
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 1-2 september 

 

Hulst 
 zo 2 sep 11.00 uur  eucharistie 
 wo 5 sep 18.30 uur rozenkrans 
 wo 5 sep 19.00 uur  eucharistie 
 vr 7 sep 18.00 uur  biecht 
 vr 7 sep 19.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 za 1 sep 19.00 uur Poolse viering 
 zo 2 sep 9.30 uur  eucharistie 
 ma 3 sep 19.00 uur w&c viering 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 

 di 4 sep 19.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 za 1 sep 19.00 uur  w&c viering 
 
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 4 sep 9.30 uur  eucharistie 
  aansluitend aanbidding 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 
 za 1 sep 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 2 sep 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 30 aug 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 2 sep 10.30 uur  eucharistie 
 wo 5 sep 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 6 sep 14.00 uur weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 4 sep 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 Zorgsaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met 

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

Zoals u wellicht weet worden er vanuit 
het bisdom geloofscursussen gegeven. 
Door deze cyclus zijn we in de 
gelukkige omstandigheid, dat de cursus 
in Terneuzen plaats zal vinden in de 
Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2. 
Dit najaar zijn er 2 modules: 
‘Inleiding Bijbel’ op 27 september, 18 
en 25 oktober, 8 en 22 november van 
19.30 uur tot 21.30 uur. 
 

Achtergrond en inhoud 
De grond van ons geloof vinden we in 
de Bijbel, ook wel de Schrift genoemd. 
Het is een onmisbaar boek. Maar het 
vergt wel wat om dit boek goed te lezen 
en te verstaan. De Bijbel is eigenlijk 
geen boek, maar een bibliotheek. Vele 
boeken uit heel verschillende perioden 
uit een ver verleden zijn er in samen 
gebracht, maar uit al die stemmen klinkt 
er maar een boodschap: die van God. 
Al deze teksten vertellen wie God is en 
wie Jezus is, die ons God laat zien. Dat 
ontdek je pas als je leest en je ervoor 
openstelt. De Schrift is openbarend, als 
je er goed mee omgaat. Hoe dat in zijn 
werk gaat kunt u leren in de vijf 
bijeenkomsten. 
 

Door wie 
Twee bijbeldeskundigen van ons 
bisdom zullen u tijdens de avonden 
meenemen door de stof: bisschop 
Liesen en diaken Vincent de Haas. 
 

Kosten 
Aan deze cursus zijn geen kosten 
verbonden. Een vrijwillige bijdrage is 

welkom. Informatie en aanmelding: 
www.sintfranciscuscentrum.nl onder 
vermelding van vorming. 
 

De module Kerkgeschiedenis start 17 
januari 2019 en gaat verder op 31 
januari, 14 februari en 7 en 21 maart 
2019 eveneens van 19.30 tot 21.30 uur 
in Terneuzen, Emmaüskerk, Alberdingk 
Thijmstraat 2.  
 

Achtergrond en inhoud 
In deze cursus belichten we in vijf 
avonden telkens een belangrijke 
periode uit de geschiedenis van de 
katholieke Kerk. 
We gaan in op de maatschappelijke 
omstandigheden en op het geloofsleven 
van degenen die toen daarin leefden en 
die ons het geloof hebben doorgegeven. 
 

In het bijzonder schenken we aandacht 
aan het leven van een heilige die in die 
periode heeft geleefd en die in de 
omstandigheden van het moment een 
wegwijzer is voor het navolgen van 
Jezus en het beleven van het evangelie. 
Jezus heeft alle mensen willen 
samenbrengen in één gemeenschap 
met zijn Vader, een nieuw volk van God. 
Tot dat volk hoort niet alleen het volk 
Israël, maar alle mensen van alle tijden 
die antwoorden op de roeping van God 
en Jezus willen navolgen. Die 
gemeenschap die in naam van Jezus 
bijeen is gebracht, werd door de eerste 
christenen aangeduid met een woord 
dat we in het Nederlands met 'Kerk' 
vertalen. 
In de geloofsbelijdenis drukken we het 
geloof uit dat de Kerk heilig is. Dat is zij 
ook, omdat zij door God is 
bijeengebracht en bestaat uit mensen, 
die door God zijn geheiligd. Dat wil 
jammer genoeg niet zeggen dat alle 
leden van de Kerk, in het verleden en 
nu, persoonlijk even heilig zijn. 
Bovendien blijven we allemaal kinderen 
van onze tijd en staan onder invloed van 
de tijdsgeest. In steeds wisselende 
omstandigheden hebben de leiders en 
leden van de Kerk geprobeerd recht te 
doen aan het evangelie, met meer of 
met minder enthousiasme en met meer 
of met minder succes. Het zijn de 
heiligen, zoals de heilige Franciscus, die 
in hun tijd een getuigenis geven van de 
echte geest van het evangelie en laten 
zien wat het is om leerling van Jezus te 
zijn. In vijf sleutelperiodes in het leven 
van de Kerk willen we de licht- en 
schaduwzijden bespreken en bekijken 
vanuit het oogpunt van een heilige van 
die tijd. 
 

Door wie  
De cursusleider is Ben Hartmann, 
directeur Sint Franciscuscentrum. 
 

Aan deze cursus zijn geen kosten 
verbonden. Een vrijwillige bijdrage is 
welkom. 
 

Wilt u meer weten over de cursus 
‘Inleiding Bijbel’ dan kunt u kijken op 
internetpagina: 

https://sintfranciscuscentrum.nl/ 
vorming/geloofscursus-module-iv-
inleiding-bijbel 
 

 

Geloofscursus 
 

Uit het evangelie van Johannes (Joh. 6): 

Maar Jezus sprak tot hen: “Mort toch 

niet onder elkaar. Niemand kan tot Mij 

komen als de Vader die Mij zond, die 
mens niet trekt; en Ik zal die mens doen 

opstaan op de laatste dag.” “Ik ben het 

levende brood dat uit de hemel is 

neergedaald. Als iemand eet van dit 

brood zal die mens leven in eeuwigheid.” 

 

LEZINGEN 2 SEPTEMBER 
FEBRUARI 

Mariakapel Kloosterzande 
 

 

 

 
 

 
 

Wat Jezus hier tot ons zegt, is een 

poging om ons tot geloof te brengen. 

“Kom maar”, zo klinkt zijn uitnodiging, 

“kom bij Mij”. En Hij verzekert ons: 

“Waarachtig, wie gelooft heeft eeuwig 
leven. Ik ben het brood dat leven geeft. 

Wie dit brood eet, sterft niet, maar zal 

eeuwig leven.” 

Geloven kunnen we niet uit onszelf. Het  

wordt ons geschonken, van Godswege, 
vanuit de hemel. En geloven kunnen we 
ook niet alleen. Het is gemakkelijker als 
we het samen doen, samen met allen 
die steeds weer in de vieringen (of ook 
anderszins in zijn Naam) samen zijn, 
samen met de Kerk van alle tijden en 
alle plaatsen. 
 

Naar: Ko Joosse 
 

2de Kerk-Pop Festival: 
‘Tieners Onderweg’ 

 

Het thema van de 2de Kerk-Pop Festival 
is: ‘Vertrouw me’ en zal plaatsvinden 
op zaterdag 15 september 2018 van 
19.00  tot 21.00 uur. 
Samen met DJ Bryan openen we het 
nieuwe schooljaar met populaire Pop-
Rock muziek. Tijdens deze muzikale 
avond zal profvoetballer Augustine 
Loof persoonlijke herinneringen delen. 
Het wordt opnieuw een uitbundig, 
eigentijds en bovenal gezellig tiener 
evenement boordevol door jongeren 
genomineerde muzikale hits en ook 
de Shuffle Dance. 
Iedere jongere tussen 9 en 16 jaar uit 
de regio en grensstreek is van harte 
welkom, breng ook je vrienden en 
schoolgenoten mee! Dit Kerk-Pop 
Festival vindt plaats in de r.-k. kerk, 
Kerkplein 2, Koewacht (NL) en begint 
om 19.00 uur. De entree is gratis! 
 
 

Geloven 
 

 

22ste zondag door het jaar 
JAAR - B 

 

Deuteronomium 4,1-2.6-8 
Jakobus 1,17-18.21b-22.27 
Marcus 7,1-8.14-15.21-23 

 

 
 

THEMA:  
EER GOD VANUIT JE HART 

 

Maria-Tenhemelopneming 

15 augustus 2018 
 

70 parochianen - van jong tot oud - vierden 
's-middags in de goed gevulde kapel van 
OLV ter Eecken te Kapellebrug 30-jaar 
‘rozenkrans voor de vrede’. In verbonden-
heid met de wereldkerk getuigden we 
bij het uitgestelde Allerheiligste van 
ons vertrouwen in de voorspraak van 
onze hemelse moeder Maria. 
Na de zegen door pastoor Wiertz zijn 
twee bidders van het eerste uur 
gefêteerd en in de zonnige tuin had 
onze ontmoeting een extra feestelijk 
tintje dankzij een bijzondere taart. 
 

 

's-avonds ging pastoor Wiertz met 
assistentie van pater Tom Kouijzer 
voor in een prachtige viering in de 
basiliek die door maar liefst 160 
parochianen uit heel Zeeuws-
Vlaanderen werd bezocht. 
 

Ave Maria, dankbaarheid, vrede en 
vreugde! 
 

Namens alle deelnemers, Edmond Kluts 

 

Naar goede gewoonte gingen we na de 
viering in Kloosterzande, op zondag 19 
augustus, ook weer naar het 
Mariakapelletje aan het Poolsplein. Wat 
was het fijn daar samen te zijn en even 
stil te staan bij Maria, te bidden en te 
zingen. Dank aan de koperblazers van 
de harmonie die ons gezang hebben 
begeleid. Voor meer foto’s, klik hier of 
kijk op de website: en klik 
achtereenvolgens op Cluster, Noord, en 
tenslotte op Foto’s. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

http://www.sintfranciscuscentrum.nl/
https://sintfranciscuscentrum.nl/%0bvorming/geloofscursus-module-iv-inleiding-bijbel
https://sintfranciscuscentrum.nl/%0bvorming/geloofscursus-module-iv-inleiding-bijbel
https://sintfranciscuscentrum.nl/%0bvorming/geloofscursus-module-iv-inleiding-bijbel
https://www.rk-kerk-ozvl.nl/kernen/noord/foto/1292-mariakapelletje-te-kloosterzande-op-19-augustus-2018


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 2 SEPTEMBER 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 Baert-van Gijsel; 
familie Bernardus Temmerman en 
echtgenote Johanna de Smit, overleden 
zoon en dochters; jaargetijde Maria 
Temmerman; voor Theo de Koning; 
voor Piet Maenhout en overleden familie 
Maenhout-Buijsrogge; voor Theo 
Mangnus en overleden familie; voor 
Richard Vereecken en overleden 
familie; voor Margriet d’Hooghe en 
echtgenoot Theo de Vliegere; 
jaargetijde voor Wim Gielen 

 

WOENSDAG 5 SEPTEMBER 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de Vrede 

 

WOENSDAG 5 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; 
Joop Bruggeman en overleden familie 

 

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 18.30 UUR: 
mogelijkheid tot persoonlijke biecht 

 

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wouters en overleden familie; 
Wim Bruggeman en echtgenote Roza 
Verstraaten, wederzijdse ouders en familie 

 

KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZATERDAG 1 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
Poolse eucharistieviering in de Poolse 
taal met als voorganger pastoor 
Slawomir Klim 

 

ZONDAG 2 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Gerard Schalkens en overleden 
familie; Yvonne Janssens-Verschraegen; 
Ann van Daele echtgenote Alphons 
Bonte en dochter Hanny 

 

lector: Marlies Martinet-van Acker 
 

MAANDAG 3 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
intenties: Etien Herman echtgenoot van 
Marieke van Gremberghe en overleden 
familie 

 

lector: Els de Caluwé-de Schepper 
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 4 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: pastor Claessens; Maria en 
Agnes Bauwens, overleden ouders en 
Nelly Bauwens; Piet Smet en 
echtgenote Erna van Deurssen; Maria 
de Rechter en echtgenoot Martien 
Vermue en overleden familie; René 
Bauwens en echtgenote; Theo 
Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer 

 

 

 

COLLECTE 1-2 SEPTEMBER 
 

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 Koewacht is er een extra 
caritascollecte voor de Zonnebloem. 

 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 1 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele 
m.m.v. het koor o.l.v. Willy van 
Puyvelde 
intenties: Herna Buytaert echtgenote 
van Roger Bogaert, overleden ouders 
en familie 

 

DINSDAG 4 SEPTEMBER 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk eucharistieviering met 
aansluitend aanbidding van het 
Allerheiligste tijdens de bijeenkomst van 
gebedsgroep De Bron. Voorganger in 
die viering is pastoor W. Wiertz. 
Iedereen is van harte welkom. 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 1 SEPTEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 

Everaert-Janssen en familie; overleden 
familie Johannes Truijman-Vonk en 
overleden kinderen; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie;  Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert; 
jaargetijde Emiel van Poorten, 
overleden echtgenote en 
schoondochters Betsie en Monique 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 2 SEPTEMBER 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; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; Joos Sponselee en 
Ali Sponselee-Gerritse; Bas Rijk en 
overleden familie 

 

lector: Jojanneke Taelman 
com. assistent: Gino Sloot 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 30 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering 
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 
KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 

 

ZONDAG 2 SEPTEMBER 10.30 UUR:  
eucharistieviering 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Marie Elias-Buijl; 
Joos en Alie Sponselee-Gerritse; Frans 
en Els Van Daele-Rottier en familie; 
jaargetijde Lea De Witte, echtgenote 
van Gustaaf Heye; echtpaar van 
Campen-Buysrogge en schoonzoons 
Charles, Anton en Wim 

 

WOENSDAG 5 SEPTEMBER 11.00 UUR: 
weekviering m.m.v. het Blaauwe 
Hoevekoor 

 

DONDERDAG 6 SEPTEMBER 14.00 UUR: 
viering in de serre van Bellingstraat/ 
Korenmarkt voor bewoners en 
omwonenden 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 4 SEPTEMBER 10.30 UUR: 
eucharistieviering 
 

 

 
 

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 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 
 

Broos 
 

Broos kan een mens worden 
Broos is een mens 

zonder het steeds te weten 
 

Sterk wil een mens zijn 
autonoom 

onafhankelijk van anderen 
 

Zorgbehoevend kan een mens worden 
Zorgbehoevend is een mens 
zonder het steeds te willen 

 

Rechtop wil een mens gaan 
zijn hoofd omhoog, zelfbewust 

zijn doelen duidelijk. 
 

Naar een ander toegebogen 
wordt een mens meer mens 
zonder het steeds te weten 

 

Er is een buigen 
naar de ander 

die de ander zichzelf laat worden 
 

Er is een ontvangen 
van liefde 

die een mens groot maakt. 
 

Marinus van den Berg 
 

 

 

Droom met de hand aan de ploeg. 
Droom van vriendschap voor de rest van je dagen. 
Droom van afwezigheid van alles wat scheidt. 
Droom van een leven in goede gezondheid. 

Droom dat armoede niet meer bestaat. 
Droom van het beste voor heel je familie. 

Droom van een tijd zonder oorlog en strijd. 
Droom dat het goede gedaan kan worden. 

Droom van zorg voor de wereld en elkaar. 
Droom van de liefde en droom van de vrede. 

Droom dat gerechtigheid overal heerst. 
 

Maar als je droomt, droom dan niet in je bed. 
Droom met de hand aan de ploeg. 

En bid, dat God je kracht geeft,  
genade en moed, te bidden, te werken en 

te sterven voor je droom. 
 

Zuid Afrika 
in: Vast iets om over na te denken, 2003 

 

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

