
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 32 
 

zondag 14 en 21 juni 2020 
 TINTINNABULUM 

 

LEZINGEN 14 JUNI 
 
 

Feest van het H. Sacrament 
JAAR - A 

 

Deuteronomium, 8, 2-3.14b-16a 
1 Korintiërs 10, 16-17 

Johannes 6, 51-58 
 

 

 

THEMA: BEGEESTERD! 

De verborgen God lichamelijk in ons midden 
 

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Johannes 6, 56 

Inleidende woorden 
De eucharistie11 is het centrale sacrament binnen de 
rooms-katholieke traditie. Er is veel nagedacht over hoe je 
toch op een goede en begrijpelijke wijze kunt verwoorden 
dat brood en wijn Lichaam en Bloed worden van onze 
Heer Jezus, de Christus. Voorbij aan alle theologische 

discussies -hoe belangrijk ook- is er de overgave aan dit 
mysterie, is er de aanbidding van deze wijze van 
aanwezigheid van de Heer te midden van zijn 
kerkgemeenschap. Ons leven in de afgelopen tijd... 
Voor werkelijk leven is meer nodig dan ons eigen eten en drinken. We vergeten dat er 
in onze wereld zo velen zijn die daar groot gebrek aan hebben. Te vaak vergeten 
we in al onze welvaart dat het ten diepste God is Die ons leven geeft in overvloed. 
Bekeren wij ons tot Hem. Heer ontferm U. Christus ontferm U. Heer ontferm U 

 

Woorden ter overweging 

De aanbidding van de verborgen God wordt in de eucharistie plotseling heel concreet. 
Het geconsacreerde brood is geen voorwerp meer, maar het lichaam van Christus, 
God zelf lichamelijk in ons midden. En naar deze verborgen en toch tegelijkertijd 
werkelijk aanwezige God richten we onze aanbidding. We knielen neer of staan 
tegenwoordig steeds vaker recht tijdens de eucharistieviering wanneer de priester 
de consecratiewoorden uitspreekt. En het geluid van de altaarbel als de priester 
de Brood en Wijn omhoog heft roept ons nadrukkelijk op onszelf met heel ons hart 
in aanbidding te onderwerpen. 
Aanbidding is een speciaal soort van gebed. Het is geen gebed waarin we woorden 

gebruiken. Het is ook geen meditatie waar we innerlijk iets overwegen of met God 
praten. Het is ook niet gewoon een gebed van dankbaarheid over het geschenk van 

het leven en voor alle goede dingen die God ons geeft. Het is nog fundamenteler. 
Aanbidding is de herkenning van onze totale afhankelijkheid van God. In aanbidding 

mogen we ons ervan bewust worden dat we niets zijn zonder God. In de aanbidding 

beleven we dit daadwerkelijk. God draagt ons ieder ogenblik van ons bestaan. Hij 
heeft ons niet één keer, ooit, geschapen en gezegd: “Nu moet je het verder zelf 
doen”. Nee, Hij draagt ons ieder ogenblik van ons leven in de palm van zijn hand. 
Hoe vaak zijn we ons daarvan bewust? Het zou goed zijn het ons verschillende keren 

per dag bewust te maken. In aanbidding voor Hem neerknielen, zonder woorden, 
alleen beseffende: “U bent God en ik niet, en dat is goed zo”. Alles valt weer op 
zijn plaats. Het vieren van de eucharistie en de aanbidding van de eucharistische 
Heer in de monstrans zijn uitgelezen momenten om de Heer te aanbidden. 

 

Een tekst tot slot 
‘Brood’, het klinkt bekend. We eten het dagelijks. We zouden er niet buiten kunnen. 
Maar toch, de mens leeft niet van brood alleen. Er is meer nodig om ons leven tot 
menselijk leven te maken. 
Met het woord ‘brood’ duiden we al het broodnodige aan, zoals eten en drinken, 
kleding en onderdak. In ‘brood’ benoemen we onze dagelijkse zorg om alles wat 
we zo nodig hebben. 
In het woord ‘brood’ vatten we heel ons leven samen. Het is zelfs teken van de 
nieuwe wereld zoals God die bedoeld heeft. 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood. Het klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar 
tegelijk klaagt het ons aan. Er zijn vele monden die niet gevuld worden. Er is een 
ongelijke verdeling van zoveel dat een mens nodig heeft om te leven. Hoe komt er 
ooit een rechtvaardiger verdeling? 

 

Biddend om ons dagelijks brood zouden we minstens dat ‘ons’ eens goed moeten 
overwegen. 

 

 

 

 

Eucharistie - gemeenschap 
 

Het is niet toevallig dat de Kerk aan de 

eucharistie de naam 'gemeenschap' 
(communie) heeft gegeven. Want in de 
eucharistie zijn alle dimensies van 
gemeenschap te vinden: God deelt 
zichzelf aan ons mee, wij treden in 
gemeenschap met Hem, de deel-
nemers van het sacrament treden in 
gemeenschap met elkaar en de 
schepping als geheel treedt door de 
mens binnen in de gemeenschap met 
God. Dit alles vindt plaats in Christus 
en de Geest, die de laatste dagen de 
geschiedenis binnen brengt en de 
wereld een voorsmaak van het 
Koninkrijk geeft. 
 

Mgr. Ioannis Zizioulas 
 

 

LEZINGEN 21 JUNI 
 

12de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Jeremia 20, 10-13 
Romeinen 5, 12-15 
Matteüs 10, 26-33 

 

 

 

THEMA:  
IN HET LICHT STELLEN 

 

Heilige Corona 
 

Vanaf omstreeks half juni zijn in de H. 
Willibrordusbasiliek en het parochie-
centrum noveenkaarsen en devotie-
lichtjes te koop van de heilige Corona 
met gebed ter bescherming tegen de 
ziekte en om genezing. 

 

 

 

'Corona' is de naam van een relatief 
onbekende heilige van de katholieke 
Kerk, die waarschijnlijk rond 160 in 
Egypte of in Syrië of in Antiochië is 
geboren en die op 16-jarige leeftijd het 
martelaarschap onderging. Ze is de 
beschermheilige tegen epidemieën en 
haar feestdag is op 14 mei.  
 

Licht verbindt. Ontsteek een kaars 
als teken van verbondenheid. 
 

Weer naar de kerk! 
 

Wie had dat kunnen denken. Een kerk 
met 30 mensen. Moet je dat willen? Ja 
zeker, want we kunnen elkaar weer 
ontmoeten. Weliswaar op anderhalve 
meter. Er komen veel regels waar we 
rekening mee moeten houden. En dan is 

een dringend advies: respecteer die regels 

ten alle tijden. Het spontane lijkt eraf te zijn. 
Zondag 7 juni was het de eerste keer, 
dat we weer naar de kerk konden gaan 
en de eucharistie konden vieren.  
Vooraf werd gedacht: “Hoe zal er dat 
uitzien? In het Tintinnabulum van 
afgelopen week heeft al een foto 
gestaan, maar hoe is het echt?” 

 

 
 

Het leek er kaal uit te zien en toch met 
die 30 mensen was het een speciale 
beleving, een heel andere beleving 
dan we gewend zijn. Toch was het een 
ware ontmoeting. De regels werden 
wel eens overtreden, want iedereen 
wilde iedereen begroeten, anderen 
wilden weer op ‘hun eigen stoel’ te 
zitten. Momenten waarop met zachte 
hand moest worden gevraagd de 
regels in acht te nemen en zich daar 
aan te houden. Geen probleem. 
Iedereen was blij weer terug in de kerk te 

zijn. Iedereen zal ook wel nieuwsgierig 
zijn geweest, maar ook met 30 personen 

is het de moeite waard samen de 
eucharistie weer te kunnen vieren. Je 
zag dat iedereen aandachtig mee deed 

in ingetogenheid. Immers, er mocht niet 
worden gezongen, maar Sabine de Groot 
zorgde er met haar dwarsfluit zeker voor 

dat er sprake was van verbondenheid. 
Tot 12 juli, tenzij er veranderingen 
komen, zullen we nog met 30 mensen 
de eucharistie vieren. We vragen 
iedereen de regels in acht te nemen. 
Ook opgeven bij het secretariaat van 
maandag tot en met donderdag van 
9.30 - 12.00 uur is een must. 0114 
745000 toets 1. Op andere momenten 
kunt u de voicemail inspreken, maar 
liever nog de andere dag terugbellen. 
 

Ik heb een droom dat de dag komt, dat 
op de rode heuvels van Georgia de 
zonen en de dochters van slaven en 
slavenhouders samen zullen eten aan 
de tafel van broederlijke en zusterlijke 
verbondenheid. 
Ik heb een droom dat de dag komt dat 
zelfs de staat Mississippi, waar de hitte 
van het onrecht en de onderdrukking 
smoort, verandert in een oase van 
vrijheid en gerechtigheid. 
Ik heb een droom dat de dag komt dat 
mijn kinderen zullen leven in een land 
waar zij niet zullen worden geoordeeld 
vanwege de kleur van hun huid, maar 
dat er alleen maar aandacht zal zijn 
voor wie zij ten diepste zijn. 
Ik heb een droom. I have a dream.....’ 
Dominee Martin Luther King is 
vermoord maar is ‘still going strong’! 
 

Alles is in beweging, maar de mensen 
veranderen maar langzaam... 
We leven in een hectische tijd. In 
verschillende opzichten. 
Ik moet nu met regelmaat aan Martin 
Luther King denken. En ik ben niet de 
enige. Zijn droom. Hij geloofde er in. 
Vertrouwde er op. Heel bijbels... Eens 
zal het anders zijn.... Eens zal wat nu is 
voorbij zijn en vergeten. Anders zal het 
zijn. 
Op 4 april 1968 werd hij vermoord. Maar 
nooit werd hij vergeten. Zijn droom is 
onverwoestbaar. En weer vitaal in deze 
dagen. 
Een stukje van zijn droom: ‘I have a 
dream dat de dag komt dat dit volk zal 
opstaan en zal leven naar die diepe 
waarheid dat alle mensen gelijk zijn 
geschapen. 
 

I have a dream.... 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0o7jiGZlu2vtCM&tbnid=mrko2wZzmZgsiM:&ved=0CAcQjRw&url=http://home.planet.nl/~nicol481/NR/NR.htm&ei=-p82VMPhFMv3O_uGgegL&bvm=bv.76943099,d.ZWU&psig=AFQjCNF_fgMCW3zuzJX-e-2JgXVSvMEkOA&ust=1412952418753788


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 14 juni: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 14 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: jaargetijde Anna Maria Buysrogge 

en echtgenoot Leonardus Pauwels en 
overleden familie; Jacobus de Smit, broers, 

zusters en verdere familie Heyens; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
familie Baert-van Gijsel; Corry van der 
Wielen-Aarts en echtgenoot George van 
der Wielen; Leon de Bleijser echtgenoot 
van Ivonne van Puyvelde en broer Mon 
van Puyvelde 

 

overleden: 
Brigitta Francisca Maria de Nijs, 60 jaar, 
echtgenoot van Jan Ernst Veenman 

 

overige intenties: familie Baert-van Gijsel; 
familie Verdurmen; overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Sylvia en Emma van Damme; 
Alice Dierick en overleden familie 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS 

 

De geplande woord- en communieviering 

in het gemeenschapshuis te Graauw op 
maandag 22 juni a.s. gaat niet door. In 
de parochie H. Maria, Sterre der Zee 
wordt in juni alleen eucharistie gevierd 
in de basiliek te Hulst. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie;Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; overleden familie 
Johannes Truijman-Vonk en overleden 
kinderen 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
jaargetijde Anna Maria Maas-Picavet, 
overleden echtgenoot, zoon, dochters 
en familie; familie Reijns-de Kort, zoon 
Stanny en schoondochter Meriam 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Mocht u interesse hebben in de Huiskrant 
van ZorgSaam, waarin u kunt lezen en 
zien wat er op de diverse locaties voor 
onze bewoners/cliënten allemaal 
gedaan wordt, dan kunt u de Huiskrant 
op het internet vinden en lezen via: 
www.zorgsaam.org/huiskranten 

 

Wij bidden voor onze wereld en onze 
samenleving zo in de greep van het 
coronavirus. Dat wij, waar dan ook ter 
wereld, voorzichtig en waakzaam blijven 
en oog en aandacht hebben voor de 
mensen die leven in armoede, in oorlog 
en geweld, zonder goede medische zorg. 
Zij worden nu ook nog eens heel hard 
getroffen door het coronavirus. Dat er ook 
voor hen de hulp mag zijn die nodig is. 

 

intenties: wij bidden voor onze zieken 
en voor bewoners en cliënten die 
onlangs gestorven zijn: Jan Provoost 
(De Blaauwe Hoeve); Annie de Roos-
Fijnaut (wzc Antonius) 
 

 

Intenties, voor de week van 
21 juni: 

 

HULST H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 21 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Aloys 
Buysrogge en echtgenote Lucienne 
Maenhout en zoon Rob Buysrogge; Jo 
Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Leon de Bleijser echtgenoot van Ivonne 
van Puyvelde en broer Mon van Puyvelde; 
Josephus Ludovica van Kouteren; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; Alphonsus 
Josephus Maria Kerckhaert; Paulus 
Camillus Johanna van Haperen; Brigitta 
Francisca Maria de Nijs 

 

overige intenties: overleden ouders 
Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
jaargetijde Sophia Verdurmen-Broeckaert; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

intenties: pastor Claessens; René Bauwens 

en echtgenote; Marie, Eugenie en Louis 
Borm en overleden familie; Theo Beughels 

en echtgenote Rosa van Dorsselaer  
 

CLINGE H. HENRICUS 
 

intenties: jaargetijde Christiane Zaman 
en echtgenoot Dies Duininck; Door 
Merckx en echtgenote Dorthy Piessens 

 

GRAAUW 
GEMEENSCHAPSHUIS HULST 

 

intenties: Réné Kips en echtgenote Marie 

Ferket, overleden kinderen en kleinkind; 
Trees Buys, echtgenote van Willy Hofman, 
overleden ouders en familie; Maria Verbist; 
Marie Verdurmen en echtgenoot Piet 
Totté en wederzijdse ouders; Petrus 
Boënne-van Megroot en overleden 
kinderen; Frans, Hypoliet en Maria Buys; 
Jozef van de Vijvere en echtgenote Alma 

Mahu en wederzijdse ouders; Jules van 
den Eeckhout en echtgenote Malphina 
Daalman; Jo Willems en echtgenote 
Emelda Weemaes 

 

De geplande woord- en communieviering 

in het gemeenschapshuis te Graauw op 
maandag 22 juni a.s. gaat niet door. In 
de parochie H. Maria, Sterre der Zee 
wordt in juni alleen eucharistie gevierd 
in de basiliek te Hulst. 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Anna Heijens en 
overleden familie; Emma van Goethem-
Remorie met gedachtenis van overleden 

echtgenoot Alfons van Goethem; Josephus 

de Meijer en echtgenote Cornelia de 
Meijer-Platjouw  

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van 
Waterschoot, overleden ouders en familie; 
Jan Tieleman en overleden echtgenote 
Yvonne Marin en wederzijdse familie; Marie 

Warrens; Jules de Maat en Romanie de 
Maat-de Kever, Guido en Rudy 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Wij bidden om wijsheid en verbondenheid, 
om hoop en vertrouwen, om geloof in God. 
Wij bidden om moed en kracht, om 
aandacht en liefdevolle zorg, voor alle 
mensen, ver weg en dichtbij en zeker 
voor onze ouderen, onze bewoners. 
 

INFORMATIE EN INTENTIES 

 

HULST H. WILLIBRORDUS 
Postadres:  Steenstraat 9, 
 4561 AR Hulst 
 tel. 0114-745000 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228 
parochiekerncommissie 
 NL70 RABO 0150 7279 68  
parochiebijdrage NL70 RABO 0150 7279 68 
openingstijden secretariaat: 
ma t/m do  van 9.30-11.30 uur. 
e-mail: pkhulst@hmsdz.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 

 

 
 

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 W. 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. 0117-453374 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 

 

Pastoraal werker R. Grossert 

tel. 0114-313299; gsm 06-13705137 
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl 

 

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 K. van Geloof 
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 

 
 
 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 

GEGEVENS 
 

 

. Een mijmering…. 
 

Soms denk ik bij mezelf: 
nu even geen journaal kijken, 
nu even geen viroloog horen, 

nu even geen cijfers en getallen, 
die me triest maken. 

 

Soms denk ik bij mezelf: 
nu even André van Duin, 
nu even een leuk liedje, 

nu even een mooie, lieve film, 
die me vrolijk maakt. 

 

Soms denk ik bij mezelf: 
mag dat wel, kan ik dat wel maken, 

vluchten uit de werkelijkheid, 
wegrennen van de dagelijkse zorgen, 

van de triestheid van het nieuws? 
 

Soms denk ik bij mezelf: 
dat helpt wel om vol te houden, 

om wat te kunnen slapen, 
om met frisse moed 

aan een nieuwe dag te beginnen! 
 

En….denk ik dan bij mezelf: 
geloven is niet somber en gaat juist niet 

over de triestheid van het bestaan, 
de boodschap, die Jezus bracht, 
was toch een blijde, vreugdevolle 

boodschap…..? 
 

Kees van Geloof 
 

Leer ons bescheiden zijn 
 

Leer ons bescheiden te zijn  
en niet alles te wensen,  
niet altijd meester te willen zijn,  
niet over alles te willen beschikken,  
nu, meteen. 
Leer ons dat alles zijn uur heeft en dat 
groei niet verhaast kan worden. 
Leer ons geloven  
in de genade van ieder seizoen: 
bloesemtijd, groeitijd, oogsttijd. 
Leer ons vooral te geloven  
in de genade van de wintertijd,  
waarin niets schijnt te gebeuren  
en alles al begint. 

 

Frans Cromphout sj. (1924-2003) 
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