
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 1-2 december 

 

Hulst 
 zo 2 dec 11.00 uur  eucharistie 
 wo 5 dec 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 5 dec 19.00 uur  eucharistie 
 vr 7 dec 18.00 uur  persoonlijke biecht 
 vr 7 dec 19.00 uur  eucharistie 

 

Koewacht 
 za 1 dec 19.00 uur eucharistie 
 zo 2 dec 9.30 uur  eucharistie 

 

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
 za 1 dec 14.30 uur rozenkransgebed 

 

Clinge 
 za 1 dec 19.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 4 dec 9.30 uur w&c viering 
  aansluitend aanbidding 

 

Boschkapelle 
 za 1 dec 19.00 uur  eucharistie 

 

Hengstdijk 
 do 6 dec 19.30 uur Taizé viering 

 

Kloosterzande 
 zo 2 dec 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 29 nov 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 2 dec 10.30 uur  w&c viering 
 wo 5 dec 11.00 uur  weekviering 

 

Korenmarkt/Bellingstraat 
 do 6 dec 14.00 uur weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 4 dec 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 
 

 
 

 

82e jaargang nr. 5 
 

zondag 2 december 2018 

TINTINNABULUM 

Ik ben geboren op 4 januari 1943 in 
Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. Vóór mij 
waren er twee jongens en na mij is nog 
een zusje geboren. 
 

Mijn vader is in november 1947 overleden 
en mijn moeder begin februari 1953. Via 
de paters maristen, die in Hulst hun 
kleinseminarie hadden, zijn mijn zus en 
ik uiteindelijk in Glanerbrug terecht 
gekomen, waar ik als zeer snel het 
Twents dialect machtig ben geworden. 
In Glanerbrug heb ik mijn lagere school 
afgemaakt en in september 1955 ben ik 
begonnen met mijn studie aan het 
Carmellyceum in Oldenzaal, waar ik het 
diploma gymnasium A heb gehaald. Ik 
was niet de enige uit Glanerbrug, die 
elke dag 15 kilometer terug moest 
fietsen. Vanaf Lonneker fietsten we met 
de jongens en meisjes die uit Enschede 
of van nog verder naar Oldenzaal 
gingen. Ik heb er prachtige 
herinneringen aan over gehouden. 
 

 
 

Nadat ik op 28 juni 1961 mijn diploma 
had gehaald, ben ik mijn noviciaat 
(proefjaar) begonnen bij de congregatie 
van de paters maristen. Ze hadden in 
die tijd nog het Olavklooster, nabij Glane, 
dat als noviciaat diende. Nu is het een 
centrum geworden van de Syrisch 
Orthodoxe Kerk in West Europa. Op 12 

september 1962 heb ik mijn religieuze 
geloften afgelegd en ben vervolgens in 
september naar ons grootseminarie in 
Lievelde gegaan om mijn studie filosofie 
en theologie te beginnen. Omdat het 
aantal priesterstudenten erg klein was 
geworden ben ik in september 1967 
naar Nijmegen gegaan, waar ik aan de 
katholieke universiteit in juli 1968 de 
studie theologie heb afgerond met een 
kandidaatsexamen kerkgeschiedenis. 
 

Op 20 april 1968 ben ik door de 
toenmalige bisschop van Oslo, 
 

monseigneur Mangers tot priester 
gewijd. Ik had mijn verzoek om naar de 
missies te mogen gaan in de Stille 
Zuidzee al ingediend en ook verlof 
gekregen om naar de andere kant van 
de wereld te vertrekken. 
 

Na een paar maanden vakantie in 
Glanerbrug ben ik via Denemarken, 
Thailand, Japan, Australië en Nieuw-
Caledonië naar het land gereisd, waar ik 
was benoemd: de Nieuwe Hebriden. De 
meeste Nederlandse maristen zaten in 
de Salomons eilanden, maar ze hadden 
iemand elders nodig. Als je op de kaart 
kijkt waar de Nieuwe Hebriden (nu 
Vanuatu) liggen, zie je dat je niet verder 
kunt reizen, want dan kom je weer terug. 
 

Het was een Frans-Engels condominium, 
waar, hoe ongelooflijk dat ook lijkt voor 
een land met ongeveer 150.000 
inwoners, twee onderwijssystemen, 
Frans en Engels, alsook twee zieken-
huizen, Frans en Engels en verder alle 
diensten tweetalig waren. Zelfs de 
postzegels met prachtige afbeeldingen 
moesten zowel in het Engels alsook in 
Franse druk verschijnen. 
 

Ik heb van december 1968 tot september 
1985 op de eilanden Mallicolo, Ambrym, 
Pentecôte en Espiritu Santo als 
missionaris gewerkt. In 1985 werd ik 
tijdens een algemeen kapittel in Rome 
gekozen tot lid van het algemeen 
bestuur van de paters maristen dat in 
Rome zetelt. In die periode van 1985 tot 
1993 was ik de contactpersoon voor de 
paters maristen in Nederland, Duitsland, 
Australië en Japan, de Filippijnen en 
Afrika en heb ik veel gereisd. 
 

In november 1993 ben ik naar Vanuatu 
teruggegaan tot september 1997, toen 
ik definitief naar Nederland ben 
teruggekomen. Van 29 november 1998 
tot 1 juli 2006 ben ik lid geweest van het 
pastoraal team in Enschede. 
Vervolgens was ik overste van de 
paters maristen in Nederland en sinds 
december 2011 ben ik met pensioen en 
woon ik met 3 medebroeders in de 
pastorie naast de Broederenkerk in 
Deventer. Op 31 juli 2018 ben ik weer 
terug naar Hulst verhuisd. 
 

13 september 2018 
 

Tonny Verbraeken 
Zandstraat 10 K02, 4561 SC Hulst 
 

 

 

 
 

 
 

Beste mensen 
 

In de vieringen van onze parochie zal het komend jaar pater marist Tonny 
Verbraeken af en toe voorgaan in de eucharistie. Graag geven we hem de 
gelegenheid om zich aan ons voor te stellen. 
 

Pater Tonny Verbraeken stelt zich voor 

boekje met als titel: Mee blijven doen.  
Op 11 november rolde het van de pers 
bij Uitgeverij Muurkranten. Hij schreef 
het vanuit de diepe overtuiging dat 
meedoen zin geeft: “Wie meedoet is 
iemand. Meedoen verbindt ons met 
elkaars leven.” 
Midden in de advent mogen we Marinus 
van den Berg opnieuw ontvangen. Dit is  
 

 

LEZINGEN 2 DECEMBER 

 

Nightfever in de basiliek 
tijdens kerstmarkt 

 

 
 

Inmiddels wordt Nightfever al weer 
een terugkerende activiteit in de 
basiliek. Tijdens de sfeervolle 
kerstmarkt op 14 december kunt u 
ook de basiliek weer binnenlopen. Dit 
jaar staat de koorkerk open. U kunt 
hier kaarsjes neerzetten, u kunt uw 
gedachten de revue laten passeren. 
Naast al die innerlijke gedachten zullen 
we ook samen zingen. Wal-Noten, 
Dameskoor, Troubadours, Laudate 
Dominum, Devotion en orgelmuziek 
wisselen deze avond elkaar af. Aan de 
inwendige mens is ook gedacht. Koffie, 
thee en chocomel zijn weer aanwezig. 
Er worden zitjes gemaakt. De basiliek 
is die avond vanaf 17.00 uur open tot 
ongeveer 22.00 uur. U komt toch ook???  

Avond met Marinus van den Berg 
 
 

zijn voornemen: 
’Ik zal die avond aandacht hebben voor 
meedoen en barmhartigheid en beide 
ook kaderen in de overheidsaandacht 
voor vereenzaming, mét de vraag hoe 
de overheid en het digitale tijdperk 
vereenzaming bevorderen. Evenzeer is 
de rol van de Kerk actueel: voor wie is 
de Kerk? Moeten we niet vaker buiten 
de kaders denken? Want mee blijven 
doen gaat ook over uitsluiten en 
bruggen slaan. Of anders gezegd van 
wie verwachten wij wat? Kunnen we 
onverwacht verwachten?’ 
De avond zal plaats vinden op dinsdag  
 

11 december 2018 van 19.30 uur tot 
21.45 uur in De Ark, Louisastraat 
43,Sluiskil (PKN kerk) 
 

Iedereen is van harte welkom! 
Aanmelden graag vóór 8 december 
2018. De toegang is gratis, evenals 
koffie en thee, maar er staat wel een 
doosje voor een vrijwillige bijdrage. 
 

Aanmelden kan als volgt: 
Bel naar het Bureau Elisabeth-parochie: 
0115 616006 (werkdagen), of mail naar 
bureau@eparochie.nl of schrijf naar: 
Bureau Elisabeth-parochie, Alberdingk 
Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen. 
 

Kerstmiddag 
 

 

 
 

U wordt uitgenodigd voor een 
sfeervolle middag 

‘Rondom de Kerststal’ 
 

zondag 9 december 2018 
om 14.00 uur in  

Dorpshuis ‘Hof ter Nesse’  
te Ossenisse 

 

Programma: 
optreden van ‘De Jeugd van Toen’. 

verder een kerstgedachte, 
kerstverhaal, gedichten en 

samenzang. 
 

In de pauze wordt koffie of thee met 
kerststol aangeboden. 

 

De toegang is gratis 
 

 

 
 

Het kerstcomité Ossenisse 

 

 
 

 

1ste zondag van de advent 
JAAR - C 

 

Jeremia 33, 14-16 
I Tessalonicenzen 3, 12-4, 2 

Lucas 21, 25-28.34-36 
 

 
 

THEMA: GERECHTIGHEID 

Amnesty 
International 

 

Zondag 16 december, na 
de eucharistie van 11 uur 
worden er bij de 
uitgangen van de basiliek 
weer kaarsen en kaarten 
verkocht. Amnesty komt 
op voor mensenrechten.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mee blijven 
doen 
 

Marinus van 
den Berg 
schreef een 
boekje met 
als  
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zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 2 DECEMBER 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz met samenzang 
intentiesJo 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; voor overleden 
ouders Trees de Roeck-Fermont en 
Guust de Roeck; voor Esther Saman en 
overleden moeder Ria Wojtal 

 

WOENSDAG 5 DECEMBER 18.30 UUR: 

rozenkransgebed 
 

WOENSDAG 5 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: overleden ouders Stallaert-
Elias en overleden kinderen; familie 
Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 

 

VRIJDAG 7 DECEMBER 18.00 UUR: 
mogelijkheid tot persoonlijke biecht 

 

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

 

overleden: 
Maria Magdalena Johanna Borghstijn 
echtgenote van J.A.M. Bosch, 94 jaar 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

ZATERDAG 1 DECEMBER 19.00 UUR:  
Poolse eucharistieviering. De 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor Slawomir Klim is in de Poolse 
taal.  

 

ZONDAG 2 DECEMBER 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor  
intenties: Sylvia en Emma van Damme 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

mededeling:  
Op zondag 11 november is op 89-jarige 
leeftijd Agnes Janssens echtgenote van 
Joseph Vercauteren overleden. De 
uitvaart vond plaats op zaterdag 17 
november te Koewach De uitvaart vond 
plaats op zaterdag 17 november te 
Koewacht waarna begrafenis aldaar. 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

ZATERDAG 1 DECEMBER 14.30 UUR: 
rozenkransgebed voor de vrede 
Iedereen is van harte welkom en 
uitgenodigd om dit gebed voor de vrede 
te komen versterken. 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

DONDERDAG 6 DECEMBER 19.30 UUR: 
Taizé viering 

 

 

COLLECTE 1-2 DECEMBER 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Boschkapelle 
, Clinge, Hulst, Kloosterzande en 
Koewacht is er een extra 
caritascollecte voor Simavi. 

 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZATERDAG 1 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz m.m.v. het koor 
‘Laudate Dominum’ o.l.v. Bernadette 
Luijcks-Hemelsoet 
intenties: jaargetijde Cyriel Casteels en 
echtgenote Anna Martens en overleden 
familie; Gilbert Hoefnagels echtgenoot 
van Agnes Casteels, zonen Luc en 
Peter Hoefnagels en hun overleden 
grootouders; Anna Maes en echtgenoot 
Jan Brijs en overleden familie 

 

DINSDAG 4 DECEMBER 9.30 uur: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk woord- en 
communieviering met aansluitend 
aanbidding van het Allerheiligste met als 
voorganger pastor R. Grossert tijdens 
de bijeenkomst van gebedsgroep de 
Bron 

 

mededeling: 
Tijdens de eucharistieviering van 
zaterdag 1 december zal pastoor Wiertz 
het sacrament van het doopsel 
toedienen aan Steffen Grofsmid. Ook 
zal Steffen die avond voor het eerst de 
H. Communie ontvangen en zullen hij 
en Ingrid ook gevormd worden. Wij 
wensen Steffen en Ingrid een mooie 
viering toe. 

 
BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 1 DECEMBER 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte 
Everaert-Janssen en familie; Gerarda 
Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en 
familie; Judith Cappaert-Spuesens en 
echtgenoot Albertus Cappaert 

 
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

ZONDAG 2 DECEMBER 9.30 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep m.m.v. parochiekoor  
intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk van de Lavoir; jaargetijde Prudentia 
Menu en overleden echtgenoot Desiré 
van Kampen; Eugénie de Waal-van 
Waterschoot, overleden echtgenoot en 
verdere familie; overleden familie Rijk-
Hiel; Miet Menu-Kerckhaert en 
overleden familie; jaargetijde Leonie 
Andriessen-Hoefeijzers echtgenote van 
Aloïs Andriessen 

 

lector: Ynske Taelman 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 
DIENST GEESTELIJKE ZORG  

ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 
WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 

 

DONDERDAG 29 NOVEMBER 10.30 UUR:  
woord- en communieviering  
intenties: August Freyser, dochter 
Agnes en overleden familie; Roos van 
Iteghem 

 

overleden:  
dhr. Jo Neve 88 jaar 

 
WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 

 

DINSDAG 4 DECEMBER 10.30 UUR: 
weekviering 

 

overleden: 
mw. Agnes Vercauteren-Janssens 89 j.  
mw. Yvonne van der Ha-Bral 98 j.  

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

vervolg 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 2 DECEMBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: uit dankbaarheid b.g.v. 100e 
verjaardag; Leon de Bilde, echtgenoot 
van Marie Roelands en familie; Gaby en 
Harry Bruggeman-Vereecken en familie; 
Yvon Elegeert-Reijns; Eugène Hiel en 
familie 
 

WOENSDAG 5 DECEMBER 11.00 UUR 
weekviering m.m.v. Blaauwe Hoevekoor  
 

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

overleden:  
mw. Marina de Poorter 58 j. 
mw. Agnes van Denderen-van Itegem 83 j. 
 

 
 

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 

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 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 

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE 
INFORMATIE EN INTENTIES 

GEGEVENS 
 

Gesprekje 
 

Zoals ik wel vaker aangeef mag ik ook 
allerlei leuke gesprekjes voeren. Toen 
we serieus spraken over ‘het gras dat 
groener is bij anderen’ zei ze tegen 
ons: “Toen het van de zomer zo warm 
was keek ik van boven over de heg in 
de tuin van de buurman. En ik zag dat 
het gras bij hem echt veel groener was 
dan bij ons.” Hij had zijn gras beter 
verzorgd, misschien toch meer water 
gegeven. “En”, vroeg ik, “bent u toen 
ook maar naar de buurman gegaan 
waar het gras dus duidelijk groener 
was?” “Neen”, was haar antwoord, “ik 
ben gewoon thuis gebleven. Ik weet 
wat ik heb en niet wat ik krijg. En, of je 
het gelooft of niet, het gras bij ons is nu 
weer net zo groen als bij de buurman.” 
Ik wilde u dit gesprekje niet onthouden. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

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

