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Bij het feest ter gelegenheid
Verbond in 1986 sprak de tl
christelijke en humanistische
later, bij de algemene beschot
1998, had zijn partijgenoot,
over de christelijk-humanisti
gen. Verwijzen naar het chris
vaak, vooral bij plechtige gele
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In verschillende kringen he
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name die van Hoekman en 1
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geestelijk raadswerk) komt e.
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