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BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS 
 
POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  

Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder. 
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com  

    
REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk 
KERK:   NL57 INGB 0000 5634 37 t.n.v. Geref. Kerk 
    
VOORZITTER: Dhr. J Nell 
    Langeweg 62, 4675 RM, Anna Jacobapolder. 
   Tel.: 0167-572796 
 
SCRIBA:  Mevr. A. van Strien-van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 

Tel.: 0167-572682 
 
PREDIKANT:  Ds. H.C. van het Maalpad, 

Verduinsbos 49 
4661 NT Halsteren 

                             Tel.: 0164-231992  
E-mail: hcvhmaalpad@home.nl  

 
DIACONIE:  Rekeningnummer:NL56  RABO 0362 6244 29 
                 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk. 
         
ZENDING:  Rekeningnummer: NL79 RABO 0353 4027 10 
   t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk 
   Anna Jacobapolder.  
    
REDACTIE:  Mevr. A. van Strien - van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 
   Tel.: 0167-572682    
   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
 
KOSTERS   Janny Wagemaker en Meta van 
                                    Nieuwenhuijzen-Maas 
                                    Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP 
                                    tel.06 16944785/0167-573441 
                                    metamaas@icloud.com   
 

mailto:hcvhmaalpad@home.nl
mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com
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WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Riemon Backer, 
                              E-mail: rbacker@zeelandnet.nl 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
  
 4 september: 10.00 uur: Ds. J. Reehorst; Stavenisse 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
11 september: 10.00 uur: Ds. C. Biemond-v.d.Spek; Steenbergen 
 1e collecte: Jeugdwerk eigen kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
 
 
18 september: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Startdienst 
  Schoolkerkdienst: Klaar voor de start. 
   1e collecte: Halve marathon van Tholen: voor Leger 
                       2e collecte: Onderhoud                                des Heils. 
 
 
25 september:10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht                                                                         
   1e collecte: Vredeswerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
 
 
 2 oktober: 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur 
  1e collecte: Kerk & Israël 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
 
 
 
 

mailto:rbacker@zeelandnet.nl
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KERKBLAD 
Kopij voor het volgende kerkblad ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 
24 september. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
Wat verwacht U? 
 
Nee, ik bedoel nu niet direct: wat verwacht u van de kerk of 
gemeente. Als alles volgens plan is verlopen heeft u dáárover een 
brief gehad met enquêteformulier. Als die weer allemaal zijn 
opgehaald kan iets meer worden gezegd over wensen en 
verwachtingen die onder ons leven. Overigens: die mogen natuurlijk 
altijd kenbaar worden gemaakt.  Ook zonder dat eerste een 
enquêteformulier moet worden ingevuld.  
Verder biedt het uitzetten en ophalen van de enquêteformulieren ook 
weer even de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Zeker niet het minst 
belangrijke! Integendeel: graag blijven wij als kerkenraad ook op de 
hoogte van bijv. de vreugden en de zorgen die er leven . Of de reden 
waarom u zich juist wel of juist niet bij onze geloofsgemeenschap 
betrokken weet en voelt.  
 
De aanhef van dit stukje heeft wel met het bovenstaande te maken, 
maar vraagt eigenlijk naar de verwachting die met ons geloof te 
maken heeft. Ik kwam daarop toen ik recent een gelijkenis las die 
Jezus vertelt. Het is een korte gelijkenis over een heer die naar een 
bruiloft is (zo’n feest kon daar wel 14 dagen duren) en naar huis zal 
terugkeren op een voor zijn dienaren onbekend tijdstip. (Lukas 12: 
36-38) Die dienaren zijn te feliciteren als zij er blijk van geven dat zij 
hun heer al die tijd hebben verwacht.  
Het riep bij mij de vraag op: In hoeverre lééft de verwachting van de 
komst van de Heer in onze gemeenten in onze dagen? En bij ieder 
van ons persoonlijk?  
Natuurlijk: met woorden van de apostolische geloofsbelijdenis 
belijden we ‘de wederopstanding des vleses’ en we weten dat in de 
Bijbel gesproken wort over de komst van de Heer. Maar:  Lééft die 
verwachting onder ons? Zoals die  leeft bij die knechten van de heer: 
Zij rekenen in hun dagelijks handelen met zijn (spoedige?) komst. 
 
In de Bijbel zelf (m.n. in brieven van Paulus en Petrus) kun je al 
lezen dat de gemeenten in die tijd het wachten op de wederkomst 
van Christus en de komst van Gods koninkrijk wel lang vonden 
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duren. Levende hoop daarop lijkt te verflauwen. En bij ons? Wij die  
2000 jaar later leven. Bepaalt de hoop op een spoedige komst van 
de Heer en doorbraak van het rijk van God, de wijze waarop u en ik  
in het leven staan?  Wat zou een eerlijk gesprek met elkaar hierover 
duidelijk maken?  
 
Ik moet denken aan vader (Johann Christoph) en zoon (Christoph 
Friedrich) Blumhardt. Lutherse predikanten die, elk met eigen 
accenten, in leven en werk rekenden met de spoedige komst van het 
Koninkrijk Gods.  Zij hebben gewerkt, achtereenvolgens (globaal) in 
de periode van de tweede helft van de 19e eeuw en het eerste kwart 
van de 20ste eeuw. In Möttlingen en Bad Boll in Duistland. Voor hen 
betekende de komst van het Koninkrijk Gods geen ‘leerstuk’ m.b.t. 
een ‘Land van Ooit’, maar het daadwerkelijk rekenen met het 
aanbreken van Gods heerschappij in het dagelijkse leven hier en nu.  
Vader Blumhardt heeft de doorbraak van die heerschappij in- en met 
zijn gemeente meegemaakt met de bevrijding van een door duistere 
krachten bezeten jonge vrouw (Gottliebin Dittus).  Tekenen van 
vergeving en genezing volgden bij velen. Vaak ‘zomaar’ tijdens 
kerkdiensten en pastoraat. Blumhardt liep er niet mee te koop. En 
vond het vreselijk als anderen dat wel deden. Hij besefte terdege dat 
het niet door hem kwam, maar dat God zelf handelde.  Zijn motto 
was : Jesus ist Sieger (Jezus is Overwinnaar). En in dat vertrouwen 
sprak en handelde hij. Een paard en koets stonden dag en nacht 
gereed om bij de klank van de bazuin zijn Heer en Heiland tegemoet 
te rijden en te ontvangen.   Zoon Christoph trad in de voetsporen van 
zijn vader maar legde gaandeweg andere accenten: minder op 
individuele mens gericht, meer op de samenleving als geheel. Het 
koninkrijk Gods is een door Christus geheelde wéreld.  Dáártoe is 
Christus in een verloren wereld gekomen om hier en nu God-met-
ons te zijn. Meer dan als predikant in de kerk voelde Christoph zich 
daarom  geroepen (door God!)om langs politieke weg getuige van 
Christus te zijn. Hij verliet de kerk om via de politiek (i.c. de sociaal 
democratie) de armen en verdrukten in Christus naam nabij te zijn. 
 
Wij leven in een andere tijd en in een andere context. Hun tijd en die 
waarin wij leven kunnen niet passend op elkaar worden gelegd.  
Maar als iets van hen kan worden geleerd dan is het wel hun 
volhardend geloof dat Jezus werkelijk lééft. En ook nú regeert tot in 
ons dagelijkse leven toe.  En daarom kan Christus ook nu kan 
worden verwacht. Ook al verduistert een kwaadaardige menselijke 
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geschiedenis of een pijnlijke persoonlijke levensgeschiedenis Zijn 
Gelaat. En leven er vele vragen waarop geen antwoord wordt 
gevonden. Geloof rekent met het ‘en toch…’. En toch: ‘Jezus is 
Overwinnaar’.  En toch: ‘Er wordt geregeerd!’ (levensmotto van zoon 
Blumhardt)  Als gemeente van Christus mogen we elkaar bewaren 
bij de verwachting van Christus komst. Juist als de hoop lijkt te 
verflauwen. Elkaar vasthouden in de hoop: Niet zweverig of 
dweperig, maar nuchter en waakzaam. Zoals die dienaren in  de 
gelijkenis.  
 
We staan voor de start van een nieuw seizoen: wat verwacht 
U?.....Nee, de vraag is eigenlijk  niet goed gesteld. Die moet zijn: 
Wíe verwacht U?  Wie verwacht ik?   
 
Uit de gemeente, 
Mw. Brina Jagt kreeg onlangs geen goed bericht te horen. Opnieuw 
een teleurstelling. Opnieuw gaat zij een traject in van 
chemotherapie. Opnieuw weer moed en kracht verzamelen. Niet 
alleen zij, maar ook de betrokken mensen om haar heen die veel 
zouden willen, maar zich ook dikwijls zo machteloos voelen.  Dat 
God zelf hen allen nabij is en  voor hen allen de weg is waarop zij 
kunnen gaan. 
Dhr Leendert Bolier ondergaat chemotherapie die goed lijkt aan te 
slaan. We zijn er met hem en zijn echtgenote Jannie, dankbaar voor.  
Thiemen Reijngoudt moest onverwacht in het ziekenhuis worden 
opgenomen. Een ontstoken blinde darm moest worden verwijderd. 
Gelukkig is alles goed gegaan en is hij al weer enige tijd thuis. 
Mark Wisse moest ook enige dagen opgenomen worden. Vanwege 
een infectie was het vochtverlies te groot. Ook hij is gelukkig snel 
hersteld en mocht weer spoedig naar huis.  
We weten dat er bij anderen, hier niet met naam genoemd, vanwege 
ziekte of andere omstandigheden zorgen zijn. Dat zij zich door God 
en mensen gesteund en bemoedigd mogen weten.   
 
Startzondag 
Zondag 18 september is het startzondag die dit keer samenvalt met 
de ‘kerk en school’ dienst. Dat wil zeggen dat in dienst ook aandacht 
is voor de kinderen. Het thema is ‘klaar voor de start’. In woord, 
sketch, en lied komt dit thema aan de orde.  In elk geval blijkt een 
‘Goede Coach’ erg belangrijk om de finish te halen. Gelukkig kennen 
we de Naam van een ‘hele goeie’ . 
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En willen Hem vragen ons te ‘trainen.’  Leeftijd is bij deze ‘wedloop’ 
niet van belang. Want met deze Coach blijkt al bij de start een hele 
mooie verrassing.  Kom en doe mee! Tot 18 september 10.00 in de 
kerk.   
 
Spelmiddag in Wouw 
Op 24 september is er spelmiddag in Wouw voor de kinderen van de 
kindernevendienst van Anna Jacobapolder en de protestantse 
gemeenten van de Brabantse Wal. Elders vind t u meer informatie.  
 
Kringwerk 
Het is de bedoeling dat in oktober de gesprekskring, die we de 30 + 
kring zijn gaan noemen, weer bij elkaar komt. Natuurlijk , als je nog 
geen 30 bent maar wel interesse hebt, ben je van harte welkom. Dit 
jaar zamelen we onderwerpen in die ons bezig houden. In elk geval 
zal er avond zijn over ‘lastige vragen die kinderen kunnen stellen  
m.b.t. het geloof ‘.  Dikwijls zijn het ook onze eigen vragen. Maar er 
zijn zeker ook nog andere onderwerpen die met elkaar besproken 
kunnen worden. Schroom niet om ze even door te geven aan Gert-
Jan en Heleen de Jager of aan mij. In de volgende editie van het 
kerkblad staan de data.  
 
Afwezigheid predikant. 
Van 5 t/m 15 september ben ik afwezig. Voor waarneming is 
gezorgd. Belt U in voorkomende gevallen met Anneke van Strien. 
Zij kan u in contact brengen met de waarnemend predikant. 
 
Inmiddels zijn we verhuisd naar Verduinsbos 49, 4661NT in 
Halsteren. Gaandeweg komt de woning op orde. In elk geval hopen 
we dat na half september alle spullen op hun nieuwe plek staan. 
Overigens zijn telefoonnummer en emailadres ongewijzigd gebleven. 
U allen een hartelijke groet. 
Ds. Henk van het Maalpad 
 
VERHUISD 
Zoals u in de kerk heeft kunnen horen is de heer Piet v.d.Reest na 
zijn periode in het ziekenhuis verhuisd naar Tholen. Zijn adres is nu:   
Dhr. P.C. v.d.Reest, Buitenhof  Zwink 4 kamer 6. 4691 DW Tholen.  
Hij blijft wel als voorkeur lid verbonden aan onze kerkelijke 
gemeente. We wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe 
woonomgeving. 
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GEBOREN 
Terwijl dit kerkblad gereed gemaakt werd hoorden we het nieuws 
van de geboorte van Marit Wisse op zondag 28 augustus. Dochter 
van Joris en Miranda, zusje van Joost en Mark. 
Onze hartelijke gelukwensen voor ouders, grote broers en verdere 
familie. 
 
UIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad vergaderde donderdag 25 augustus. Enkele punten 
uit de vergadering: 
Opnieuw waren er enkele van de kerkrentmeesters op de 
vergadering. We laten ons voorlichten over de stand van zaken wat 
betreft subsidie aanvragen en de plannen. 
In plaats van een gemeente vergadering zal er op donderdag 1 
september een inloopavond gehouden worden in de consistorie.  
Zowel kerkrentmeesters als kerkenraadsleden zullen aanwezig zijn. 
Tijdens de schoolkerkdienst zullen we 2 collecten houden. 1 voor de 
halve marathon van Tholen die voor het Leger des Heils zullen lopen 
en 1 voor onderhoud.  
Er is nog geen vervanger gevonden in de commissie camping 
evangelisatie. 
De zorgen die er leven bij sommige gemeenteleden komen ook aan 
de orde.  
De wijkouderlingen zijn begonnen om enquête formulieren rond te 
brengen en op te halen. 
Tot zover enkele punten uit de vergadering. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
In augustus vergeten te vermelden, daarom, met excuses alsnog: 
12-08-1938: Dhr. W. Quak. Eendrachtstraat 37.Sint Philipsland 
 
03-09-1935.Dhr.B.v.d.Sluijs,Plataanstraat 17.Sint Philipsland 
12-09-1945.Dhr. A.G.M. Wisse, Langeweg 55, A.J.P. 
19-09-1930.Mevr. J.Zuidweg-Bolier .Esdoornhof 18.Sint Philipsland 
21-09-1939.Mevr.P.Nunnikhoven.Langeweg 37.A.J.P. 
 
Deze jarigen en alle anderen die deze maand jarig hopen te zijn: 
hartelijk gefeliciteerd. 
Een fijne dag gewenst en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar. 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
 
   4 sept.:  Heleen de Jager         Chantal de Jager 
 11 sept.:  Lisa van Splunter       Christiaan de Waard 
 18 sept:   Marcia Backer            Geen deurcollecte 
 25 sept.:  Marcia Backer            Driek van Nieuwenhuijzen 
   2  okt:    Erna Verboom            Bram van Nieuwenhuijzen 
   9 okt:     Lizette de Waard        Anouk de Jager 
 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
 
  4 september: Natalie Nuijens 
11 september: Fanny van Strien 
18 september: ? 
25 september: Irene Boudeling 
  2 oktober:      Tessa Backer 
  9 oktober:      Meta van Nieuwenhuijzen                
 
KERKTAXI: 
 
  4-9: John en Lisa 
11-9: Martijn en Joke 
18-9: Sylvia 
25-9: Bram en Coby 
2-10: Sjaak 
9-10: Rien en Agnes 
 
Voor vragen over de kerktaxi kunt u tot zaterdagavond contact 
opnemen met Sylvia Reijngoudt. Tel.573717  of:  06 28755011 
 
BLOEMEN IN DE KERK  
 
In september worden de bloemen verzorgd door Marie Maas. 
In oktober door Nel Nunnikhoven 
 
BEDANKT                                                                                      
 
Bedankt voor alle belangstelling, kaarten en kadootjes na mijn 
blindedarmoperatie. Ik vond het erg lief. 
Groeten Thiemen Reijngoudt " 
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Van de ZWO-groep 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie 
en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 
 
Het is guur weer op de wereld. 

Aanslagen in Bagdad, Istanbul, Qaa, in Libanon. Aanslagen in 
Bangladesh. Schiet, steek en lynchpartijen in Israël en op de West-
Bank. Intimidatie, wraak en vergelding. Het houdt maar niet op. We 
zijn geneigd om er zelf ook op te timmeren, de grenzen dicht te doen 
voor iedereen en ons in onze eigen Nederlandse achterkamer op te 
sluiten, Te verschansen. We zijn geneigd om iedereen die eventueel 
een risico zou kunnen zijn, of zich niet gedraagt of denkt als wij zelf, 
op of uit te sluiten. Duitsers, Turken, Indonesiërs, Fransen en 
Belgen, Israëlies, Nederlanders, Russen. We reageren allemaal het 
zelfde. We rennen achter leiders aan die beloven om ons leven veilig 
te stellen. 

Ja, het is guur weer op de wereld. Er staan veel onschuldige 
mensenlevens wereldwijd op het spel. Ons leven is er slechts één 
van. Maar kerken verzetten zich tegen dit denken. We willen niet 
alleen voor onszelf zorgen. We willen een wereld die veilig en goed 
is voor alle mensen, en we zijn bereid om daar wat voor op te 
offeren. Want dat hebben we geleerd van onze Heer, Jezus 
Christus; de Heer die wij volgen. We pikken het niet dat onze wereld 
wordt verdeeld in wij en "die" anderen. Daarom werken we als 
kerken wereldwijd aan begrip, een beter verstaan van elkaar, 
opstand tegen uitsluiting en hulp bieden waar dat kan. 

 
Gebed. 
Heer, 

Uw mensen willen we zijn. 
Help ons een weerwoord bieden tegen voortdurend geweld van 
aanslagen en wraakacties. 
Help ons leed verzachten en wonden helen. 
Geef ons wijsheid om effectief op te komen tegen uitsluiting en 
discriminatie.  
Laat ons wegen vinden naar een leefbaar, menselijk alternatief. 
Leer ons omarmen in plaats van weg te jagen: vluchtelingen, maar 
net zo zeer de mensen aan de rafelranden van onze samenleving. 
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Al die mensen die zich verloren weten in onze complexe 
Nederlandse realiteit van uitkeringen, regels en gebrek aan kansen. 
Mensen, niet gezien.  Leer ons samen met hen te leven.  Uw leven. 
Amen. 
 
(Geschreven op 4-7-2016 door: Feije Duim) 
 
de ZWO-groep 
 
School- startdienst 18 september 
 
Momenteel genieten de leerlingen en leerkrachten van CBS Het 
Kompas nog van hun welverdiende vakantie! 
Op zondag 18 september hopen we samen de start van het nieuwe 
seizoen te maken. 
Het thema van deze school-startdienst is 
 “KLAAR VOOR DE START” 
U/jij komt toch ook? 
De 2 collecten in deze dienst zijn voor de halve marathon van 
Tholen die het voor het Leger des Heils bestemd.   

Oppassers gevraagd! 

Zoals u/je misschien wel merkt, zijn er op zondagochtend vrijwel 

altijd kindjes tussen de 0 en 4 jaar in ons midden. Dit is natuurlijk 

erg fijn, maar dat vraagt ook om oppassers. Dus bij deze de oproep: 

wie zou ons oppasteam willen versterken? Het zal gaan om ongeveer 

1x per 2 maanden een uurtje oppassen tijdens de kerkdienst. Ook als 

je liever met z'n tweeën oppast, kan dat geregeld worden!                  

Bij vragen of voor aanmeldingen kun(t) u/je contact opnemen met 

Erna Verboom: sjvanstrien@hotmail.com of via 0166-662245 / 06-

10068855. 

GETELDE COLLECTEN OP 6 JULI: 
Onderhoud: €  162,97 
Jop 38,40 
Kerk 150,25 
Diaconie deurcollecte 99,73 
Diaconie 39,05 
Zending deurcollecte 65,40 
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KOFFIEDRINKEN 1E MAANDAG VAN DE MAAND 
 
Iedere eerste maandagmorgen bent u tussen  
9.00-12.00 uur van harte welkom bij Wendy,  
Hogeweg 2 Sint Philipsland. 
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even tussen uit. 
De koffie/thee met ontbijtkoek staat klaar. 
Maandag  5 september is iedereen weer van harte welkom. 
Hartelijke groet, het koffieteam, 
0167-572455/06 23272455. J.P.Geluk@ziezo.biz.  
 
HALVE MARATHON VAN THOLEN 
Tholen on the move fort he Salvation Army. 
Zaterdag 17 september 2016. Start/finish: Markt Tholen 
Kidsrun:     11.30 uur. €   2,00        
5-10km:    13.00 uur    10,00 
21 km. 13.00 uur    12,50 
 
Inschrijvingen: www.halvemarathonvantholen.nl 
voorinschrijving is tot 1 september 
inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk 
voor parkeren volg de borden. 
Uit de brief die we hierover ontvingen: 
Op zaterdag 17 september organiseren we als Stichting: “Tholen on 
the Move”een halve marathon. 
Deze stichting is vorig jaar ontstaan n.a.v. mijn strijd tegen een acute 
lymfklierkanker. 
Omdat ik God ongelooflijk dankbaar ben voor de genezing die ik 
mocht ontvangen, wil ik me als dank inzetten voor anderen die ziek 
zijn, armoede kennen of lijden. Vorig jaar hebben we middels dit 
sportieve evenement een prachtig bedrag opgehaald wat is ingezet 
voor 2 goede doelen nl. Compassion, een christelijke organisatie die 
zich inzet voor kinderen in nood, en Lymp &Go een organisatie die 
zich inzet voor verder medisch onderzoek naar lymfklierkanker. 
Dit jaar hebben we er voor gekozen om het Leger des Heils te 
ondersteunen, zo u weet is er een nieuw dienstencentrum op ons 
eiland. Het leger zet zich in voor o.a. minder bedeelden. 
Tot zover een gedeelte uit de brief ondertekend door Margreet de 
Wolf. Verdere info: halvemarathonvantholen@gmail.com  of: 
dewolfmargreet@gmail.com. 
 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
http://www.halvemarathonvantholen.nl/
mailto:halvemarathonvantholen@gmail.com
mailto:dewolfmargreet@gmail.com
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Spelmiddag in Wouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  24 September 2016 

14.00 – 18.00 uur 

Opgeven voor deze middag kan tot 

 11 september 

Bij Natalie Nuijens en Fanny van Strien 
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Spelmiddag in Wouw op 24 september 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgeven voor deze middag kan tot 11 september 

bij Natalie Nuijens of Fanny van Strien. 
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Liefde is mee willen dragen 
 
Liefde is mee willen dragen 
aan de eenzaamheid en pijn, 
is een antwoord op de vragen, 
die niet uit te spreken zijn. 
 
Liefde is je armen leggen 
om wie bang is en veracht, 
is dat ene woordje zeggen 
waar een angstig hart op wacht. 
 
Liefde is diep mededogen 
met wie niet is te verstaan. 
Al het and’re is gelogen, 
Kan de levensnood niet aan. 
 
Liefde is de zin van ’t leven 
en ik vroeg in mijn gebed: 
Heer, wil ons daarmee omgeven 
op de plaats waar U ons zet. 
 
 
Co ’t Hart 
Uit: Een open toekomst, Kok Kampen    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


