
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE 

 

vieringen rond het weekend  
van 15-16 september 

 

Hulst 
 zo 27 jan 11.00 uur  eucharistie 
 zo 27 jan 14.00 uur doopviering 
 zo 27 jan 15.30 uur  doopviering 
 wo 30 jan 18.30 uur rozenkransgebed 
 wo 30 jan 19.00 uur eucharistie 

 vr 1 feb 18.00 uur persoonlijke biecht 
 vr 1 feb 19.00 uur eucharistie 

 

Koewacht 
 zo 27 jan 9.30 uur  eucharistie 

 

Clinge 
 zo 27 jan 11.00 uur  eucharistie 

 

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk 
 di 29 jan 9.30 uur  gebedsgroep 

 

Nieuw-Namen 
 vr 25 jan 19.00 uur  w&c viering 

 

Boschkapelle/Stoppeldijk 

 za 26 jan 19.00 uur  eucharistie 
 

Hengstdijk 
 ma 28 jan 19.00 uur w&c viering 

 

Kloosterzande/Ossenisse 
 zo 27 jan 9.30 uur  w&c viering 

 

wzc Antonius 
 do 24 jan 10.30 uur  w&c viering 

 

De Blaauwe Hoeve 
 zo 27 jan 10.30 uur  w&c viering 
 wo 30 jan 11.00 uur  weekviering 

 

wzc De Lange Akkers 
 di 29 jan 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 27 januari 2019 

TINTINNABULUM 

Veertig dagen na Kerstmis vieren we, 
op 2 februari, het feest van de Opdracht 
van de Heer. Nu is de dag aangebroken 
waarop het kind Jezus door Maria en 
Josef naar de tempel wordt gebracht om 
aan God te worden opgedragen. Niet 
alleen voldeed Jezus op deze manier 
aan het voorschrift van de wet, maar 
bovendien kwam Hij langs deze weg 
zijn gelovig volk tegemoet. Geleid door 
de heilige Geest waren de grijsaard 
Simeon en de profetes Hanna naar de 
tempel gekomen. Door de heilige Geest 
verlicht, herkenden zij hun Heer en 
getuigden van Hem met vreugde. Zo 
mag het ook met ons gaan, dat wij met 
vreugde van de Heer getuigen in ons 
leven, in woord en in daad. 
 

Op zaterdag 2 februari wordt dit feest - 
ook wel bekend als Maria-Lichtmis - 
gevierd met een eucharistieviering om 
10.30 uur in de Kapel ter Eecken, met 
medewerking van het gregoriaans koor 
o.l.v. Martin Polspoel. 
 

De naam Maria-Lichtmis herinnert aan 
de lichtprocessie, die als een hulde aan 
Maria werd gezien. Maria is immers de 
moeder van de Zoon van God. Jezus 
wordt door Simeon herkend als het Licht 
dat voor de heidenen straalt. 
 

Blasiuszegen 
Daags na het feest van de Opdracht 
van de Heer vieren we de gedachtenis 
van de heilige Blasius. De heilige 
Blasius leefde in de 4de eeuw en was 
bisschop van Sebaste in Armenië. De 
overlevering verhaalt dat Blasius als 
martelaar in de gevangenis een kind 
heeft gezegend en gered, dat aan een 
keelziekte leed. De Blasiuszegen (met 
kaarsen welke zijn gezegend op het 
feest van de Opdracht van de Heer) 
herinnert ons aan de voorspraak van de 
martelaren, die ook onze voorsprekers 
zijn voor lichamelijke gezondheid. 
 

 
 

Op zondag 3 februari kan na de 
eucharistieviering in Kloosterzande en 
Hulst de Blasiuszegen worden 
verkregen. Bij deze zegen houdt de 
priester de gezegende kaarsen 
kruisgewijs tegen de keel van de 
gelovige en spreekt hij de zegen uit. 
 

kapelaan Jochem van Velthoven 

 

En weer zijn we een jaar verder. En 
weer richten wij ons, zoals in zovele 
parochies ook, zoals zelfs in andere 
Kerken, op het financiële aspect van 
Kerk-zijn. Want, zo is het nu eenmaal: 
een goede financiële ondergrond is 
onontbeerlijk. 
Is dat waar het om gaat in de Kerk? 
Natuurlijk niet. Kunnen we zonder? 
Beslist niet. Waar het om gaat en waar 
we ons voor inzetten; ik maak hiervoor 
gebruik van een nieuwe indeling 
waarvan ik onlangs hoorde. 
 

Sacramentele dienstwerk 
Alles rondom het sacramentele 
dienstwerk: van doop tot bediening. Op 
allerlei momenten hebben gelovige 
mensen behoefte aan de sacramentele 
aanwezigheid van Christus. Vanuit de 
parochie maken wij dat mogelijk. In 
voorbereiding en uitvoering. 
 

Bezoekwerk 
Een tweede pijler is het bezoekwerk in 
haar grote verscheidenheid. Op allerlei 
momenten en ook zo maar, ongericht. 
Als u daar behoefte aan heeft, als u 
contact wil met ‘iemand van de Kerk’, 
moet u dat kunnen laten weten. En dan 
zal er iemand zijn. 
 

Vernieuwend pastoraat 
Het derde aandachtspunt van de 
parochie in deze tijd is alles wat we 
samenvatten als ‘vernieuwend 
pastoraat’. Daaronder vallen diaconie 
en caritas; alle aandacht voor de 
samenleving. Alle aandacht voor de 
mens in nood, voor de mensen aan de 
rand van de samenleving. 
Daaronder valt alle kerkopbouw. Hoe 
bouwen wij een parochie die sterk is en 
de tegemoet kan. Hoe gaan we om met 
onze kerkgebouwen. Hoe richten we 
 

 
parochie in. Hoe verbreden en 
vergroten wij de betrokkenheid. Welke 
onverwachte en verrassende initiatieven 
zien we en durven we te initiëren. Hoe 
werken we samen met de andere 
Kerken. Met hen die niet kerkelijk 
gebonden zijn. 
 

Kortom, veel mogelijkheden, veel 
uitdagingen. We hebben volop werk. 
Werk dat het pastorale team vanaf 1 
januari 2019 in directe verbondenheid 
met de collega’s uit de twee andere 
parochies in Zeeuws-Vlaanderen 
onderneemt. 
Kortom, u ziet het. Er is veel te doen. Er 
is veel enthousiasme. Zoals eerder 
gezegd: het financiële fundament is 
daarvoor onontbeerlijk. Mogen wij ook 
nu op u rekenen? Voor eenzelfde 
bedrag als verleden jaar? Of mag het 
misschien een iets verhoogde bijdrage 
zijn. 
Dank voor uw vertrouwen. Voor uw 
bijdrage. Dank voor uw aandacht. 
 

pastoor Wiel Wiertz 

 

 

 

 
 

Feest Opdracht van de Heer – Maria-Lichtmis 
 

Wereldjongerendagen 
 

Op zaterdag 26 januari komen we na 
de eucharistieviering in Terneuzen 
samen en weten wij ons verbonden met 
de jongeren op de Wereldjongeren-
dagen (WJD) in Panama. Daar zal deze 
avond de avondwake worden 
gehouden samen met paus Franciscus. 
De volgende dag zondag 27 januari 
vieren de jongeren met paus Franciscus 
de eucharistie, hiermee eindigen de WJD. 
Ook wij willen waken, spreken en bidden 
over het thema van de WJD: “Zie de 
dienstmaagd des Heren, mij geschiede 
naar uw Woord” (Lucas, 1,38). De eucha-
ristieviering zaterdag begint om 19.00 uur 
en aansluitend volgt de bijeenkomst. Deze 
samenkomst wordt afgesloten met een 
korte avondwake in aanwezigheid van het 
Allerheiligst Sacrament. Eindtijd 21.30 uur. 

 

Wees welkom! 

 

LEZINGEN 27 JANUARI 
 

Gebedsgroep De Bron 
bestaat 30 jaar 

 

We willen dit vieren met de H. 
eucharistie op zondag 27 januari om 
11:00 uur in de H. Henricuskerk te 
Clinge.  
 

 
 

Celebrant is monseigneur Johannes 
Liesen, bijgestaan door pastoraal 
werker Ralf Grossert. De eucharistie 
wordt opgeluisterd door de gezamenlijke 
koren van Clinge en De Klinge o.l.v. 
Marlene Bauwens en organist is Rigo 
Claessens. Het belooft een mooie 
viering te worden. 
 

Na de viering is het tijd voor een hapje 
en een drankje. Ook de mensen die de 
viering niet mee kunnen maken, zijn na 
de eucharistie van harte welkom om 
nog even met ons mee te vieren. 
Wij zouden het fijn vinden dat u erbij 
zou kunnen zijn om elkaar weer eens te 
ontmoeten. 
  

gebedsgroep de Bron 
 

Financiële aspect van Kerk-zijn 
 
 

Stille Nacht 
 

Een bijzonder verhaal vertelde iemand 
mij onlangs. De moeder van een vriendin 
van haar dochter had de boodschap 
gekregen, dat een ongeneeslijke ziekte 
haar lichaam teisterde. Het was 
oudejaarsdag en er waren natuurlijk al 
lang geleden plannen voor de avond 

gemaakt. Het was een heel andere dag 
geworden dan je jezelf ook maar in de 
verste verten voor kon stellen. Toch zat 
de meidengroep bij elkaar. Ze 
probeerden het een beetje . . . De 
vriendin van haar dochter was er 
natuurlijk niet bij. Ze zat in het 
ziekenhuis in Rotterdam. Om daar met 
heel het gezin het vreselijke nieuws 
door deze uren heen een plek te 
geven. En toen, nog ruim voordat het 
nieuwe jaar ging beginnen, namen ze 
spontaan het besluit op weg te gaan. 
We gaan naar onze vriendin, naar haar 
familie. We zijn met ons hart bij hen en 
we willen ook echt bij hen zijn. En daar 
gingen ze. Stil in de stille nacht op weg. 
Een bijzonder verhaal. Jonge mensen 
met het hart op de goede plek. Dat 
gebeurt allemaal. Overal om ons heen. 
Ik wilde dit graag met u delen. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

3de zondag door het jaar 
JAAR - C 

 

Nehemia 8, 2-4a.5-6.8-10 
1 Korintiërs 12, 12-14.27 

Lucas 1, 1-4; 4.14-21 
 

 
 

THEMA: VUL JIJ DE SCHRIFT? 

Gebedsgroep 
Kloosterzande 

 

Vanaf 2019 bidden we in de H. 
Martinuskerk te Kloosterzande 1x per 
maand voorafgaand aan de 
zondagsviering samen het 
rozenhoedje. De data in 2019 zijn 20 
januari, 17 februari, 10 maart, 28 april, 
19 mei, 9 juni, 14 juli, 18 augustus, 22 
september, 20 oktober, 20 november en 
15 december. We beginnen om 8.55 uur. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 27 JANUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. Dameskoor 
intenties: familie Baert-van Gijsel; 
jaargetijde Aloysius Seij echtgenoot van 
Anna Schuren en voor overleden 
familie; Maria Adolphina Mangnus-van 
de Vijver; Martine Jacqueline Rottier-
Deltour 

 

ZONDAG 27 JANUARI 14.00 UUR: 
doopviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz 

 

ZONDAG 27 JANUARI 15.30 UUR: 

doopviering met als voorganger pastoor 
W. Wiertz 

 

WOENSDAG 30 JANUARI 18.30 UUR: 
rozenkransgebed 

 

WOENSDAG 30 JANUARI 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 1 FEBRUARI 18.00 UUR: 
persoonlijke biecht 

 

VRIJDAG 1 FEBRUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Alphons Blommmaert en 
echtgenote Mathilde de Vos en 
overleden ouders; overleden ouders 
Brand-Wauters en overleden familie; 
Roger Cleijman; Wim Bruggeman en 
echtgenote Roza Verstraaten en 
wederzijdse ouders en familie 

 

mededeling: 
Zaterdag 26 januari is het weer de 
laatste zaterdag van de maand, dan 
houden we de maandelijkse 
Kledinginzameling voor Mensen in Nood 
aan de tuinpoort van de pastorie van 
10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog 
bruikbare kleding in goed gesloten 
dozen of plastic zakken verpakken. 

 
KOEWACHT 

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 
 

ZONDAG 27 JANUARI 9.30 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs m.m.v. het koor 
intenties: Jeanine Gerres weduwe van 
Gerard Naessens 

 

lector: Ria van Daele-de Deckere 
 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

ZONDAG 27 JANUARI 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; Theo 
en Ireen Tieleman-Elias en overleden 
familie; Emery de Nijs, overleden 
kleinzoon Erik en overleden familie de 
Nijs-Kerckhaert 

 

lector: Tiny Burm 
com. assistent: Lidwien Jansen 

 

 

COLLECTE 26-27 JANUARI 
 

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 Clinge is er een 
extra collecte voor gebedsgroep De 
Bron. 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

ZONDAG 27 JANUARI 11.00 UUR: 
eucharistieviering b.g.v. het 30-jarig 
jubileum van gebedsgroep De Bron met 
als voorganger bisschop J. Liesen 
bijgestaan door pastor R. Grossert.                                                
intenties: voor de levende en overleden 
leden van gebedsgroep De Bron 

 

DINSDAG 29 JANUARI 9.30 UUR: 
in het kerkzaaltje aan de H. 
Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep 
de Bron. Iedereen is van harte welkom. 

 

mededelingen: 
Zaterdag 26 januari is er géén viering in 
onze kerk! 

 

Na afloop van de viering op zondag 27 
januari is er gelegenheid om mekaar te 
ontmoeten onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Ook de mensen die 
de viering niet mee kunnen maken, zijn 
na de eucharistieviering van harte 
welkom om nog even met de 
jubilerende gebedsgroep mee te vieren. 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

VRIJDAG 25 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert 
intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; Marie-Jose Lockefeer 
en echtgoot Johan van Dijke en 
dochtertje Annemieke; Emiel Weemaes 

 

lector: G. Leenknecht 
 

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK 

H.H. PETRUS EN PAULUS 
 

ZATERDAG 26 JANUARI 19.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pater J. Reurs 
intenties: Wies van den Bergen met 
gedachtenis van overleden dochter 
Anneke, zoon Philip en overleden familie; 
echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; 
Judith Cappaert-Spuesens en echtgenoot 
Albertus Cappaert; jaargetijde Jozef de 
Klerk; Han Cappendijk 

 

HENGSTDIJK 
H. CATHARINA 

 

MAANDAG 28 JANUARI 19.00 UUR: 
woord- en communieviering verzorgd 
door de werkgroep 
intenties: René Boeijkens met 
gedachtenis van overleden ouders en 
familie; jaargetijde Wilfried van Dijk en 
Tonny Somers met gedachtenis van 
overleden familie 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

ZONDAG 27 JANUARI 10.30 UUR:  
woord- en communieviering met als 
voorganger diaken K. van Geloof 
intenties: Miel Mahu; Gaby en Harry 
Bruggeman-Vereecken en familie; Jan 
Gering; jaargetijde Willy Vermeulen 
echtgenoot van Paula Vermeulen-de 
Keijzer; Jo en Rosa Adam-d’Hont, dochter 
Erna en schoonzoon Robert; Guust Burm 
en dochter Patricia; ouders Boeijkens-
Smits; echtpaar van Dijk-Buijsrogge; 
Josephus en Elizabeth de Schepper-de 
Bruijn en familie; Tilly en Cesar 
Mannaert-van den Bergen; jaargetijde 
George Buijsrogge en echtgenote Ina 
Stallaert en zoon George; jaargetijde 
René Burm echtgenoot van José 
Vermeirssen en familie 
 
WOENSDAG 30 JANUARI 11.00 UUR: 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

vervolg 
 

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST 
 

WOENSDAG 30 JANUARI 11.00 UUR: 
weekviering  

 

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE 
 

DONDERDAG 24 JANUARI 10.30 UUR: 
woord- en communieviering  
intenties: Roos van Itegem; Agnes van 
Denderen-van Itegem; René de Cock, 
overleden ouders en familie; August 
Freyser, dochter Agnes en overleden 
familie 

 

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT 
 

DINSDAG 29 JANUARI 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 

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 
tel. 0115-454088; 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 
 

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 
 

 

Boer-en-Wijsheid 
 

De akkers vruchtbaar maken. 
Natuurlijke voortgang bewaken. 

 

Oogsten voor de eisende 
voedselketen. 

Bijdragen aan duurzaam eten. 
 

Landarbeid kent geen tijd. 
Steeds waken of het gewas gedijd. 

 

Omgaan met regelgeving en klimaat. 
Beplanting onzer biotoop tot aller baat. 

 

Verbruikers kennen een hoge eis. 
Kopers verlangen een lage prijs. 

 

Een voortschrijdende 
bevolkingsaanwas. 

Verwachte toename van het gewas. 
 

Gestaag keert de ploeg het land, 
Noeste arbeid wordt wederom verlangt. 

 

Boer-en-Wijsheid in een voorname rol. 
Voorzien van de voedselschuur der 

aardbol. 
 

Ronald – Ronny Herman 

 

 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/component/contact/contact/4-uncategorised/252-f-van-geyt?Itemid=101
mailto:ralf.grossert@zeelandnet.nl
mailto:k.vangeloof@zzv.nl

