
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 25-26 augustus 

 

Hulst 

 zo 26 aug 11.00 uur  eucharistie 
 wo 29 aug 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 29 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 26 aug 9.30 uur  w&c viering  
 

Heikant 
 do 23 aug 10.30 uur:  w&c viering 
 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 di 28 aug 19.00 uur:  w&c viering 
 za 1 sep. 14.30 uur rozenkransgebed  

 

Nieuw Namen 
 vr.24 aug. 19.00 uur  w&c viering 

 

Clinge 
 za 25 aug 19.00 uur  w&c viering 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 28 aug 9.30 uur  gebedsgroep 
 

Boschkapelle 
 za 25 aug 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 ma 27 aug 9.00 uur  eucharistie 

 

Kloosterzande 
 zo 26 aug 9.30 uur  eucharistie 

 

wzc Antonius 
 do 23 aug 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 26 aug 10.30 uur  w&c viering 
 wo 29 aug 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 28 aug 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 
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zondag 26 augustus 2018 

TINTINNABULUM 

Zoals u weet is er in 2012 een 
samenvoeging geweest van 13 
parochies tot de parochie HMSDZ. De 
13 parochies worden nu parochiekernen 
genoemd. Het bestuur werd in 2012 
samengesteld uit onafhankelijke leden 
en vertegenwoordigers van de 
parochiekernen. Door natuurlijk verloop 
werd het bestuur een 
vertegenwoordiging uit elke cluster. 
Regelmatig werd er in bestuurskring 
gesproken over de noodzaak 
slagvaardig te werk te gaan. Momenteel 
vergadert het dagelijks bestuur elke 
week terwijl het voltallige bestuur 
maandelijks bijeen komt. Eigenlijk is er 
in het dagelijks bestuur meer mankracht 
nodig. Het huidige bestuur heeft 
aangegeven niet meer tijd dan nu te 
kunnen besteden aan de parochie. 
Wat nu? Iedereen is het er over eens, 
dat het dagelijks bestuur meer 
mankracht nodig heeft en wekelijks 
moet blijven vergaderen. Om hier een 
antwoord op te vinden hebben we 
Geerten Kok, bisschoppelijk 
gedelegeerde, uitgenodigd en hem de 
situatie uitgelegd. Vanuit dit gesprek 
hebben we de bisschop gevraagd te 
mogen komen tot een groter bestuur (nu 
dagelijks bestuur) met dien verstande 
dat het huidig bestuur dan klankbordgroep 

 
 

wordt en maandelijks bijeen blijft 
komen. Tevens worden de aftredende 
bestuursleden van de parochie uit de 
parochiekernen eenmaal per jaar 
uitgenodigd. Dit waren de woorden op de 
jaarlijkse parochiedag, die dit jaar op 1 
juli in Koewacht plaats vond. 
Ook de bisschop is hiermee akkoord 
gegaan, maar hij voegt hieraan toe dat 
het goed zou zijn de klankbordgroep 
samen te stellen aan de hand van de 
benodigde expertise, bv gebouwen, 
financiën, vrijwilligerswerk, zodat er 
tijdens de bijeenkomsten gerichter 
geadviseerd en effectiever gewerkt kan 
worden. Tevens heeft het bestuur een 
brief van de bisschop ontvangen, dat 
Mgr. J. Liesen onder dankzegging voor 
hun jarenlange inzet en toewijding met 
ingang van heden eervol ontslag 
verleend aan de heer J.C. de Cock, 
mevrouw L. van der Ha-van 
Vlierberghe, mevrouw L.l.M.P. van 
Esbroeck-Boënne en mevrouw M.A.T. 
Baecke als lid van het parochiebestuur. 
Wel zullen de genoemde personen 
voorlopig nog elke maand mee 
vergaderen en als klankbordgroep 
fungeren. 
 

Namens het bestuur HMSdZ,  
Cecile van Tiggelen 

 

Dinsdag 6 augustus vertrekt een groep 
pelgrims vanuit Breda en omliggende 
plaatsen alsook Zeeuws-Vlaanderen 
voor een tweedaagse bedevaart naar 
Kevelaer. Het is de 299ste keer, dat er 
pelgrims uit het bisdom Breda naar 
Kevelaer gaat. Oost Zeeuws-
Vlaanderen sloot zich later aan. 
De bedevaart heeft als thema ‘Zoek 
vrede’. Op het programma staan 
deelname aan de intochtprocessie, 
diverse vieringen, in de avond de 
lichtprocessie, de kruisweg in het 
kruiswegpark en het afscheidslof in het 
Pax Christipark. 
‘Zoek Vrede’ is een belangrijk thema om 
te overdenken. “Vrede; we willen het 
allemaal, we streven er naar, maar het 
lukt ons lang niet altijd. Niet in onszelf, 
niet in onze omgeving, niet in de wereld 
waarin we leven”, zo schrijft vicaris Wiel 
Wiertz, voorzitter van de bedevaart. 
Het is niet altijd gemakkelijk om je eigen 
veilige plek los te laten en je te richten 
tot de ander, ook al bedoelen we het 
allemaal goed. Deze bedevaart naar 
Kevelaer leent zich er voor om samen 
op te trekken. Dat gebeurt ook en er 
ontstaan veel gesprekken; soms op 
onverwachte momenten de prachtigste 
gesprekken. Je kunt je hart luchten, en 
wat een opluchting kan dat zijn!  
Met zo’n 250 mensen waren we in 
Kevelaer, verenigd met elkaar, in 
gebed, maar zeker lag ons gebed bij 
God, bij Jezus, of zeker niet te vergeten 
bij Maria, ons aller moeder. Zij die ons het 
beste gunt en ons als een echte moeder 
nooit zal veroordelen. Vanuit Kevelaer 
kregen we de vredeswens van Maria, 
de troosteres der bedroefden, mee. 
 

 

 
 

Volgend jaar gaan we weer naar 
Kevelaer. De voorbereidingen zijn al 
begonnen. Dit jaar zal er extra aandacht 
besteed worden aan de 300ste keer, 
waar we in Kevelaer toch zeker met 300 
deelnemers willen zijn. Dit jaar komen 
er thema-avonden, waarop u van harte 
welkom bent. U zult zeker ook de foto’s 
van Kevelaer kunnen zien. Deze zijn dit 
jaar speciaal gemaakt ter voorbereiding 
van het komend jaar. Volgend jaar zal 

deze bedevaart plaatsvinden op 6 en 7 
augustus. Men vertrekt met bus vanuit 
Zeeuws-Vlaanderen. 
 

U gaat toch ook mee!! 

 

 

 

 
 

Bestuurlijke hervorming H. Maria Sterre der Zee 
 

 
 

 

LEZINGEN 26 AUGUSTUS 

 

Een avond in augustus 
 

Op weg naar huis. Links kijken. Rechts 
een klap. Een vrouw is aangereden 
en glijdt van de motorkap van een 
auto. De man die erbij is roept en 
schreeuwt reddeloos. Onmiddellijk 
buigt iemand zich over de aangereden 
vrouw. De chauffeur rent geschokt 
zijn auto uit en gaat tegen de muur 
zitten. De vriend die ernaast zat stapt 
uit, loopt er naartoe. Ik parkeer onder-
tussen mijn auto. Een man belt 112, 
gaat het verkeer regelen, terwijl een 
verpleegster die toevallig voorbij rijdt, 
stopt en tot bij de vrouw loopt. Om te 
zien of en hoe ze iets kan betekenen. 
Een andere vrouw is onmiddellijk 
troostend naast de chauffeur gaan 
zitten, die inmiddels onbedaarlijk huilt. 
“Dit wilde ik niet, ik heb haar niet 
gezien.” De vriend komt met een 
flesje cola vanuit de auto. Een glas 
cola staat er al. Passerende BHV-ers 
buigen zich over de vrouw op de weg 
en geven ook aandacht aan de 
jeugdige chauffeur. “Kom uit de zon”, 
dringen ze aan. Meer mensen, vrienden, 
sommige mensen hebben een mening, 
anderen blijven stil. Hoe ernstig is het 
met de vrouw? Niemand heeft dit 
gewild. Alles blijft rustig. De ambulance 
komt. De broeders beginnen met hun 
werk rond de vrouw, die rustig op de 
weg ligt. Op een zebrapad . . . . De 
politie komt. Ze nemen de situatie in 
ogenschouw. Kijken, praten, schrijven. 
De vrouw gaat na een tijdje op de 
brancard in de ambulance. De man, die 
uiteraard al die tijd bij de vrouw bleef, 
komt nu naar de chauffeur toe, spreekt 
een paar woorden met hem terwijl hij 
met zijn handen door zijn haar gaat. De 
chauffeur kijkt naar hem. Er is contact. 
Goed. De chauffeur vertrekt met de 
politie. “Dank u wel mevrouw”, zegt hij 
nog tegen de voor hem onbekende 
vrouw, die al die tijd naast hem bleef 
zitten. Vrienden rijden met zijn auto 
achterop. De ambulance vertrekt. Een 
half uurtje duurde het. Het leven gaat 
verder. Het waren minuten die zeker 
door sommigen nooit meer zullen 
worden vergeten. Er was veel 
betrokkenheid. Veel nabijheid en hulp. 
Rust. Ondanks de heftigheid van het 
gebeurde. Van harte hoop ik dat het 
met de mevrouw inmiddels weer goed 
mag gaan. En met de chauffeur ook. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

Film van de 1ste heilige 
mis van Tom Kouijzer 

 

Tijdens de eerste heilige mis, die de 
jonge wijdeling op 17 juni in de 
basiliek mocht opdragen, zijn er 
filmopnamen gemaakt door Wilmar 
Wullems. Deze opnamen zijn verwerkt 
tot een prachtig en ingetogen sfeerbeeld 
van een bijzondere en feestelijke 
gebeurtenis. De film is terug te vinden 
op Internet via deze link en via de 
parochiewebsite door achtereenvolgens 
te klikken op: ‘parochie’, ‘foto's uit de 
parochie’ en tenslotte op ‘eerste 
heilige mis van Tom Kouijzer’. De link 
is ook geplaatst bij het nieuwsartikel 
op de website. 
 

 

21ste zondag door het jaar 
JAAR - B 

 

Jozua 24,1-2a.15-17.18b 
Efeziërs 5, 21-32 

Johannes 6, 60-69 
 

 
 

THEMA: DIEN JIJ DE HEER! 
 

Bedevaart naar Kevelaer vanuit bisdom Breda 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZcQKcjJjhY&feature=youtu.be


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater Reurs met samenzang 
intenties: Pastor Jo van der Heijden; Jo 

Willems en echtgenote Emelda 
Weemaes; Corry van der Wielen-Aarts 
en echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; Aloys 
Buysrogge, echtgenote Luciënne 
Maenhout en zoon Rob Buysrogge; Riet 
Verschueren- Hamelinck; jaargetijde 
voor Piet d’Haens met gedachtenis van 
echtgenote Marie Cornelissens, 
overleden zoons, schoonzoons en 
kleindochter; Theo de Koning; Maria 
Meijs; jaargetijde Lidwien Verstraaten-
Verver, met gedachtenis aan overleden 
familie; jaargetijde voor Denise van de 
Voorde-Neve echtgenote van Gerard 
van de Voorde 

 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 18.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 

 

WOENSDAG 29 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; 
jaargetijde voor: Jan Piket en overleden 
vader. 

 

overleden  
Regilius Petrus Buijsrogge 85 jaar; 
Willibrordus Mahu echtgenoot van J. 
Van den Berghe 91 jaar 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 9.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R.Grossert m.m.v het 
koor 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

HEIKANT 
H. TERESIA v/h KIND JEZUS 

 

DONDERDAG 23 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R.Grossert 
intenties: Martha van Houte en familie 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

DINSDAG 28 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. V.d. Wiele 
intenties: Maria de Rechter, echtgenoot 
Martien Vermue en overleden familie; 
René Bauwens en echtgenote; Theo 
Beughels en echtgenote Rosa van 
Dorsselaer  

 

ZATERDAG 1 SEPTEMBER 14.30. UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 
Iedereen is van harte welkom.  

 

NIEUW NAMEN 
H.JOSEPH 

 

VRIJDAG 24 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger R. Grossert 
intenties: pater Paulus van Winden; 

gezusters Coenen, overleden ouders en 
familie; George Martens en echtgenote 
Jet Maerman en familie; Desiré van 
Mullem, echtgenote Maria Verbist en 
overleden kinderen 

 
lector: R. Ferket-de Clerck 

 

COLLECTE 25-26 AUGUSTUSI 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er 
een extra collecte voor onderhoud van 
de basiliek. 
 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 25 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger R. Grossert m.m.v. een 
cantor 
intenties: Dorthy Ivens echtgenote van 
Wies van Bunder; Bernard de Keijzer, 
echtgenote Rachel van den Branden, 
schoonzoon Jos en schoondochter 
Evelien; Aloïs Struylaert, echtgenote 
Alice Megroedt, overleden kinderen en 
familie; jaargetijde Fiel Merckx 
echtgenoot van Annie Burm en 
overleden familie; Jozef van de Vijvere 
en echtgenote Alma Mahu en 
wederzijdse ouders 

 

DINSDAG 28 AUGUSTUS 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron Iedereen is van harte welkom. 

 

mededelingen: 
dinsdag 28 augustus om 20.00 uur: 
clusterbijeenkomst in de vergaderzaal. 

 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

ZATERDAG 25 AUGUSTUS 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater Reurs 
intenties: echtpaar Joos en 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; Apollonia 
van Hove; Franciscus van Campen; 
jaargetijde Gerard Cappendijk en 
overleden familie; Willij Lambert en 
overleden familie Lambert-de Boeij; 
jaargetijde Anneke Hermans-van den 
Bergen met gedachtenis van overleden 
vader Wies van den Bergen, broer 
Philip en overleden familie  

 

HENGSTDIJK 
H.CATHARINA 

 

MAANDAG 27 AUGUSTUS 9.00 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W.Wiertz 
intenties: voor alle overleden 
parochianen 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 9.30 UUR:  
eucharistieviering met als voorganger 
pater Reurs m.m.v. parochiekoor 
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Roos 
Verdurmen-Kerckhaert en familie; Fons 
van Kampen echtgenoot van Marie-
Louise Herrewegh 

 

lector: Ynske Taelmanrl 
com. assistent: J. van Waterschoot 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Gaby en Harry Bruggeman-
Vereecken en familie; Piet en Yvon 
Ivens-Rab; Willy Vermeulen, echtgenoot 
van Paula Vermeulen-de Keijzer 

 

WOENSDAG 29 AUGUSTUS 11.00 UUR: 
weekviering  

 

overleden:  
mw. Rosa De Saegher-van Goethem 90 j. 
dhr. Piet Strobbe 98 j. 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

vervolg 
 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG . 23 AUGUSTUS 10.30 UUR:   
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie 

 

WZC DE LANGE AKKERS 
KOEWACHT 

 

DINSDAG 28 AUGUSTUS 10.30 UUR: 
weekviering 

 
 

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 
 

 

Reisgebed 
 

Heilige Christoffel 
heilige patroon 
van de reizigers 

leer mij wijs 
en voorzichtig te zijn 

opdat ik bewust omga 
met alle gevaren 

en risico’s die mij omringen 
 

Leer mij 
om met hoffelijkheid 
en respect te rijden. 

Bescherm ook allen die mij 
begeleiden op de weg. 

 

Geef aan mijn handen 
en ogen alertheid. 

 

Geef aan mijn geest 
voorzichtigheid en 

onderscheidingsvermogen 
opdat ik voor mijn 

broeders en zusters 
geen gevaar en 
bedreiging ben. 

 

Heilige Christoffel, 
bescherm mij 

en leid mij altijd 
in alle veiligheid 

naar mijn bestemming. 
 

Amen 
 

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

