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Maart 2023. 

Het lege graf 
 

Vroeg op de eerste dag van de week, 
toen het nog donker was,  

kwam Maria van Magdala bij het graf.  
Ze zag dat de steen voor het graf  

was weggehaald.  
 

(uit Johannes 20, 1-18) 
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Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

 Lied 216 

 Morning has broken 

Kom, heilige Geest 

Wanneer het me niet meer kan schelen, 

wanneer het genoeg is geweest, 

wanneer alles lijkt tegen te gaan, 

wanneer ik me terugplooi op mezelf, 

wanneer ik beschaamd ben over mezelf, 

kom dan, heilige Geest. 

Kom, heilige Geest 

Wanneer ik bergen wil verzetten,  

wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,  

wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,  

wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,  

kom dan, heilige Geest.  

Kom, heilige Geest  

Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,  

wil troosten en de woorden niet ken,  

wil helpen en niet weet hoe,  

wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,  

kom dan, heilige Geest 

Om eenvoud  

Om eenvoud bidden wij  

complex is de wereld  

en veeleisend. 

We moeten zoveel  

we willen zoveel  

om eenvoud bidden wij. 

Om vrede bidden wij  

vrede tussen landen,  

tussen volken 

vrede tussen mensen. 

Vrede in onszelf ook  

innerlijke vrede.  

Om liefde bidden wij  

koud en hard is de wereld 

op zoveel plaatsen. 

Om uw Geest bidden wij  

om uw ontferming over  

 deze schepping 

over ieder van ons. 

 (Reinier Nummerdor, nov. 2020 
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Ga dan op weg naar een toekomst, 
van vreugde en vrede. 
Zoek reisgenoten om samen 
die weg te betreden 
En valt het zwaar, 
steun en bemoedig elkaar. 
Liefde verlicht dan je schreden. 
 
Ga dan op weg 
om je eigen geluk uit te delen. 
Zo kunnen wij wat gebroken 
was, liefdevol helen. 
Geen hongersnood, 
wij delen samen ons brood, 
er zal genoeg zijn voor velen. 
 
Ga dan op weg, 
deel je dromen, je hoop, je verhalen. 
Geef elkaar kracht om, 
op zoek naar nieuw land niet te falen. 
Als wij dan doen, 
blijft onderweg ’t visioen 
Liefde en warmte uitstralen. 
 
Uit een liturgie van oktober 2007  
met het jaarthema Op reis met de Ander 
kan gezongen worden op de melodie van Lied 868. 
 
 Hans en Arine Jobse 

De intocht in Jeruzalem 
 
De talloze mensen die voor Hem uit liepen  
en achter Hem aan kwamen,  
riepen luidkeels: 
‘Hosanna voor de Zoon van David!  
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.  
Hosanna in de hoogste hemel’  
 (uit Matteüs 21, 1-11) 

God is altijd bij jou, bij mij, in alle tijden. 
Hij is dichter bij dan je denkt, 
Als je pijn hebt, vraag voor de verlichting,  
Als je ziek bent, vraag God voor de genezing. 
De Kracht en de Liefde. 
Dan zit vrede in je hart. 
Amin. 
 Aangeleverd door Josie Lubbes. 
 

Ga met ons mee 
God, loop voor je uit 
Om een goede weg te wijzen. 

Sta achter ons, 

Als steun in de rug 

En omarm ons als een vriend. 

Wees onder ons  
als we dreigen te vallen: 
vang ons dan op. 

Woon in ons midden 
en geef kracht voor alledag. 

Sta om ons heen 
als een muur die ons beschermt 
tegen angst en zorgen. 

Wees boven ons: 
uw zon geeft ons warmte. 

Verlicht ons met uw zegen, 
vandaag en morgen. 

Ga zo met ons mee 
op al onze wegen. 

Ga met ons mee. 

 Aangeleverd door Hans Boerma 

Onze grootste angst  
is niet dat we onvolmaakt zijn. 
Onze grootste angst is  
dat we mateloos krachtig zijn. 
Het is het licht, niet onze schaduw,  
die ons het meest beangstigt. 

We vragen onszelf: 
wie ben ik om briljant te zijn,  
prachtig, talentvol, fantastisch?  

Maar wie ben jij om dat niet te zijn?  
Jij bent een kind van God.  
Als je je onbelangrijk voordoet,  
bewijs je de wereld geen dienst.  

Er is niets verlichts aan jezelf klein te maken  
opdat andere mensen  
zich bij jou niet onzeker zullen voelen.  

We zijn allemaal bedoeld om te stralen  
als kinderen.  
We zijn geboren om de glorie van God die in 
ons is,  
te openbaren.  
Die is niet alleen maar in sommigen van ons;  
die is in iedereen!  
En als wij ons licht laten stralen, 
geven we onbewust andere 
mensen toestemming om hetzelfde te doen.  
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst,  
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen. 
 

 Gebed toegeschreven aan Nelson Mandela. 
 Uit: Verlicht mijn nacht 
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Word maar niet verliefd op morgen 
Zie de schoonheid 

van vandaag. 
 

Geef wat minder om je plannen, 
leef wat meer in het moment. 
Want de toekomst, die komt zeker, 
ook als je er niet aan denkt. 
  
 Wees niet bang voor wat gaat komen, 
Het is angst, die zorgen schept. 
“Later” is en blijft onzeker, 
Wees maar blij met wat je hebt. 
De zon staat altijd aan de hemel, 
Ook als je haar niet ziet staan. 
In jezelf ligt steeds de keuze, 
voor de weg die jij wilt gaan. 
  
Word maar niet verliefd op morgen. 
Zie de schoonheid van vandaag. 
Want het zijn de kleine dingen, 
Die je altijd bij je draagt. 
 

Dagelijkse Broodkruimels 
Jildou Bakker 

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken 

Ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 

 
 Matheus 6:27 

Ik laat jullie vrede na;  

mijn vrede geef ik jullie,  

zoals de wereld die niet geven kan.  

Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 
 
 Johannes 14:27 

Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, 

zoals u trouwens al doet. 
 
 Thessalonicenzen 5:11 

Heer, laat ons niet wonen in het verleden, 
noch ons zorgen maken over de toekomst. 
We kunnen niet ongedaan maken wat is 
geschied, 
we kunnen niet voorzien wat gaat komen. 

Laat ons in plaats daarvan wonen in uw vrede, 
liefhebben en geliefd worden, 
Genezen en genezen worden. 

Wij geven het verleden 
aan u en rusten in uw vergeving. 
Wij geven de toekomst aan u 
en rusten in uw Liefde. 

Wij leven in uw licht, 
open onze ogen opdat we zullen zien. 
We leven in uw liefde, 
laat uw liefde door ons stromen 
tot vervulling van uw koninkrijk. 

Amen 

 Jan Wolsheimer 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
 Lied 675 : 1 

God van hemel en aarde, 
In ons klopt een diep verlangen 
naar een leven in vrede met elkaar 
 
 Aangeleverd door Anneke Peijs de Jong 

Dat teken is een heilgeheim: 

God wil met jou verbonden zijn. 

Hij is nabij waar jij ook bent,  

omdat Hij je bij name kent. 

O Heer, bevestig ons bestaan, 

noem ons bij onze naam. 
 

 Lied 354:4 

Heb je al gehuild? 

Heb jij je verdriet al geuit? 

Weet je dat de tranen 

die jij vergiet 

zacht worden weggeveegd 

door Iemand die jij niet ziet? 

  

Met zachte Hand 

worden de tranen 

van je wang genomen 

opdat jij in het koninkrijk 

kunt komen. 
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De opwekking van Lazarus 
 

Daarna riep Jezus luid:  
‘Lazarus, kom naar buiten!’  
De dode kwam tevoorschijn,  
zijn handen en voeten in linnen gewikkeld,  
en zijn gezicht bedekt door een doek.  
Hij zei tegen de omstanders:  
‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’  
 

(uit Johannes 11, 1-44) 

Laat mij maar gewoon Martha zijn. 
Iemand die zorgt. 
Iemand die doet. 
Iemand die dient. 
Iemand die verpleegt. 
Iemand die troost.  
Iemand die steeds bezig is met het brood van alledag. 
 
Laat mij maar gewoon Maria zijn. 
Iemand die hoort. 
Iemand die overdenkt. 
Iemand die prioriteiten kent. 
Iemand die van inkeer weet. 
Iemand die de diepte zoekt  
Iemand die steeds bezig is met het brood voor het hart. 
 
Christus, laat mij toch maar beide zijn. 
Iemand die horend zorgt. 
Iemand die denkend doet. 
Iemand die kennend dient.  
Een Martha-Maria,  
die volop en voluit, met hand en hart uw volgeling kan zijn. 
 
 Aangeleverd door Willy Strasters 

Aangeleverd door Irene Hooij 



 
 

6 

Aangeleverd door Getty Renaud 

Aangeleverd door Willy Strasters 

‘k stel mijn vertrouwen 
Op de Heer, mijn God. 

 
Want in Zijn hand 

Ligt heel mijn levenslot. 
 

Hem heb ik lief, 
Zijn vrede woont in mij. 

 
‘k zie naar Hem op en ‘k weet: 

Hij is mij steeds nabij. 
 

Aangeleverd door Wil Renaud. 
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Genezing van een blinde man 
 
 

Hij vroeg: 
‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ 

 
‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,’ zei hij. 

  
‘U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem,’ zei Jezus. 

 
Toen zei de man:  
‘Ik geloof, Heer,’ en hij wierp zich voor Jezus neer. 
 
 

Uit Johannes 9, 1-41 

‘Twee manieren’ 
 
Het is niet wat je doet, 
maar hoe je het doet. 
Niet wat je ziet, 
maar hoe je het bekijkt. 
Niet hoe het leven is, 
maar hoe je het leeft. 
 
Het blauwe cirkelvormige kunstwerk 
symboliseert de elementen water en wind. 
Wij weten niet hoe jij ernaar kijkt 
en of het ergens op lijkt. 
 
Het spiegelbeeld in het water is prachtig. 
De natuurelementen zijn machtig. 
 
Spiegel eens en kijk naar je eigen leven 
Probeer een tweede manier te beleven. 
 

Aangeleverd door Roelie Woudsma 

“Zie God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt" 
 
Uit psalm 54.  Aangeleverd dor Mieke Aarbodem 

Sluit je ogen een seconde,  
zet een lach op je gezicht,  
zeg bedankt tegen het leven,  
voor de liefde en het licht. 
 
Aangeleverd door: Nico en Ina Boot 

Belangrijk in deze wereld is niet zozeer waar we ons bevinden,  

maar in welke richting we ons begeven. 
 
Aangeleverd door: Nico en Ina Boot 

Arm blijf je zolang je niet ontdekt  
 dat je met open ogen het scherpst ziet. 

Naïef blijf je zolang je niet geleerd hebt dat er,  
met gesloten lippen, stilten zijn,  
 sterker dan een stortvloed van woorden. 

Onhandig blijf je zolang je niet begrepen hebt 
dat je met gevouwen handen beter handelen kunt 
 dan met veel gebaren. 

Van de Zuid- Amerikaanse bisschop Dom Helder Camara. 
Aangeleverd door To Vooren. 

Toon Hermans 



 
 

God is de wind 
God is de wind, jongen 
die door je haar 
die door je haar 
waait. 

God is de zon 
God is de zon, jongen 
die je gezicht 
die je gezicht 
verwarmt. 

God is geen bijl 
God is geen wet 
God is geen standbeeld 
God is geen oordeel. 

God is een vlok 
God is een sneeuwvlok 
die op je hand 
die op je hand 
smelt. 

God is een woord 
God is een naam 
die in je hart 
die in je hart 
woont. 

God is gratis. 

 

tekst & muziek: Herman van Veen 
God is gratis (voor mijn kleinzoon). 
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In ons hart en in ons huis 
DE ZEGEN VAN GOD. 

In ons komen en in ons gaan 
DE VREDE VAN GOD. 

In ons leven, op onze zoektocht, 
DE LIEFDE VAN GOD. 

Bij het einde, nieuw begin, 
DE ARMEN VAN GOD  
OM ONS TE ONTVANGEN, 
THUIS TE BRENGEN. 

AMEN. 

 
Aangeleverd dor  
Renske van de Schaaf. 

Ik draag U in mijn hart 
  
Mijn God, 
ik hoef niet naar de hemel te klimmen 
om met U te spreken 
en bij U mijn vreugde te vinden. 
  
Ik moet mijn stem niet verheffen 
om met U te praten. 
Al fluisterde ik heel zacht, 
U hoort mij reeds; want U bent in mij, 
ik draag U in mijn hart. 
  
Om U te zoeken, 
heb ik geen vleugels nodig, 
ik heb me enkel stil te houden, 
in mijzelf te kijken, 
me niet te verwijderen 
van een zo hoge Gast. 
  
Als bij mijn broeder, 
mijn beste vriend, 
mag ik bij U vertoeven, 
u zeggen wat mij kwelt, 
U vragen mij te helpen: ik weet 
dat Gij mijn God en Vader zijt 
en ik  uw kind. 
 
 

Theresia van Avila (1515-1584) 

Ik wil niet komen bidden om te krijgen, 
zoals een kind dat om een snoepje zeurt. 
Ik wil hier stil wat zitten en wat zwijgen, 
misschien dat er met mij dan iets gebeurt. 
 
Toon Hermans 
Aangeleverd door To Vooren 

Het leven is als een kluwen wol. 
Dus mens pak op die draad.  
Er zullen knopen en klitten zijn. 
Waardoor je door dalen gaat. 
Ontwar de knopen. 
Vraag waarom en hoe. 
Stap er midden in. 
Verdriet en pijn zullen je deel dan zijn. 
Maar het geeft het leven zin. 
 

Aangeleverd door Gre Biersteker 



 
 
 
 
 
 
 
  

Veertigdagentijd 
Veertig dagen tijd 
Tijd om te bezinnen 
Tijd om te vasten 
- of niet 

 

Tijd om na te denken 
over lijden en 
over vergeven 
Tijd om opnieuw … 
Ja, - wat? 

 

Tijd voor nieuw 
Tijd voor kansen 
Tijd voor Hem 
Tijd voor … 
Ja, - wat? 

 

Tijd om die kans te pakken 
Tijd om om te keren 
Tijd voor een betere weg 
Tijd genoeg … 
toch? 

 

Veertigdagentijd 
Veertig dagen tijd 
Ieder jaar die nieuwe kans 
Voor een nieuw begin 
- Tijd om aan te pakken 

 

Frederieke www.gedichtensite.nl 
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Jezus en de Samaritaanse vrouw 
 
Jezus antwoordde: 
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, 

maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, 
zal nooit meer dorst krijgen. 

Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden 
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 

 
(Johannes 4, 5-26) 

Wel nu, dit zegt de Heer. 
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 
zo waardevol, en Ik houd zoveel van je. 
Wees niet bang, want Ik ben bij je. 
 

Aangeleverd door Aafke Boerma. 

God heeft mensen uitgekozen 
die onbelangrijk zijn  
en niets voorstellen  
en voor wie niemand respect heeft. 
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IK ZAL ER ZIJN 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 
Tekst: Hans Maat 
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest 
© 2013 Stichting Sela Music 
 
Aangeleverd door Lummie Peelen 

U STIMULEERT ONS ELKE DAG 
 

U stimuleert ons elke dag weer 
Om het leven voluit te beleven. 

Want onvoorspelbaar in de tijd, 
kort onze wandeling, 
en verloren in het uur 

dat niet door ons gebruikt 
leeg terugkeert tot u. 

 
U stimuleert ons elke dag weer 
om niet met angst te denken 

aan de berg van zorgen van morgen. 
U vult ons onderweg met licht, 

laat vreugde vinden in de kleine dingen. 
En alle ellende van het dal van gisteren 

mogen we ook dáár laten liggen. 
 

U stimuleert ons elke dag weer  
om de weg van het goede te gaan, 
Eigen last en eigen kruis te dragen 

in de voetsporen van hem 
die onze weg en onze waarheid is: 

Christus – gids, reisgenoot en metgezel. 
 



 
 
 
 
  

 
De verheerlijking op de berg 

 

Hij was nog niet uitgesproken of een 
stralende wolk overdekte hen, en uit 
de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn 

geliefde Zoon,  
in Hem vind Ik vreugde. 

 
(uit Matteüs 17, 1-9) 

Waar de mensen dwalen in het donker, 
Draai je om en zie het nieuwe Licht, 
Zie het Licht dat God ons gaf in Jezus, 
Zie de Mens die ieder mens verlicht. Lied 286, Hans Boerma 

EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP 
 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 

Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet. 
  
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest.  
© 2019 Stichting Sela Music 

 

God, geeft mij moed 
Om te veranderen wat ik kan veranderen. 
 
Geef mij de kracht om 
te dragen wat ik niet kan veranderen. 
 
Geef mij wijsheid 
om het een van het andere te onderscheiden. 
 

Wil Renaud v.d. Zwaag 

Nico en Ina Boot 

 

We hebben allemaal ‘bergtop’ ervaringen nodig  
om ons te helpen het hoofd te bieden aan de 

alledaagse uitdagingen in de ‘dalen’. 
 

Heb jij weleens een ‘bergtop’ ervaring gehad?  
Als dat zo is, ga dan terug naar die ervaring en de 

zegeningen die het je heeft gebracht.  
Als dat niet zo is, blijf dan dicht bij Jezus op de berg 

en voel zijn liefde, ook voor jou. 
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Want met een beetje humor is alles draaglijker 
 

Erica Vloon-Boekhoff 

De tijd dringt,  
dat wij in beweging komen  
en onze voeten nieuwe wegen gaan.  
De tijd dringt,  
dat wij ons niet meer laten verdoven,  
noch verblinden door de eigen welvaartsgoden. 
De tijd dringt, 
Dat wij weer recht doen aan het behoud 
van deze aarde en Gods schepping. 
De tijd dringt,  
dat wij broeder dier niet meer behandelen als 
een willoos wingewest voor onze economie.  
De tijd dringt,  
dat wij ophouden zuster natuur te verlagen 
tot het troostmeisje van onze consumptiewens. 
De tijd dringt,  
dat wij broeder lucht en zuster water  
weer gaan respecteren als onze naaste familie. 
De tijd dringt,  
dat wij niet slechts willen heersen of verdienen, 
maar ook dienen in soberheid en zelfbeheersing. 
De tijd dringt,  
dat wij onze vrijheid niet misbruiken,  
maar inzetten voor een nieuwe aarde,  
voor een cultuur van bouwen,  
én vooral - van bewaren. 
 

Aangeleverd door Willy Strasters 
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Als je het beter hebt dan andere, 
dan bouw je een lange tafel 

en geen hoger hek. 
 
 
 

Nico en Ina Boot 



 
 

    

De verzoeking in de woestijn 
 

Daarop zei Jezus tegen hem: 
‘Ga weg, Satan! 

Want er staat geschreven: 
“Aanbid de Heer, uw God, 

vereer alleen Hem.” 
(uit Matteüs 4, 1-11) 
 

Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
Een parel in Gods hand 

lk geloof in de zon ook al schijnt hij niet.  
lk geloof in de liefde ook al ben ik alleen.  
lk geloof in God zelfs als hij stil is. 
 
Opgeschreven in de 2e wereldoorlog door een Joodse onderduiker  

op de muur van een kelder in Keulen 

 

Aangeleverd door Willy Strasters 
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 Zalig zij 

Zalig zij die mij aanvaarden 
Ook al ben ik dan bejaard 
Die me in mijn dagelijks leven  
Zorg en ongemak bespaard. 
Zalig zij, die het beseffen  
Dat 'k ze niet zo goed versta 
En die het gewoon negeren  
Als ik een stommiteit bega. 
 
Zalig zij die me vergeven 
Als ik niet hun naam meer ken  
Die me heel goed laten merken  
Dat ik nog onmisbaar ben.  
Zalig zij, die willen helpen 
Als het mis gaat met mijn werk  
Die me gaarne vergezellen 
Als ik het niet goed meer merk 
 
Zalig zij, die niet gaan schelden 
Als ik het tafelkleed verschroei 
Die de andere kant uitkijken  
Als ik met mijn koffie knoei. 
Zalig zij, die niet steeds zeuren:  
Opa, oma, loop een beetje recht 
En niet steeds voor de voeten gooien; 
Dat hebt u al een keer gezegd. 
 
Zalig zij die voor mij zorgen 
Ook al duurt het jaren lang  
Me vertroetelen en troosten 
Als ik eenzaam ben en bang.  
Zalig zij, die van me houden  
Ook al ben ik hen tot last 
En die op me blijven passen 
Ook als 't hen soms ooit niet past. 
 
Zalig zij die met mij samen  
Nog eens teruggaan in de tijd 
En die met me blijven praten 
Ook al ben 'k de draad soms kwijt. 
Zalig zij, die me als mens zien 
Met mijn vreugde en mijn pijn 
Die me heel goed laten voelen 
Dat 'k niet eenzaam hoef te zijn. 
 
Geschreven door: 
Mevrouw Van Noord, de oma van To Vooren. 
Ze is 101 jaar geworden. 

 

Teveel mensen bidden  
of de bergen in hun leven mogen worden verwijderd,  
terwijl ze eigenlijk moed nodig hebben om ze te beklimmen! 

 

Aangeleverd door Willy Strasters 
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