
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 34 
 

zondag 28 juni en 5 juli 2020 
 TINTINNABULUM 

 

LEZINGEN 28 JUNI 
 
 

13de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

2 Koningen 4, 8-11.14-16a 
Romeinen 6, 3-4.8-11 

Matteüs 10, 37-42 
 

 

 

THEMA: DE UITDAGING 
 

13de zondag door het jaar 
 

Eer geven aan God. Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. 
Matteüs 10, 38 
 Inleidende woorden 
Er zijn veel manieren waarop wij eer kunnen geven aan 
God. Door te proberen een leven te leiden naar het 
voorbeeld van hoe Jezus het ons heeft voorgedaan: 

 door trouw te zijn aan God; 

 door te bidden en regelmatig samen met andere 
mensen ons geloof te vieren; 

 door trouw te zijn aan de mensen die ons gegeven zijn; 

 door positieve aandacht te schenken aan mensen; 

 door van harte gastvrij te zijn; 

 door in elkaar iets van God te herkennen. 
Zo geven we steeds ook eer aan God. 

Om Gods ontferming.... 
Het lukt ons niet, om telkens weer, de deur van ons hart te openen voor elkaar en 
voor God. Daarom vragen wij aan God en aan elkaar om onze tekorten en ons 
falen bij ons weg te nemen. 
 

Woorden ter overweging 
In het evangelie noemt Jezus als essentiële eigenschap voor een ware volgeling 
van God de bereidheid om God boven alles en iedereen te stellen. Natuurlijk is het 
goed om te houden van de mensen, die je het meest nabij zijn en die je terecht 
heel dierbaar zijn. Maar, zo zegt Jezus, wil je werkelijk mijn leerling zijn, dan is het 
nodig dat je van Mij nog meer houdt, dan van hen. 
In één adem daarmee noemt Jezus dan het opnemen van je kruis. Waarmee Hij 
wil aangeven dat, als je werkelijk van de Heer wilt houden en Hem wilt volgen, dat 
dit niet vanzelf zal gaan. Het heeft met loslaten te maken. Naarmate wij de Heer 
en zijn evangelie meer omarmen, laten we onszelf steeds meer los. En worden we 
meer bereid ook bepaalde dingen te doen die we moeilijk vinden. Maar 
gaandeweg wij onszelf daarmee verliezen, naderen wij tot God en geven zo ook 
eer aan God. 
 

Tot slot 
Gods Woord, onuitgesproken, is altijd een Woord dat gedaan wil worden. 
God zegent ons om ons hart te openen en om gastvrij te zijn. 

 
 
 
 

 

 

 

Pinkstervuur tussen 28 
en 30 juli in Hulst! 

 

Het pinkstervuur is nog steeds op weg en 

komt stap voor stap onze kant uit, 
gaan-de-weg of fietsen-der-wijs 
https://www.bisdomvanbreda.nl/weblo
g-pinksterestafette/ 
De uitdaging is een geloofsbrief 
schrijven, een brief over ons geloven. 
Dus: help! 

 

Geloven…. Geloven is voor mij…… 
Geloven vraagt van mij…  

Geloven geeft mij... 
Geloven verlangt van mij…..  

Geloven gisteren, vandaag en 
morgen…… Geloven… 

 

We hebben nood aan zoveel mogelijk 
vlammetjes met opmerkingen, 
gedachtes, getuigenissen,……. Schrijf 
ze op de papieren vlammetjes of mail 
ze naar kvdwiele@zeelandnet.nl. Ik 
zorg dan dat uw bijdrage op een 
vlammetje komt. 
In het weekend van 18/19 juli worden 
alle bijdrages verzameld en wordt er een 

collage van gemaakt als verbeelding 
van ons geloof, ons geloven. Onze 
collage gaat dan als geloofsbrief 
vanuit parochie H. Maria Sterre der 
Zee naar de Elisabethparochie. 
 

Katrien Van de Wiele 
 

Pinksteren keert je  
van binnen naar buiten: 
niet langer gevangen  
en niet meer op slot! 
Een windvlaag komt  
om onze oren fluiten: 

een vlaag van nieuw leven,  
een zoen van God! 
Ja, Jezus is weg,  

naar de hemel verdwenen, 
we denken  

dat alles voor niets is geweest,  
maar Pinksteren zet ons weer  

op onze benen: 
we krijgen het vuur  

van de heilige Geest! 
 

Marjet de Jong 
 
 

 

LEZINGEN 5 JULI 
 

14de zondag door het jaar 
JAAR - A 

 

Zacharia 9, 9-10 
Romeinen 8, 9.11-13 

Matteüs 11, 25-30 
 

 

 

THEMA: RUST VINDEN 
 

Parochie-almanak 
 

Terug van weggeweest: de almanak, die 

als vraagbaak en terugblik mag gelden 
voor de hele de H. Maria Sterre der Zee-
parochie. In onze steeds digitaler worden 

de wereld kiezen we voor een gedrukt 
document, dat kan worden geraadpleegd 

en bewaard. We zijn er van overtuigd, dat 
er onder onze parochianen velen zijn, die 

deze vorm van ‘alle info bij elkaar hebben’ 
waarderen en die ook zo’n almanak graag 

willen bewaren als ‘historisch document’. 
 

 
 

Deze almanak wil een ‘snapshot’ zijn 
van onze parochiegemeenschap anno 
2020. Van ons reilen en zeilen, van wat 
we beleven en wat ons beweegt, van 
de uitdagingen die op ons pad komen, 
hoe we met creativiteit vieren tijdens de 
corona-perikelen, hoe we ondertussen 
nadenken over onze toekomst als 
missionaire parochie. Onze parochie 
leeft en viert, met recht volgens het 
Zeeuwse motto ‘Luctor et emergo’! 
 
 

Passen en meten in de kerk 
 

De laatste maanden hebt u al veel informatie over corona gekregen, zowel in het 
nieuws als in dit Tintinnabulum. U bent steeds zo volledig mogelijk geïnformeerd, 
maar zoals u weet verandert er nogal eens wat. 
De laatste 3 maal is er in de basiliek een viering geweest, eenmaal zonder en 
tweemaal met het mogen ontvangen van de heilige communie, elke keer op 1,5 
meter afstand van elkaar. De laatste twee keer is bij de uitreiking gebruik gemaakt 
van een scherm.  
Nog steeds is het maximum aantal mensen 30 personen. Dit geldt tot het weekend 
van 12 juli. Ook de kerken van Boschkapelle, Clinge, Kloosterzande en Koewacht 
zullen dan open zijn en mogen er 100 personen aanwezig zijn. Een magisch getal, 
maar niet voor al onze kerken haalbaar. Rekent u maar gemiddeld rond de 40 en 
in de basiliek wordt er naar 100 gestreefd. Komende week krijgt u het juiste aantal 
te horen. De 1,5 meter blijft gelden. Ook het aanmelden, waarover volgende week 
iets meer, blijft van kracht. De weekvieringen week worden nog niet hervat. 
De verplichte looproutes, handen ontsmetten, hoestscherm en de begeleiding 
voor, tijdens en na de viering blijft van kracht. De collecteschaal vindt u bij de 
uitgang van de kerk. Een dringende wens is om uw geld al in de hand te hebben 
bij het uitgaan van de kerk. Dit bevordert het vlot uitgaan van de kerk. Op het 
kerkplein heeft u volop de gelegenheid nog even een kletspraatje te maken, want 
koffiedrinken zit er nog niet in. De afgelopen weken ging dit goed, maar enkele 
aanpassingen horen er bij. Vrijwilligers zijn hierin zeer actief, waarvoor onze dank. 
Er wordt naar uitgezien u weer in de kerk te mogen ontmoeten. 

Woorden van Mgr. Vincenzo Paglia 
 

“Wie zijn leven vindt, zal het verliezen en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal 
het vinden”. Het is een van de meest overgeleverde uitspraken van Jezus: ze komt 
wel zes keer voor in de evangelies. Klaarblijkelijk had de eerste christelijke 
gemeenschap er het belang van ingezien, omdat zij had gezien dat dit in Jezus 
zelf waar is geworden. Hij heeft het leven gevonden in de verrijzenis door het 
leven te verliezen, door zijn leven te geven op het kruis. Dat is exact het 
tegenovergestelde van de hedendaagse mentaliteit, die gelooft, dat je om gelukkig 
te zijn je eigen leven voor jezelf moet houden, net als je eigen tijd, je eigen rijkdom 
en je eigen belangen. 
 

 

 

 

 

Heb je even voor mij….? 
Maak wat tijd voor ons vrij…. 

 

Er wordt gezocht naar enkele 
enthousiaste vrijwilligers voor het 
onderhoud van het interieur van de 
basiliek, die een paar uurtjes van hun 
vrije tijd willen besteden aan dit werk. 
Het meest ideale zou zijn als we een 
aantal groepjes kunnen vormen van 
minimaal 3 personen, mannen en / of 
vrouwen. 
Een ochtend per 3 weken worden 
werkzaamheden verricht in de basiliek: 
stofzuigen, stoffen, glazen toegangs-
deuren zemen, dweilen etc. Hoe meer 
ploegjes er kunnen worden gevormd 
hoe minder frequent er beslag wordt 
gelegd op uw vrije tijd. 
(Indien er 3 groepen kunnen worden 
gevormd dan bent u dus om de 9 
weken een ochtend inzetbaar.)  
Mocht u interesse hebben of meer 
informatie willen dan kunt u contact 
opnemen met Monique Brems tel: 
0114-316230. 
 

 

 

 
Kledinginzameling 

 

Op zaterdag 27 juni en alle laatste zaterdagen van de maand starten we weer met 
de kledinginzameling. U kunt terecht aan de tuinpoort van de pastorie in Hulst 

tussen 10.30 uur en 11.30 uur. 
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zondag 27 november 2016 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 28 juni: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 28 JUNI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
kapelaan J. van Velthoven 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; Jo Willems en 

echtgenote Emelda Weemaes; Leon de 
Bleijser echtgenoot van Ivonne van 
Puyvelde en broer Mon van Puyvelde; 
Paula de Bruijn en Ries van Kampen en 
overleden familie; Augustinus Johannes 

van Damme en echtgenote Joanna Maria 

Bogaert; Alphonsus Josephus Maria 
Kerckhaert; Paulus Camillus Johanna van 

Haperen; Theo de Koning; jaargetijde 

Gilbertus De Beleir en echtgenote 

Eleonora De Beleir-van der Veen; 
Josephus Ludovicus van Kouteren; 
Brigitta Francisca Maria de Nijs 

 

overige intenties: Johanna Kloek; familie 

van de Perre; overleden weldoeners van 

de basiliek; Christiaan Rutten; Petrus 
Menu; overleden ouders Stallaert-Elias 
en overleden kinderen; familie Baert-
van Gijsel; familie Verdurmen; Alphons 
Blommaert en echtgenote Mathilde de 
Vos en overleden ouders; overleden 
ouders Brand-Wauters en overleden 
familie; Alphons Verdurmen 

 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: Jo van Goethem echtgenoot van 

Annie Smet; jaargetijde Anna Maes en 
echtgenoot Jan Brijs; Etiënne Schijvenaars 

echtgenoot van Agnes de Wilde 
 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

intenties: gezusters Coenen, overleden 
ouders en familie; Georgette van de 
Heyden, overleden zus en ouders; 
Waltraud Klann en echtgenoot Jozef 
Maes; Jeanne van der Heyden, Jozef 
van der Heyden en ouders Alexander, 
Francisus van der Heyden en 
echtgenoot Anna Maria Lockefeer 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; jaargetijde 
Louise de Rooij-de Schepper en 
overleden echtgenoot Piet de Rooij 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 

TER DUINEN 
 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, zus 

Corrie en tante Maria Burm; Elisabeth 
Kint; Lisa de Waal, broer, zussen en 
ouders; Maria Menu-Hiel weduwe van 
Hypolitus Menu; jaargetijde Miet Menu-
Kerckhaert; Marcel de Nijs, overleden 
ouders en familie; Guido Cornelissens  

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

intenties: Wij bidden dat wij dat vertrouwen 

in God mogen hebben, om de kracht om 

iets los te kunnen laten en in zijn handen 

te durven leggen. Wij bidden om moed en 

kracht, om aandacht en liefdevolle zorg, 
voor alle mensen, ver weg en dichtbij en 
zeker voor onze ouderen en overleden 
bewoners: Irma Kegels-Jonkheijm (wzc 
Antonius); Hilda Herkelman-de Rijck, 
Anna van Denderen-d’Hondt, Marie 
Louise van Mieghem-Stroecken (De 

Blaauwe Hoeve) 
 

Intenties, voor de week van  
5 juli: 

 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

ZONDAG 5 JULI 11.00 UUR: 
eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Corry 
van der Wielen-Aarts en echtgenoot 
George van der Wielen; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Leon de 
Bleijser echtgenoot van Ivonne van 
Puyvelde en broer Mon van Puyvelde; 
jaargetijde voor Camiel d’Haens met 
gedachtenis aan overleden ouders, broers 

en schoonbroers; overleden ouders Guust 
en Trees de Roeck-Fermont; Alphonsus 
Josephus Maria Kerckhaert; Josephus 
Ludovica van Kouteren;  Paulus Camillus 

Johanna van Haperen; Brigitta Francisca 

Maria de Nijs; Joop, Jan en Marèl Gremmen 
 

overige intenties: Alphons Blommaert en 

echtgenote Mathilde de Vos en overleden 

ouders; overleden ouders Brand-Wauters 

en overleden familie; Alfons Verdurmen; 

Clara Brughemans; overleden weldoeners 

van de basiliek; Isabella de Croock; Petrus 

Crombeen en overleden familie; Petrus 

Menu; Andreas Fruytier; overleden ouders 

Stallaert-Elias en overleden kinderen; 
familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen 

 

mededeling: 
Vanaf 27 juni kunt u weer oude kleding, die 

goed verpakt is, afgeven bij de pastorie-
tuin. Dit kan van 10.30 uur tot 11.30 uur. 

 

SINT JANSTEEN 

GEMEENSCHAPSHUIS DE WARANDE 
 

intenties: Theo Beughels en echtgenote 
Rosa van Dorsselaer; Alfred Weemaes 
en echtgenote; Ed Borm en echtgenote 
en overleden ouders; Silvia Plasschaert; 
René Bauwens en echtgenote; Johan de 

Burger en echtgenote Angela Weemaes 
en overleden familie; pastor Claessens 

 

SINT JANSTEEN 
KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN 

 

intenties: pastor Claessens; Seraphine 
Pieters en echtgenote Angela Verbist; René 

Bauwens en echtgenote; Theo Beughels 

en echtgenote Rosa van Dorsselaer 
 

CLINGE  
H. HENRICUS 

 

intenties: Herna Buytaert echtgenote van 

Roger Bogaert, overleden ouders en familie 
 

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; overleden ouders Theo en 
Lena van Vlieberghe-van Goethem 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden ouders Jo Rijk en Maria Hiel; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk-van de Lavoir; Pieter van Kampen-
Willems en overleden kinderen 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

intenties: Wij bidden om moed en kracht 
voor alle mensen, die het in deze tijd 
extra moeilijk hebben. Wij bidden voor 
onze zieken en voor onze overleden 
bewoners: Elisabeth Verras-Blommaart 
(wzc Antonius); Lisette Beck-Brijssinck 
(De Blaauwe Hoeve). 

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 

 

 
.  
 

 

 

 

  

En God fluistert... 
 

Behoeden wil ik jou 
jou met warmte omgeven. 

Totdat jij opgaat in mijn ziel 
Tot ik mijn intrek heb genomen 

in jouw woorden 
in jouw blik 

in jouw verlangen 
Totdat ik deel uitmaak 

van jouw dromen. 
Laat mij binnenstromen in jouw hart. 

Laat mij jou vervullen 
van het weten 

dat er altijd Iemand is die van jou 
houdt. 

 

Auteur onbekend 

 

 
 

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 
 

IN MEMORIAM 
NICO GIJSEL 

*5 november 1948           †18 juni 2020 
 

Hoewel we ons al wat langer zorgen 
maakten om de gezondheid van Nico 
heeft zijn sterven ons nu heel erg 
overvallen. 
Nico is als vrijwilliger in onze kapel 
begonnen, nadat hij als hoofd personeels-
zaken bij Curamus met de v.u.t. is gegaan. 
We konden altijd op hem rekenen en in 
alle bescheidenheid was hij de spil in 

onze kring van vrijwilligers. Nico was 
bijzonder attent, hij zag en hoorde alles 

en had altijd aandacht voor wat er bij 
mensen leefde. Steeds was hij bereid 
om mee te denken of een helpende 
hand toe te steken. Door zijn manier 
van doen wist hij mensen te verbinden 

en een goede sfeer te scheppen. 
We kunnen ons niet voorstellen dat hij 
er niet meer is, dat hij er straks niet zal 
zijn als we misschien weer heel 
voorzichtig met vieringen en diensten 
in onze kapel kunnen beginnen. We 
zullen hem enorm missen. 
We wensen Tiny en haar gezin en de 
naaste familie van Nico heel veel 
sterkte toe in deze zo verdrietige tijd. 
 

Namens alle vrijwilligers rond de kapel 
van De Blaauwe Hoeve, Kees van Geloof 
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