.  
 

Van harte mag ik hopen dat dit verhaal 
u raakt. Dat het u nieuwsgierig maakt 
naar wie Jezus Christus is. In deze tijd. 
Voor ons. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

Wie mij kent hoort mij meer dan eens er 
op wijzen dat het financiële fundament 
onontbeerlijk is voor kerk-zijn. Wie mij 
kent weet dat ik vind dat als je met 
elkaar iets op wil bouwen, je daar ook 
iets voor uit moet willen geven. Dat is 
ook zo in onze parochie. Als we alsmaar 
van mening zouden zijn dat niets kan, 
dat elke euro die we uitgeven er een te 
veel is, dan gaat het opbouwen niet 
lukken. Wie mij kent weet dat we het 
niet over de balk moeten gooien. Geen 
onnodige uitgaven. Niet te veel als het 
met minder kan. Maar we moeten wel 
geld durven uitgeven om samen een 
goede parochie neer te zetten. En zoals 
overal: alles kost nu eenmaal geld. 
Onze parochie wordt niet gesubsidieerd. 
Er is geen geld van de overheid dat ons 
‘boven de streep houdt’. Het bijzondere 
is, -en daar mogen we met elkaar zeer 
trots op zijn-, we doen het zelf, we doen 
het samen. Ons pastorale team, onze 
gebouwen, ons kerkelijk programma, 
alles wat we doen; met elkaar maken 
we het mogelijk. Iedere euro van u allen 
draagt daartoe bij. Kerkbijdrage, 
collecten, giften; dit alles maakt zoveel 
mogelijk. En daarnaast is er af en toe 
 

een parochiaan die onze parochie met 
een mooi bedrag in zijn of haar 
testament bedenkt. En juist deze 
financiële ondersteuningen, die altijd 
onzeker zijn, maar altijd weer aan de 
parochie toevallen, zijn er altijd geweest 
en zijn er ook nu. En dit alles maakt dat 
ik veel vertrouwen heb in de toekomst 
van onze parochie, in de toekomst van 
onze parochies. Want wat we met 
elkaar doen bouwt aan de Kerk, bouwt 
aan vertrouwen en velen hier in 
Zeeuws-Vlaanderen zijn daar zeer 
tevreden over. Kortom, door de vele 
bijdragen in de verschillende vormen 
van u allen, in het verleden, in het nu en 
in de toekomst, kunnen we bouwen aan 
onze parochie. Er is veel te doen! En ik 
beloof u dat het pastorale team samen 
met het parochiebestuur en de 
parochiekerncommissies zeer 
verantwoord aan de opbouw van de 
parochie zullen werken. Dank voor uw 
vertrouwen. Dank dat u erover wil 
nadenken hoe u het financiële 
fundament onder onze parochie mede 
vorm kunt geven. 
 
pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 
 

Wat geloven wij 
 

Ook dit jaar mag ik weer een aantal 
‘Kermisvieringen’ voorbereiden en 
voorgaan in de verschillende parochies 

van Zeeuws-Vlaanderen. Het komt er zo 
ongeveer op neer dat alle parochiekernen 
aan de grens deze viering kennen. Zoals 

dat is met al het onbekende reageerde ik 
in het begin een beetje van: “Moet dat 
nou?” Want nergens anders in ons 

bisdom is de kermisviering bekend. Nu ik  
 

 

LEZINGEN 29 JULI Nog niet eerder 
vertoond in de basiliek 

van Hulst! 
 

Een unieke combinatie van beeld en 
geluid, dat is wat het evenement op 
vrijdag 27 juli in de basiliek van Hulst 
belooft te worden. Dit slotconcert van 
de Stichting Orgelconcerten Hulst 
staat geheel in het teken van Charlie 
Chaplin en van live improvisatie. De 
stille filmklassieker ‘Modern Times’ 
van Charlie Chaplin wordt op een 
groot scherm in de basiliek getoond. 
Tegelijkertijd wordt deze film begeleid 
door een volledige live-improvisatie 
op het orgel. Een primeur voor de 
basiliek van Hulst, maar ook een 
primeur voor de Stichting Orgel-
concerten Hulst. Zij organiseren al 
meer dan 40 jaar concerten op het 
400 jaar oude Loys Isoré-orgel. 
 

 
De humoristische film in combinatie 
met luchtige, speelse muziek maakt 
dit evenement bij uitstek geschikt 
voor jong en oud. De Stichting hoopt 
hiermee een breed publiek aan te 
spreken. De artiest van de avond is 
de bekende orgelimprovisator Paul 
De Maeyer uit België. Hij heeft al vele 
malen met groot succes verschillende 
stille films tot spreken gebracht.  

 

 
 

Modern Times van Charlie Chaplin: te 
horen én zien op vrijdag 27 juli om 
20.00 uur in de basiliek van Hulst. 
Vanaf 19.30 uur is de kerk open. De 

toegang bedraagt € 10. Tip: neem 
een kussentje mee. Meer informatie 
vindt u op de website 
www.orgelconcertenhulst.nl 
 

Schouders eronder 
 
 

 

 
 

 
 

inmiddels alweer een aantal jaren hier in 
Zeeuws-Vlaanderen pastoor mag zijn 

en dus vertrouwd geraakt ben met deze 
kermisvieringen, denk ik er heel anders 
over. Ik vind het eerlijk gezegd prachtig. 
Zeer verbindend, op verschillende 

manieren. Zowel onderling; families 
komen op zo’n dag van alle kanten 
samen in het geboortedorp en beginnen 

die dag met de viering in de kerk. Maar  
 

ook is er in die viering de sterke 

verbondenheid van de levenden met de 
doden. Want aan de doden wordt 
gedacht, soms worden de namen van 

hen die in het afgelopen jaar gestorven 
zijn genoemd, voor de doden wordt 
gebeden. En de vieringen zijn prachtig. 

Veel mensen. Een prachtig koor. Soms 
is ook de plaatselijke fanfare van de 
partij. Kortom, het is werkelijk bijzonder  

 

Kermisvieringen 
 

 

17de zondag door het jaar 
JAAR - B 

 

2 Koningen 4, 42-44 
Efeziërs 4, 1-6 

Johannes 6, 1-15 
 

 
 

THEMA: DELEN IN 
VERTROUWEN 

 

om deze vieringen voor te mogen gaan. 
Hulde ook aan de mensen die alles 
voorbereiden. En zeker ook aan de velen, 
die de kerkhoven zo prima in orde houden. 
Zoals ik al zei, ik kende de ‘Kermisviering’ 
niet maar zou deze vieringen niet meer 
willen missen. Van harte hoop ik dat we 
de kermisviering nog vele jaren op ons 
kerkelijke programma mogen houden. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

http://www.orgelconcertenhulst.nl/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 29 JULI 11.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het Basiliekkoor 
intenties: pastor Jo van der Heijden; 
Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
fam. Baert-van Gijsel; Elza de Koning 
en overleden echtgenoten, Albert 
Boogaert en Joseph van Gimst; Theo 
de Koning; Jo de Deckere echtgenoot 
van Marja d’Haens wederzijdse ouders 
en familie; Maria Meijs. 

 

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties: overleden ouders Stallaert- 
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert- van Gijsel; familie Verdurmen; 
overleden weldoeners van de basilliek; 
Petrus Gellinck en overleden familie; 
Begga Laman; Petrus van de Voorde en 
overleden familie; Petrus Crombeen en 
overleden familie; familie van de Perre; 
Ria de Nijs van Haelst; Maria de Smit; 
Piet Maenhout en overleden familie 
Maenhout- Buijsrogge. 

 

VRIJDAG 3 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert, echtgenote 
Mathilde de Vos en overleden ouders; 
overleden ouders Brand- Wouters en 
overleden familie; Wim Bruggeman, 
echtgenote Roza Verstraaten, 
wederzijdse ouders en familie 

 

mededelingen: 
zaterdag 28 juli is het de laatste 
zaterdag van de maand, dan houden wij 
weer de maandelijkse kledinginzameling 
voor Mensen in Nood aan de tuinpoort 
van de pastorie van 10.30 tot 11.30 uur; 
graag de nog bruikbare kleding afgeven 
in goed gesloten dozen of plastic zakken. 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 29 JULI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep. 
intenties: Jacobus Baert en Melanie 
Tack; Jacobus Ysebaert 
 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 26 JULI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Martha van Houte en familie 

 
SINT JANSTEEN 

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 
 

DINSDAG 31 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs  
intenties:Maria de Rechter en 
echtgenoot Martien Vermue en 
overleden familie; René Bauwens en 
echtgenote; Theo Beughels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer 

 

ZATERDAG 4 AUGUSTUS 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 
 

 

 

COLLECTE 28-29 JULI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is de 
tweede collecte voor het onderhoud 
van de verwarming. 
 

 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 28 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
m.m.v. het koor ‘Laudate Dominum’ 
o.l.v. Bernadette Luijcks-Hemelsoet 

 

DINSDAG 31 JULI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron; iedereen is van harte welkom 

 
TRAGEL 

 

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 10.30 UUR 
woord- en communieviering met als 
voorganger: K. Van de Wiele 

 
NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH 
 

VRIJDAG 27 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger: K. Van de Wiele 
intenties: Jet Maerman, echtgenoot 
George Martens en familie; gezusters 
Coenen overleden ouders en familie; 
Waltraud Klann en echtgenoot Jozef Maes 

 

lector: G. Leenknecht - v. Dorsselaer  
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 28 JULI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: echtpaar Joos, Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
Josephus de Meijer en echtgenote 
Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens 
en overleden familie; Liet Erpelinck met 
gedachtenis van overleden dochter Ria 
en overleden familie Erpelinck-Wullems; 
Jo en Netty Boeijkens-Cappendijk; 
jaargetijde Jo de Klerk; jaargetijde 
Augusta Schuren-Thuij met gedachtenis 
van Petrus Schuren en overleden familie. 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 29 JULI 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 26 JULI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: René de Cock, overleden 
ouders en familie; August Freyser, 
dochter Agnes en overleden familie 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 

ZONDAG 29 JULI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep  
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Jo Bruggeman; 
Jo en Maria Maerman-Borm; 
Augustinus en Petronella Ferket-
Poulussen en kleinzoon Auk de Maat; 
Willy Vermeulen, echtgenoot van Paula 
Vermeulen-de Keijzer; Valentijn en 
Lucia van Overmeir-Verwer, Anita van 
Bunder, Joseph en Madeleine van 
Bunder-Ringoot, Frans Roelands; 
George en Ina Buysrogge-Stallaert en 
zoon George; 

 

WOENSDAG 1 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
woord- en communieviering m.m.v het 
Blaauwe Hoevekoor 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

vervolg 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

DONDERDAG 2 AUGUSTUS 14.00 UUR: 
woord- en communieviering in de serre 
van de Korenmarkt/Bellingstraat 

 

overleden:  
mw. Prudence Verhagen-Steijaert 87 jaar 

 
WZC DE LANGE AKKERS 

KOEWACHT 
 

DINSDAG 27 FEBRUARI 10.30 UUR: 
weekviering 
intenties: Aimé de Jaeger en 
kleindochter Annet 

 

 
 

Secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl 
Secretariaat parochie: 
e-mail: parochie@rk-kerk-ozvl.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 
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst 
tel. 06-42506424 
e-mail: 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 Zorgsaam 
zorggroep Zeeuws-Vlaanderen: 
Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst 
tel.: 0114-381317 
 

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

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
 

Henny de Koning, geestelijk verzorger 

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

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 
 

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 
 

 

Meer Mens-Zijn 
 

Als de mens meer menselijk zou zijn 
We verscheidenheid konden overstijgen 

Slaagden om elkaars denkbeelden te verstaan 
Zou vriendschap dan zelfzucht weerstaan? 

 

Als we begripvol konden samenleven 
Elkaars gebreken verstandig wisten te duiden 

Het vermogen hadden tegenstellingen te 
slechten 

Zouden we dan elkaar nog langer bevechten? 
 

Als we vanuit ieders persoonlijke kwaliteit 
Verenigd de samenleving konden ontplooien 

We bovenmatige rijkdom zouden delen 
Zou er dan gedeeld welzijn bestaan voor velen? 

 

Als we eigenbaat vermochten te beteugelen 
Godsdiensten zich broederlijk wisten te 

verenigen 
We macht niet geestdriftig zouden bekoren 

Zou dit ons voeren tot een hoopvol 
ochtendgloren? 

 

Als cultuur, opvoeding, religie, vriendschap 
Onderwijs, en werk de weg duiden van de mens 

Ontplooit het ‘mens-zijn’ zich dan naar 
paradijselijke wens? 

 

Ronald – Ronny Herman 
 

mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

