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1 J aartekst 2022: ‘W ie bij M ij komt ,
zal ik niet wegsturen ’ – J oh . 6:37
Sinds ik in 1983 predikant werd, werk ik ieder jaar met een jaartekst.
Deze traditie van jaarteksten heb ik leren kennen in de jaren dat ik
in Duitsland voor de Doopsgezinden werkte. Het is de Evangelische
Broedergemeente (ook wel Hernhutters genoemd) die sinds 1730 deze
traditie van jaarteksten zijn gaan gebruiken voor hun gemeenteleven.
Ook dit jaar weer een prachtige tekst
uit het evangelie naar Johannes. Woorden van Jezus die hij uitspreekt naar
de mensen met wie hij onderweg is.
Mooie bemoedigende en troostende
woorden in een wereld die ons op dit
moment van elkaar doet vervreemden
door de hele coronapandemie, omdat
onze kerkdiensten in januari niet door
konden gaan, het kringwerk dat stil
lag. Gelukkig kan ik wel het huisbezoek
nog uitvoeren en u in uw thuissituatie
bezoeken. De kerkdiensten kunnen
we nu gelukkig weer voorzichtig gaan
opstarten, zoals de eerste kring ook al
weer bij elkaar is geweest. Het lijkt dat
de opening van het werk in de Gemeente dus weer vorm gaat krijgen.
Nu terug naar de woorden die Jezus ergens in de tijd van 23 tot 26 na
Christus uitspreekt en die veel later door zijn dierbare discipel en vriend
Johannes op papier zijn gezet. Het is een open houding waarmee Jezus
zijn medemens tegemoet treed. Wie je ook bent, als je bij mij aanklopt,
zal ik je niet wegsturen. Mijn deur in mijn leven staat altijd voor je open
zegt Jezus.
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Het deel waar deze jaartekst in staat is Johannes 6 en in dit hoofdstuk
komt het eerste ‘Ik Ben’ woord van Jezus aan de orde ‘Ik Ben het Brood
dat leven geeft’. Het eerste ‘Ik Ben’ woord in de rij van zeven die nog
volgen:

Ik Ben het Licht van de Wereld
Ik Ben de Deur
Ik Ben de Goede Herder
Ik Ben de opstanding en het leven
Ik Ben de weg
Ik Ben de ware wijnstok
Deze zeven Ik-Ben-Woorden, zeven wegwijzers, zeven achtereenvolgende bakens op ons levenspad.
In de jaartekst zegt Jezus in een paar eenvoudige woorden: dierbaar
mens jij mag bij mij aankloppen en ik zal je niet wegsturen, ik zal je brood
geven, ik zal een licht voor je zijn, ik zal je leiden als het moeilijk wordt.
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Woorden die in de oudheid van de Psalmen ook al zo bemoedigend mochten klinken in Psalm 23 ‘De Heer is mijn Herder’. God als de Onuitsprekelijke Liefdemacht wil ons leiden en dragen en beschermen. Wij hoeven
ons niet te bewijzen, wij hoeven ons niet te profileren, wij hoeven onszelf
niet groot te maken om te laten zien kijk dit ben ik.
Of grijpende naar een ander prachtige Psalm 139: “Eeuwige, u kent mij,
u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn
gedachten, ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen
bent u vertrouwd.”
Deze dragende kracht de Aanwezige, de universele energie, die er is als
een Geestkracht die ons allen wil leiden. Daarop vertrouwen dat is waar
Jezus ons toe uitnodigt, kom maar tot mij en ik zal je niet wegsturen. De
Geestkracht die op mij rust zal ook jouw nabij zijn. Lieve mensen, onze
ware identiteit, wie en wat wij zijn mag geborgen zijn in God en in de
mens Jezus, die ons de weg naar God heeft leren kennen. Jezus die zegt:
kom maar bij mij en ik ga je niet wegsturen.
Bij alles wat wij dit nieuwe jaar 2022 weer gaan ondernemen hoop ik, dat
u het vertrouwen vindt om in de Geestkracht die Jezus ons heeft overgeleverd te vertrouwen en te weten, wat er ook gebeurt, dat u de geliefde
dochters en zonen van God bent, de Onuitsprekelijke Liefdemacht, die
Aanwezige die in alles het dragende in ons leven mag zijn, die u kent, ziet
en liefheeft.
In verbondenheid, ds. Tom Rijken

G efeliciteerd

jarige !

1 maart ¬ dhr. J.P. van der Mei
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agenda

C oronamaatregelen
• Bij binnenkomst wordt
uw QR-code gescand
• Houd 1,5 meter afstand
• Draag een mondkapje
als u loopt, als u op uw
plaats zit mag het af
• Als u klachten heeft
blijf dan thuis en laat u
testen

D iensten
Alle diensten worden gehouden in ’t Klooster, Jack van Gilsplein 1, Bavel
en beginnen om 11.00 uur.
6 februari
6 maart
3 april

ds. Chr. Duhoux-Rueb
ds. M. Eberwijn
ds. L. Pondman-de Wilde

Wilt u een kerkdienst bijwonen en heeft u vervoer nodig?
Neem dan contact op met Marjolein Peters:
T 0162 47 03 24
E marjolein.peters.mathijsen@planet.nl
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A genda
10 februari
17 februari
8 maart
10 maart
7 april
12 april

3 V an

Bijbelkring in ’t Klooster
Kring Tilburg bij Sitie
Kerkenraadsvergadering
bij Marjolein Peters
Bijbelkring in ‘t Klooster
Bijbelkring in ‘t Klooster
Kerkenraadsvergadering
bij Marjolein Peters

14.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
19.30 uur

de kerkenraad

In veel Doopsgezinde Gemeentes is het de gewoonte om met twee
of drie mensen ongeveer eens per jaar met de predikant de gang van
zaken te bespreken.
Hoe heeft de predikant het afgelopen jaar ervaren, wat waren de ervaringen met de predikant van de kerkenraadsleden. Hoe staat de gemeente ervoor en wat zijn de toekomstverwachtingen. Heel nuttig om eens
per jaar de balans op te maken. Op 11 januari hadden br. van Berkum en
ondergetekende samen met ds. Tom Rijken een heel plezierig gesprek
waarin van beide kanten ervaringen van het afgelopen jaar uitgewisseld
werden. Zowel de predikant als de kerkenraad spraken uit dat de verhoudingen als goed en plezierig ervaren worden en we vol goede moed
het nieuwe jaar zijn in gegaan. Het was dan ook zeer verheugend dat
onze predikant aangaf dat hij ook na 1 januari 2023 bereid is om in onze
gemeente te blijven. Op de ledenvergadering in oktober zal dit officieel
besproken worden.
Op 18 januari was er een kerkenraadsvergadering. Daarin kwam de 40
dagen kalender ter sprake. Er is aan leden en vrienden gevraagd om een
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bijdrage daaraan te leveren en binnenkort zal de kalender geredigeerd
en gedrukt worden en ontvangt u allemaal een exemplaar.

Verder werd er besloten om een bijdrage te leveren aan Los Cachorros,
een stichting voor hulp aan straatkinderen. Over het hoe en wat kunt u
hiernaast meer lezen.
Ook werd er gesproken over de jaarlijkse Actie Pinkstergroet en de financiën.
De volgende vergaderingen zijn gepland op 8 maart en 12 april.
Namens de kerkenraad, Marjolein Peters
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4	S tichting L os C achorros
De stichting is opgericht door Alanya Santa Cruz, de dochter van onze
zuster Geertje Venemans-de Wilde, zet zich in voor straatkinderen van
6 tot 18 jaar in Peru.
Deze kinderen zwerven op straat vanwege armoede, geweld of misbruik
thuis en zijn vaak getraumatiseerd en verslaafd. Door middel van straatwerk, opvang, psychosociale hulp en onderwijs begeleidt de stichting
kinderen van de straat terug naar hun familie of naar een bestaan op
eigen benen. Sinds 2003 heeft Los Cachorros honderden kinderen hulp
kunnen geven en een kans op een betere toekomst. De stichting werkt in
een van de armste streken van Peru, in Ayacucho, de geboortestreek van
de oprichtster Alanya Santa Cruz.
De kerkenraad wil dit initiatief van harte ondersteunen, om te beginnen
met vijf maal een collecte
en zal dan het totale bedrag verdubbelen. Maar
u kunt ook individueel de
stichting Los Cachorros
steunen door eenmalig
of structureel te doneren
op Iban Los Cachorros
NL56INGB0004596521.
Meer informatie kunt u vinden op www.loscachorros.nl.
Van harte aanbevolen!
Marjolein Peters
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A nneke P olling -W ichers

Anneke overleed op donderdag 16 december, een vrouw die haar
levensweg met veel toewijding heeft bewandeld. Zingevend duiding
geven aan het leven was haar passie.
Zo leerden wij haar ook in onze Gemeente kennen, eerst als voorgangster
met ieder jaar wel een gast-kerkdienst, later als vriend van onze Gemeente, leiding gevend aan de Bijbelkring.
Anneke, die van cultuur, theologie en taal kon genieten. Anneke die in de
ontmoeting met de ander aanwezig was, met volle betrokkenheid op de
ander. Anneke die in haar leven heldere keuzes kon maken. Toen er kanker in haar lichaam werd geconstateerd was Anneke heel duidelijk. Ik ga
voor kwaliteit van het leven en niet voor de kwantiteit. Dat bepaalde dan
ook het behandeltraject in de laatste twee jaar. Anneke haar levensvisie
was: nu leef ik, dat wil ik met toewijding en liefde doen.
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Zo was zij 60 jaar gehuwd met Jaap, mocht twee kinderen krijgen, Benna
die in Frankrijk woont en Freerk die in de Verenigde Staten woont. Haar
opleiding was gymnasium, kweekschool, onderwijzeres basisschool, studie Nederlands, docent op de Nassau Scholengemeenschap. Zelf was Anneke afkomstig uit een vrijzinnig protestants gezin. Op oudere leeftijd
volgde zij een HBO-studie theologie waarna zij als parttime voorgangster
in de NPB Gemeente in Brielle kwam te werken.
Op de rouwkaart liet Anneke de woorden van de dichter M. Vasalis plaatsen: het werd, het was, het is gedaan. Zo heeft Anneke haar leven ervaren. Zelf mocht ik het afgelopen jaar regelmatig met Anneke in gesprek
zijn over het leven en het levenseinde. De inhoud van de herdenkingsdienst is dan ook door haar zelf voor een groot deel vormgegeven. Op
woensdag 22 december was de herdenkingsdienst in crematorium Zuylen. In een kleine kring van goed 50 mensen mochten wij Anneke herdenken rond de tekst uit Prediker 3 ‘Voor alles is er een tijd’. Na een toegewijd leven van 81 jaren is Anneke zo van ons heengegaan.
Wij wensen Jaap, haar echtgenoot, de kinderen en kleinkinderen, sterkte
toe in het verlies van partner, moeder en oma.
Tom Rijken
Hieronder een gedicht van Hannah Heerema-Spaans een vriendin van
Anneke Polling-Wichers.
Anneke
Een witte kerstster neem ik voor je mee Ster,
symbool op weg naar....ik weet het niet, waar ga jij heen?
Ze lacht zachtjes, ik kan het dan niet meer vertellen.
Een zonnestraal doorbreekt het grijze licht
Herinneringen.
Herinneringen, de autoritten naar Bilthoven, vol van de gesprekken,
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soms bracht het ons de
verkeerde kant op.
Ramen beslagen, zoveel vuur,
maar altijd weer Samen in de
auto, ons samen zijn.
De auto van jouw kennis
stuurde recht door en ik, mijn
gevoelens soms onbestuurbaar
vond je maar niks en jij zette
mij op twee voeten neer.
Je vroeg eens, als we oud zijn
laten we trouw zijn aan elkaar,
het bleef bestaan tot nu toe.
Ik zocht je op, telkens weer in jouw broze lijf vond ik de liefde voor
jou, nooit gezegd
niet gedurfd tot die keer
Stotend uit mijn keel, jij antwoordde
Dat is mooi.
De Kerstster vangt het laatste zonlicht op
zoals jij het laatste levenslicht nog ontvangt.
Je wenkt me, schrijft met je laatste krachten
paar regels in een boekje, bijna niet te lezen.
Voorzichtig omarm ik je broze lijf,
Zeggen elkaar dierbare woorden
tot afscheid.
Dag Anneke als er een hemel is, dan ga ik je zoeken!
Hannah, 10 december 2021 Breda
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6	A doptieprogramma
Eens per jaar houdt zr. Wethmar ons namens Wereldwerk op de
hoogte van het adoptieprogramma, waar wij regelmatig voor
collecteren.
Het project ‘Geef een kind een kans’ zoals het tegenwoordig heet, heeft
het moeilijk gehad het afgelopen jaar. Veel regeringen in Zuid-Amerika
ontkenden het bestaan van corona en toen het virus razendsnel om zich
heen greep werden scholen en kinderdagverblijven gesloten en dreigden kinderen te verdwijnen in de armoede en de anonimiteit. Langzamerhand mogen de kinderen mondjesmaat weer terug komen, sommige
scholen en kinderdagverblijven laten maar de helft van de kinderen toe.
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Thuis is aan alles gebrek. Vaak is het onveilig door drank, drugs en criminaliteit, er is geen eten en geen onderwijs. Ouders hebben vaak hun inkomsten verloren en de verzorgers doen er alles aan om met de kinderen
in contact te blijven door huisbezoek en mobiele telefonie en brengen als
het even kan ook eten.
We kregen een uitgebreid verslag van wat er tijdens de pandemie toch
nog gebeurd is en dan is het geweldig om te lezen hoe vindingrijk en volhardend de ondersteuning van de kinderen geweest is.
Mede dankzij de steun van Wereldwerk en van doopsgezinde gemeentes in Nederland kunnen we iets bijdragen aan een beter welzijn van
de kinderen. Mocht u individueel iets willen bijdragen dan kan dat op
NL39INGB0002606775 t.n.v. Adopt.progr.DWW; meer informatie kunt u
vinden op dgwereldwerk.nl.
Wij blijven ook komend jaar collecteren voor het adoptieprogramma!
Marjolein Peters

In de oudste lagen van mijn ziel,
waar hij van stenen is gemaakt,
bloeit als een gaaf, ontkleurd fossiel
de stenen bloem van uw gelaat.
Ik kan mij niet van u bevrijden,
er bloeit niets in mijn steen dan gij.
De oude weelden zijn voorbij
maar niets kan mij meer van u scheiden.
M. Vasalis
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7	K ringen &

groepen

7.1 V erbintenisgroep
Najaar 2021 – januari 2022.
Helaas zijn we door alle corona-eisen de
afgelopen tijd niet bij elkaar geweest.
Zoom hebben we overwogen, maar gezien diverse gebeurtenissen binnen onze groep was dat geen echt haalbare optie. Gelukkig werkt mail,
telefoon en tante post ook nog.
Binnen de groep is er nogal wat gebeurd de afgelopen tijd. Frans de Waal
onderging een zware operatie en is nog herstellende. We kijken er naar
uit dat hij over enige tijd weer mee kan doen en wensen hem een gestaag
herstel toe.
Ook Ruud Jansen bezocht het ziekenhuis in verband met een prostaatoperatie. Daarover heen kreeg hij Covid.
Inmiddels is hij geleidelijk aan het herstellen en hoopt in februari / maart –
als we hopelijk weer fysiek samen kunnen komen – ons te coachen bij ons
gesprek over het boek van Edith Eger
‘Het Geschenk – 12 lessen die je leven
kunnen redden’. Ook Ruud wensen we
een gestaag herstel en het nodige geduld toe.
Marjan, Guus en Ankie en Wies en ikzelf zijn druk geweest met het eigen
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gezin en andere activiteiten. We hopen eind februari begin maart elkaar
weer in levenden lijve te ontmoeten in de pastorie in Tilburg, waar we alle
ruimte hebben om letterlijk voldoende fysieke afstand te waarborgen,
hoewel we er naar snákken elkaar een stevige knuffel te kunnen geven.
Tot zover het nieuws uit de verbintenisgroep.
Frans van Berkum

7.2	K ring T ilburg
Na de jaarwisseling stond 13 januari 2022 op onze planning. Door
omstandigheden werd dit verschoven naar daar dinsdagochtend de
18e bij Marianne thuis. Voor Sitie was het een druk begin geweest van
het nieuwe jaar, maar in de tweede week van het nieuwe jaar keerde
de rust weer terug in haar huis.
Als kring zijn we bezig in de GDB bundel van 2020-2021: Thuis op aarde,
hoofdstuk 3. Dat gaat over Jobstijdingen en de wisselwerking van reacties daarop van Job, van zijn vrienden en van God bij monde van een jongeman Elihu. Juist dat laatste stuk was bij ons onbekend. Job die God
geen verwijten maakt, de vrienden die min of meer zeggen je moet wel
iets niet goed gedaan hebben…. Ach, dat kennen we allemaal. Job zegt:
“Jullie zijn me een stel vrienden…! Met jullie sterft de wijsheid uit!” Job
roept uiteindelijk uit 3,2-4: “Weg met de dag waarop ik ben geboren, weg
met de nacht die mijn ontvangenis zag.” “Die dag – duisternis had hij
moeten blijven.” Job 33:6-15 (leest u het vooral zelf nog eens na) daar
zegt Elihu: “Schrik niet van mij, ik ben gewoon mens als jij, uit leem bij
elkaar geknepen. Toch heb ik je horen zeggen: Louter ben ik, zonder misstap, brandschoon…maar zie Hij weet voorwendsels tegen mij te vinden,
beschouwt mij als een vijand van Hem; Hij legt mijn voeten in het blok,
Hij bewaakt al mijn paden!”. Dan vervolgt Elihu: “Zie hierin sta je niet in
je recht, want God is veel meer dan een sterveling….” Etc. etc. Leest u
het eens na, een verrassende tekst! Tenslotte roept Job: “Als er dan nie-
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De schepping, door Lucas Cranach , 1534.
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mand zich voor me inzet, als er onder de mensen niemand te vinden is,
die zich als naaste bloedverwant verplicht voelt voor mij als losser op te
treden; toch ben ik er zeker van dat als het hemelse gericht zal aanvangen er tóch iemand zal opstaan om mij te verdedigen.” “Ik weet dat mijn
verlosser leeft” zo klinkt het uit Jobs mond in de Messiah van Händel. Op
aarde hoeft Job van geen sterveling enige steun te verwachten, maar
hij weet met een diep weten in zichzelf dat er iemand, een hemels bovenaards wezen is, die hem verdedigen zal… Leest u nu zelf maar eens
vers 38- 41: in een hagel van vragen aan Job klinkt het antwoord van de
Eeuwige… Wij werden er letterlijk stil van. God laat een hagel van vragen
op Job neerdalen: “Waar is de woonplaats van het licht, wie ontbiedt de
ochtend, kun jij een strik leggen om het Zevengesternte – of de boeien
van de Orion los maken?” Een regen van vragen aan Job, waarin God
a.h.w. de mens op zijn plek zet…De schepping: Gods werk… duisternis
over de oervloed…. Maar de adem van God wervelt al over het water;
uit het duister ontstaat het licht, water en hemel worden gescheiden, uit
de oervloed komt er land, aarde. Vervolgens planten, bomen, levende
wezens in de lucht, de zee en op het land. Nog geen spóór van de mens.
Die wordt als laatste manlijk en vrouwelijk geschapen en de mensen krijgen uiteindelijk de opdracht de aarde te bewaren en te beheren… Het
antwoord van de Eeuwige begint bij Jobs uitgeschreeuwde verlangen:
Terug naar het duister! In de totale teksten wordt keer op keer verteld
dat beloning en straf niets te maken hebben met de schepping of het
voortbestaan van de schepping. Goed en kwaad, licht en duisternis zijn
beide onderdeel van de schepping…. In Job 40, vers 4 en 5 antwoord
Job en in vers 8 en 9 antwoord de Eeuwige. Uiteindelijk in Job 42 richt
Job zich opnieuw tot de Eeuwige; hij is tot inzicht gekomen en ziet af van
stof en as! Hij komt tot inzicht dat er Eén is die het al beheert; dat ook zijn
eigen leven en hoe dat gelopen is, een plaats heeft in het totaal! …Al kan
hij – Job (net zoals wij) – God niet narekenen.
Wij met onze eigengereidheid, denkend dat we Gods gelijke zijn, zijn
vandaag met deze woorden in deze heftige tijden opnieuw op onze plek
gezet: een klein onderdeeltje in de schepping. Durven we ons ook in de
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huidige tijd óver te geven aan de Ene die het al beheert? Wij zijn vandaag heel stil geworden van het tweede deel van het verhaal van Job, dat
voor de meesten van ons onbekend maar ook ongekend heftig was. Dat
mochten we met elkaar delen en langs deze weg ook met u.
Volgende keer 17 februari komen we om 13.30 uur samen bij Sitie en gaan
we met hoofdstuk 4 aan de slag.
Frans van Berkum

8 ‘D e

kwetsbaarheid van de

W oensdagmiddag 15

december

K ribbe ’

2021

Even voor half twee, een drukte van belang op het Jack van Gilsplein
in Bavel. Auto’s met predikant, kerkenraadsleden, leden en gastpianist
parkeren.
Snel met elkaar de grote zaal inrichten… Opstellen van de tafels en de
stoelen, de piano, de quilt van onze ark, verlichting, adventskrans, wat
lichtjes en tafelversiering, thee en koffie met wat lekkers erbij , nieuwe
Bijbelvertaling op de lezenaar, liturgie ronddelen. Kortom een gezonde
drukte vooraf.
Temidden van die drukte onze leraar, Tom, die iedereen rustig persoonlijk welkom heet. Mensen van overal: uit Oost, uit West, meegekomen
gasten.. nog een extra tafel en stoel erbij… Iedereen een kopje thee of
koffie…Heerlijk zoveel mensen bijeen.
Klokke twee mag ik u allen dan welkom heten op deze advent-kerstviering waarin we extra blij zijn met Cees Sluijk vergezeld van zijn vrouw
Alie, die ons muzikaal ondersteunt bij de onverwachte afwezigheid van
onze eigen organist/pianist Rob. Gezamenlijk starten we met ‘Komt ver-
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wondert u hier mensen’… en dat doen we dan ook. Verwonderd, blij
verheugd elkaar in zo grote getale life te ontmoeten. Een feest in barre
coronatijden.
Tom licht ons eerst even iets toe
over het thema: ‘De kwetsbaarheid van de Kribbe’. En na een
gedicht ‘wees waakzaam’ van Marinus van de Berg zingen we met
elkaar “ik mag hier aan uw kribbe
staan”…. Na de lezing uit Lukas 2
en een muzikaal intermezzo neemt
Tom het woord ‘De kwetsbaarheid
van de Kribbe’. Hij geeft aan waar
kwetsbaarheden liggen, bij een
kleine gemeenschap, bij ieder van
ons zelf. Hoe kwetsbaar is gezondheid, is ontmoeting, hoe kwetsbaar is
oud of jong zijn in deze tijd… Na enkele minuten neemt onze leraar een
stoel mee naar voren, komt gemoedelijk bij ons in de kring zitten en geeft
het stokje van “het Woord” over aan ons als gemeente. Even een stilte
en dan komen er verhalen los, van diverse mensen. Over wat hen na aan
het hart ligt, waar zij mee worstelen – hun kwetsbaarheid in deze maatschappij, op dit moment. Een prachtige invulling van een open ruimte
die, zo blijkt uit de intensieve deelname van de aanwezigen ook als OPEN
ervaren wordt. Na nog een gedicht en een lied sluiten we het eerste deel
af van een winternacht(middag), waarin de hemel open ging. Tijd voor
thee, koffie met iets lekkers en ontmoeting, zij het op gepaste afstand.
Als we het tweede deel van de middag aanvangen zingen we eerst met
‘Joy to the world’ onze vreugde uit en voor de wereld. Daarna staan we
met Marinus van de Berg stil bij ‘Vrede’. Als rasverteller neemt Tom ons
dan mee in het verhaal van de vierde Wijze: Casper, Melchior en Balthasar
…, die drie zijn ons wel zo’n beetje bekend uit de kindertijd. Een vierde
wijze…. Artaban… nooit van gehoord. Toch blijkt deze mens een wijze,
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die óók de ster volgt, in de eerste plaats mens te zijn voor zijn medemens…Hij volgt niet blindelings die ster, maar ziet om naar zijn medemens in erbarmelijke omstandigheden of levensbedreigende situaties.
Hij geeft hen zijn tijd en geschenken, en zo lijkt hij telkens nét te laat te
zijn als hij de weg, die de ster heeft afgelegd, vervolgt. Zelfs aan het eind
van zijn levenslange woestijntocht lijkt hij hét kind, díe koning… weer net
gemist, niet gevonden te hebben….of wellicht toch wel ‘van aangezicht
tot aangezicht’ in de ogen van mensen op zijn levenspad?
Na een kort dankwoordje namens de kerkenraad doen we met ‘Ere zij
god’ gezamenlijk ere toe komen aan Hem die ere toekomt in mensen van
welbehagen.
Een feestelijke middag, waarop we met genoegen en verwondering terug kunnen kijken.
Frans van Berkum
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De Ark

Ster
Ik zag vanavond voor het eerst een ster.
Hij stond alleen, hij trilde niet.
Ik was ineens van hem doordrongen,
ik zag een ster, hij stond alleen,
hij was van licht, hij leek zo jong en
van vóór verdriet.
M. Vasalis
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