
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 27-28 juli 

 

Hulst 
 zo 28 juli 11.00 uur eucharistie 
 wo 31 juli 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo.31 juli 19.00 uur  eucharistie  
 vr 2 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 28 juli 9.30 uur  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 30 juli 19.00 uur eucharistie 

 

Clinge 
 za 27 juli 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 30 juli 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 26 juli 19.00 uur  eucharistie 

 

Vogelwaarde 
 za 27 juli 19.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 28 juli 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 25 juli 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 28 juli 10.30 uur  w&c viering 
 wo 31 juli 11.00 uur  weekviering 

 

wzc de Korenmarkt 
 do 1 aug 14.00uur  w&c viering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 30 juli 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 
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zondag 28 juli 2019 

TINTINNABULUM 

Hoe begin je aan een moeilijke 
opdracht? Het antwoord klinkt 
eenvoudig, maar kan aartsmoeilijk zijn: 
door erop af te gaan. De eerste 
overwinning bestaat erin, dat we een 
confrontatie niet ontwijken, maar erop af 
gaan.  
 

Zo gaat het met Jezus in het 
passieverhaal. Hij weet dat het 
komende paasfeest voor Hem geen 
vrolijke dagen zullen worden. Hij kent 
zijn tegenstrevers en maakt zich geen 
illusies. Hij weet dat zij zinnen op zijn 
uitschakeling. Hoewel Jezus dat zou 
kunnen, wil Hij niet meer achteruit. Hij 
kiest ervoor om zelf de tocht naar 
Jeruzalem aan te vatten. Hij stuurt zijn 
leerlingen voor zich uit en laat hen 
alvast een lastdier voor hem kiezen. Op 
een ezel trekt hij Jeruzalem binnen. 
Eenmaal in Jeruzalem nemen anderen 
zijn lot in handen. De Joodse en 
Romeinse gezagvoerders sturen hem 
naar elkaar door, tot ze hem samen 
afvoeren richting kruisiging. Echter, de 
beslissende stap naar deze laatste 
dagen zet Jezus zelf. Het is zijn vrije en 
bewuste keuze om Gods werk in 
Jeruzalem tot voltooiing te brengen. Wat 
betekent dat voor ons?  
 

Één: wie Jezus wil volgen, mag een 

moeilijke keuze niet uit de weg gaan. 
Misschien sluimert in jou een verlangen 
naar echtheid, bekering of vernieuwing. 
Je wil het wel, maar je komt er niet toe. 
Laat dat verlangen niet verloren gaan uit 
 

 
 

schrik voor confrontatie of voor het 
oordeel van anderen. Blijf niet hangen in 
aarzeling. Er zijn nu eenmaal stappen, 
die niemand in jouw plaats kan zetten. 
De moeilijkste keuze is vaak de beste 
keuze.  
 

Twee: wie met Jezus wil meegaan, kiest 
beter voor een ezel -laag en traag- dan 
voor een paard. Met eenvoud en 
bescheidenheid kom je in moeilijke 
tijden verder dan met trots en sier. In de 
hoogte groeit geen verandering. 
Trouwens, de laatste stappen moet je 
toch te voet afleggen. Wie wil 
veranderen, moet eerst -of opnieuw- in 
zijn eigen schoenen gaan staan, niet 
groter en niet kleiner dan zijn eigen 
voeten. Echte verandering vraagt tijd en 
geduld, juist omdat wij onze 
voetstappen niet voorbij kunnen lopen.  
 

Drie: wie wil meegaan met Jezus, moet het 
volk achter zich kunnen laten. De wil van 
God valt niet samen met de volkskunst of 
met populariteit. God is geen projectie 
van onze gemene deler, noch van ons 
gemeenschappelijk programma. Hij is 
en blijft de Andere -gelukkig maar- zelfs 
tegenover onze absolute meerderheden. 
Wie met Jezus vooruit wil komen, moet 
een portie eenzaamheid of weerstand 
aandurven. “Doe wel en zie niet om” 
werd vroeger gezegd.  
 

Uit: Herbeginnen bij Jezus Christus, door 
Mgr. Johan Bonny, bisschop van 
Antwerpen 

 

We spreken 2017. De providers die een 
installatie in de toren van Koewacht 
hebben geplaatst houden regelmatig 
controle. Wij krijgen daar bericht van en 
deze keer was het minder positief. De 
kerktoren vertoont mankementen, 
waardoor de mensen van het 
onderhoud aangeven, dat het niet meer 
verantwoord is de toren in te gaan. 
Overleg volgt, het gebied rond de toren 
wordt afgezet. U zult dit zeker hebben 
gezien, als u naar de kerk in Koewacht 
ging dan wel op doorreis was. Daar blijft 
het niet bij, maar we zullen u alle 
overlegmomenten besparen. 
Eind goed, al goed! Het herstel van de 

toren gaat na de bouwvakvakantie 
beginnen. Het overleg met de architect 
van het bisdom, de parochie H. Maria 
Sterre der Zee en de parochiekern-
commissie Koewacht is achter de rug 
en ook Kerkbelang is ingelicht. 
Enkele weken na de bouwvakvakantie 
zullen de steigers rond de toren worden 
opgesteld. Halverwege stopt men even 
om de providers de kans te geven hun 
apparatuur uit de lucht te halen om 
vervolgens de steigers weer verder de 
hoogte in te laten groeien. Ook zullen er 
werkplekken voor de materialen worden 
ingericht, maar we zullen er steeds voor 
zorgen, dat u toegang tot de kerk en de 
begraafplaats hebt. Tijdens een 
eventuele begrafenis wordt het herstel 
van de toren ook even stilgelegd. 
De belangrijkste elementen om de 
kerktoren weer in goede staat te 
brengen, zijn stenen die los zitten,  

 

 
 

galmgaten die opnieuw verstevigd 
moeten worden, goten die vernieuwd 
moeten worden en leien die opnieuw 
gelegd dan wel vernieuwd moeten 
worden. Tevens zal de stormschade 
van eerder mee aangepakt worden. 
U ziet het, een hele aanpak. Van 
Kerkhoven zal er zeker 12 werkbare 
weken mee bezig zijn. We gaan ervan 
uit dat het uw belangstelling zal hebben. 
Neem gerust een kijkje, maar houdt het 
veilig en blijf op een afstandje. Loop niet 
op de bouwwerf. De heer Jo Smet zal 
elke dag wel op het werk aanwezig zijn, 
althans zijn gezicht laten zijn. Mocht u 
vragen hebben, richt u zich dan a.u.b. 
tot Jo Smet. Hij zal u graag te woord 
staan. 
De komende tijd zal er dus wat drukte 
zijn en is er mogelijk wat overlast, maar 
in 2020 is de toren weer tiptop in orde. 
Al bij voorbaat excuus voor de 
eventuele overlast. 
 

Namens de parochie heilige Maria 
Sterre der Zee en pkc Koewacht, 
Cecile van Tiggelen  

 

 

 

 
 

Zelf erop af gaan 
 

Tijdens de voorbereiding van de liturgie 
voor de 16de zondag door het jaar, 
waarvoor het motto was: ‘de Heer 
ontvangen’ en gastvrijheid een thema 
was, kwam pastor Wiertz de volgende 
tekst tegen:  
 

Ik zie jou 
als jij in de buurt bent 

Maar ik durf je nog niet aan te spreken. 
 

Ik zie je lopen 
soms alleen 

soms met familie. 
 

Zie jij mij ook? 
Zullen we misschien eens praten? 

Dan kan ik zeggen dat je welkom bent. 
Want ik zag je wel 

maar durfde nog niet zo goed... 
 

Anoniem 

 

LEZINGEN 28 JULI De tien geboden van God 
Een christelijke bewerking van Exodus 20 
 

1. Bovenal bemin één God.  
Ik ben je God! Heb me lief. En hou 
van Jezus, het beeld dat Ik je van 
Mij heb gegeven.  

2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot.  
Heilig mijn Naam, Ik-ben-er-voor-
jou. Maak me niet belachelijk; 
schaam je niet voor Mij; misbruik 
mijn Naam niet.  

3. Heilig steeds de dag des Heren.  
Vier dankbaar rond mijn zoon 
Jezus, ‘s zondags, op de dag van 
zijn verrijzenis.  

4. Vader, moeder zult gij eren.  
Ik toon je mijn liefde in je vader en 
je moeder, die je het leven geven, 
in mensen die voor je zorgen. Heb 
hen lief. 

5. Dood niet, geef geen ergernis.  
Bekijk het leven, élk leven, als een 
geschenk.  

6. Doe nooit wat onkuisheid is.  
Laat de eerbied voor elkaar blijken 
in de taal van je mond en van je 
lichaam. Kwets elkaar niet.  

7. Vlucht het stelen en bedriegen.  
Wees eerlijk tegenover elkaar. 
Lieg niet. Als je iets belooft, doe 
het dan ook.  

8. Vlucht de achterklap en het liegen.  
Hou van de waarheid. Roddel niet 
over anderen. Verklap geen 
geheim. Zorg dat anderen je 
durven vertrouwen.  

9. Wees steeds kuis in uw gemoed.  
Laat je liefde echt en zuiver zijn. 
Speel geen komedie; profiteer niet 
van je vrienden.  

10.En begeer nooit iemands goed.  
Wees dankbaar om wat je hebt 
gekregen. Wees niet jaloers. Hecht je 
meer aan Mij dan aan wie of wat ook. 
Want ik ben je God - heb Me lief!  

 

In Driessen in ‘Al de dagen van ons 
leven’.  

 

Kerktoren in Koewacht wordt opgeknapt 
 
 

Bijzonder slotconcert in 
basiliek 

 

Op vrijdag 26 juli staat er een bijzonder 
concert geprogrammeerd in de basiliek 
van Hulst: saxofonist Gino Mehauden 

en organist Marcel Mangnus verzorgen 
dan het slotconcert van de 45ste 
Orgelcyclus Hulst. Deze musici, beide 

afkomstig uit en werkzaam in Zeeuws-
Vlaanderen, hebben de handen ineen 
geslagen. De combinatie orgel en 
saxofoon komt zelden voor en levert 
een verrassend programma op. Gino 
Mehauden is een bekende saxofonist, 
o.a. werkzaam als muziek-docent bij de 
Zeeuwse Muziekschool. Marcel 
Mangnus is de organist-titularis van de 
basiliek in Hulst. Tijdens het concert 
zal muziek klinken voor orgel en 
saxofoon van o.a. Rachmaninov 
(Vocalise), Bozza (Aria), Arthur Wills 
(variaties op ‘Amazing grace’) en 
Sietze de Vries. Het samenspel wordt 
afgewisseld met solo’s voor saxofoon 
(Cellosuite Bach) en orgel (Corrette). 
Het concert vangt aan om 20:00 uur, 
vanaf 19.30 uur is de kerk open. De 
toegang bedraagt €10. Meer 
informatie vindt u op de website 

www.orgelconcertenhulst.nl. 
 

 

17de zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Genesis 18, 20-32 
Kolossenzen 2, 12-14 

Lucas 11, 1-13 
 

 
 

THEMA: VRAGEN 



 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 28 JULI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
met samenzang 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Elza 
de Koning en overleden echtgenoten 
Albert Boogaert en Joseph van Gimst; 
Jeanne Wilhemina Maria Everaard-
Lockefeer; Willy en Lucie Buysse-van 
Denderen; Magda Marleen Burm; 
Petrus Gerardus van Daele; Esther 
Saman, Ria Wojtal en overleden familie 

 

WOENSDAG 31 JULI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 31 JULI 19.00 UUR: 

eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen 

 

VRIJDAG 2 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommaert, 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; 
Wim Bruggeman, echtgenote Roza 
Verstraaten en wederzijdse ouders en 
familie; pater Jan Snijders 

 

overleden: 
Camiel de Wulf echtgenoot van M. de 
Wulf-Joos, 80 jaar 

 

mededelingen 
zaterdag 27 juli is er aan de tuinpoort 
van de pastorie, van 10.30 tot 11.30 
uur, de maandelijkse kledinginzameling 
voor mensen in nood; graag de nog 
bruikbare kleding in goed gesloten 
dozen of plastic zakken verpakken 

 
CLINGE 

H. HENRICUS 
 

ZATERDAG 27 JULI 19.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
m.m.v. het koor Laudate Dominum o.l.v. 
Bernadette Luijcks-Hemelsoet  
intenties: Christiane Zaman en 
echtgenoot Dies Duininck; jaargetijde 
Jan Brijs, echtgenote Anna Maes en 
overleden familie 

 

DINSDAG 30 JULI 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron 

 

mededeling:  
Donderdag 1 augustus wordt de 
communie aan huis gebracht bij zieken, 
ouderen en gehandicapten, die hiervoor 
zijn aangemeld. 

 

ZATERDAG 27 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken 
intenties: echtpaar Joos, Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Liet Erpelinck met gedachtenis 
van overleden dochter Ria en overleden 
familie Erpelinck-Wullems; René Herman; 
Jo en Netty Boeijkens-Cappendijk; Cor 
Marcus en overleden familie 

 

 

COLLECTE 27-28 JULI 
 

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

 

 

NIEUW NAMEN 
SINT JOSEPHKERK 

 

VRIJDAG 26 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; George Martens, 
echtgenote Jet Maerman en overleden 
familie; Waltraud Klann en echtgenoot 
Jozef Maes 

 

lector: R. Ferket-de Clerck 
 

mededeling:  
Misintenties kunnen worden 
doorgegeven bij: familie Pauwels, 
Veerstraat 6 Nieuw Namen, telefoon: 
0114-345614. 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 28 JULI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken 
intenties: Jacobus Baert en Melanie 
Tack; pastoor Verstraeten 
 

lector: Ria van Daele-de Deckere   
 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 30 JULI 19.00 UUR 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 27 JULI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater T. Verbraeken 
intenties: René Herman; Liet Erpelinck 

met gedachtenis van overleden dochter 
Ria; en overleden familie Erpelinck-
Wullems; echtpaar Joos, Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Jo en Netty Boeijkens-Cappendijk; 
Cor Marcus en overleden familie 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 28 JULI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v het parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Helena 
Pouwels-Martinet; Bennie Heijens 

 

lector: Ankie Dey 
com.assistent: Gino Sloot 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 28 JULI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; jaargetijde Luciën 
Martens, echtgenoot van Sonja 
Martens-Sponselee; jaargetijde Willy 
van Vliembergen, echtgenoot van Tilly 
van Vliembergen-van Goethem; Irma 
Stallaert en familie; Willy Vermeulen, 
echtgenoot van Paula Vermeulen-de 
Keijzer 

 

WOENSDAG 31 JULI 11.00 UUR: 
weekviering  

 

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 14.00 UUR: 
viering in de serre van Korenmarkt/ 
Bellingstraat voor bewoners en 
omwonenden 

 

overleden: 
mw. Mariette Martens-Suij 81 j. 
mw. Maria van Waterschoot 66 j. 
mw. Johanna Borchert-van de Brandt 96 j 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  

ZEEUWS-VLAANDEREN vervolg 
 

. WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 25 JULI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering 
intenties: Agnes van Denderen-van 
Itegem; Roos van Itegem; René de 
Cock, overleden ouders en familie; 
familie Th. Van Kruiijssen-Franssen uit 
liefde en dankbaarheid; August Freyser, 
dochter Agnes en overleden familie 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 30 JULI 10.30 UUR: 
weekviering 
 

 
 

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 

 tel. 0114-381317 
 

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 
 

 

Psalm 
 

O wondre kracht 
die alles draagt, 

zo sterk, zo zacht, 
die nooit iets vraagt, 

maar alles geeft 
wat in je leeft. 

 

Het eindeloos heelal, 
beweging overal, 

de aarde rijk getooid 
met alles wat er ooit 

op leeft en groeit 
en kleurrijk openbloeit. 

 

In dieren die krioelen 
ga je ademen en voelen, 
zorgend voornageslacht - 

de dood verliest haar macht. 
 

O kracht, je wordt bewust 
en in de mensheid rust 

de kans om te beminnen, 
een toekomst te verzinnen, 
waarin de kracht tot geven 

de draad wordt van het leven, 
in mensen die, zo sterk, zo zacht, 

het wonder tonen van je kracht 
die alles draagt, 

die nooit iets vraagt, 
maar alles geeft 
wat in je leeft. 

 

Jef De Schepper uit De Roerom 

 

mailto:parochiebestuur@hmsdz.nl
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