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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, 

Zwartewaal 46, 4617 NS, Bergen op Zoom. 
                             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
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WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Riemon Backer, 
                              E-mail: rbacker@zeelandnet.nl 
 
PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  7 februari:  10.00 uur: Ds. J. de Bie; ’s Gravenpolder. Viering H.A.  
  1e collecte: WERELDDIACONAAT 
  2E collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
  Avondmaalscollecte: Voedselbank 
 
14 februari: 10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker; Middelharnis 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
21 februari: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
  1e collecte: Diaconie 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
24 februari. BIDDAG. 19.00 uur: Ds. J. de Graaf; Zierikzee 
  Collecte: Biddagcollecte voor de kerk 
 
28 februari: 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Project 40 dagen tijd 
 
 
  6 maart: 10.00 uur: Ds. A.G.E. Klap 
  1e collecte: Diaconie 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Project 40 dagen tijd. 
 
GEMEENTEVERGADERING  DONDERDAG 3 MAART 
In  Ons Dorpshuis. Aanvang 19.30 uur 
  
 

mailto:rbacker@zeelandnet.nl
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KERKBLAD 
Het volgend nummer van het kerkblad verschijnt net niet meer vóór 
de gemeentevergadering van 3 maart.  Kopij voor het maartnummer  
graag uiterlijk 27 februari. 
 
 
VAN DE DOMINEE 
 
Waar sta je voor? 
 
Recent ging ik elders voor in een avonddienst. Onderdeel van de 
daar gangbare liturgie was de apostolische geloofsbelijdenis.  Ze 
werd door de gemeente hardop uitgesproken. Staande. En dat is 
betekenisvol. Het laat zien dat we als gemeente van Christus ergens 
voor ‘staan’. We zijn op onze belijdenis aanspreekbaar.  Dat gaat 
niet zonder ‘een vertaalslag’. Wat betekent deze belijdenis voor jou, 
nu, in deze tijd?  Wat zegt het je? Wat raakt je? Wat spreekt je aan? 
Of:: wat vind je daarin moeilijk om te beamen? Waar liggen de 
vragen voor jou? Waar sta jij zelf voor?  
 
Ik moet denken aan een Bijbelverhaal waar iets dergelijks ook aan 
de orde is. Het staat in Lucas 4:14 – 30. Jezus onderwijst in de 
synagoge van Nazareth. De plaats waar hij is opgegroeid. En Hij 
leest een gedeelte uit het boek van de profeet Jesaja waar staat dat 
God de Heer hem heeft gezalfd met de Heilige Geest. Om een 
genadejaar van de Heer uit te roepen: armen horen goed nieuws, 
gevangen wordt vrijlating verkondigd, blinden worden weer ziende, 
onderdrukten mogen in vrijheid gaan.  Dat is de Schriftlezing. En dan 
de ‘preek’ van Jezus.  Geen enkele dominee zal er één hebben 
gehouden die korter is dan deze. Jezus zegt tegen de hoorders: 
‘Vandaag is deze Schrifttekst in jullie oren vervuld.’ (staat er letterlijk) 
. Einde preek. Maar is het daarmee gedaan? Want bijna als vanzelf 
rijst de vraag: Ja, mooi gezegd…maar nu? Ik denk dit nu precies de 
bedoeling is: de hoorders wordt gevraagd een standpunt in te 
nemen. Kun je ‘amen’ (zo is het!) zeggen op deze ‘preek’ van 
Jezus? En misschien nog wel meer ter zake: kun je zelf dat ‘amen’ 
wórden of zíjn?  Krijgt het betekenis in jouw leven. En zo ja, welke 
betekenis dan? Wat heb je Jezus horen zeggen? Waar sta je voor? 
Waar ben jij op aanspreekbaar?  
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Iemand omschreef onze tijd eens als een tijd van ballingschap. Een 
tijd waarin een vanzelfsprekende kerkelijke traditie verloren gaat of 
op veel plaatsen al verloren is gegaan. Zoals eertijds Israël in de 
periode van de ballingschap haar tempel met de cultus was 
kwijtgeraakt. Je zou menen: eigenlijk een periode van enkel kaalslag 
en verlies. Dat was toen, en is nu, zeker aan de orde. Maar ook werd 
het toen een periode van bezinning op haar identiteit: Wie zijn wij? 
En wat betekent het dat wij volk Gods zijn? Hoe geven wij daaraan 
vorm? Een groot deel van het Oude Testament  is juist in en vlak na 
die periode van ballingschap op Schrift gesteld. We lezen er 2500 
jaar later nog uit omdat het ons ook nu aanspreekt.  
 
Volgende week woensdag begint de 40dagentijd voor Pasen. Kerk in 
Actie heeft als thema voor deze 40 dagen: ‘zet een stap naar de 
ander’. Want als je ergens ‘voor stáát’ dan wil je er eigenlijk ook 
‘voor gáán’. Voor persoonlijke verdieping en inspiratie is een 
40dagen kalender uitgegeven. Die helpt je bij datgene waarvoor je - 
om zo te zeggen- wilt stáán. Dan is er ook nog een 40dagentijd 
magazine waarin allerlei suggesties worden gedaan om stappen 
naar anderen te zetten.  Het draagt als titel: ‘Ik ga’. Waarvoor stáán 
wij als gemeente en waarvoor gáán wij als gemeente. De 40 
dagentijd is nu voor ons een goede periode om antwoord te zoeken 
op zulke vragen. Vragen naar wie we zijn en wat we doen.  
 
In die 40dagenkalender vond ik de volgende woorden: 
 
Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest 
Laat mij zijn op U gericht en maak mij onbevreesd 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna 
En met lijf en ziel besta in U en gij in Mij.   
 
Een goede voorbereidingstijd op Pasen toegewenst! 
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UIT DE GEMEENTE.  
 
Leendert en Jannie Bolier mochten op 2 februari de dag gedenken 
dat zij 60 jaar geleden elkaar het ja-woord gaven. Met dankbaarheid 
gedenken zij dat zij er al die jaren voor elkaar konden zijn om lief en 
leed te delen. Met hen zijn ook wij dankbaar en wij feliciteren  hen. 
van harte. Tegelijkertijd is er ook onzekerheid over het verloop van 
de gezondheidssituatie van Leendert. Ook dat houden wij in 
gedachten wanneer wij de Heer vragen om ook in de tijd die voor 
hen ligt zijn zegen op hen te leggen.  
Op het moment dat u dit kerkblad ontvangt hoopt Riet Wisse een 
geslaagde heupoperatie achter de rug te hebben. Dat hopen wij 
natuurlijk met haar mee en wensen haar een goede revalidatie toe.  
Zonder hier meerdere namen te noemen willen wij ook anderen niet 
vergeten die hun ziekte en zorgen kennen. Dat zij zich gesterkt en 
gesteund mogen weten door oprechte aandacht van mensen en 
liefdevolle zorg van Christus. In onze gebeden dragen wij allen op 
aan Hem die wij onze hemelse Vader mogen noemen.  
 
KRINGWERK  (GESPREKSGROEP)  

 
Woensdag 17 februari  hoopt de kring 30+ weer bij elkaar te komen 
in de kerkenraadskamer. Vanaf half acht is er koffie en thee en om 
kwart voor acht willen we beginnen. In dit seizoen houden we ons 
bezig met lastige Bijbelverhalen en Bijbelverzen. Ze komen ons 
vreemd en bizar over en zijn lastig als gevraagd wordt naar de 
betekenis voor onze tijd.  Thema voor de komende avond is: ‘Een 
waanzinnig verzoek en een verbijsterend antwoord’. Het 
Bijbelverhaal staat bekend als het ‘offer van Isaak’. (Genesis 22 : 1-
19) Weinig Bijbelverhalen roepen zulke heftige reacties op als dit. 
Wat is dat voor een vader die voornemens is zijn kind te offeren? 
Wat is dat voor een God die zoiets vraagt? Hoe is dat als van het 
offer van Jezus de Zoon getuigd wordt dat daarin God de Vader ons 
met Zichzelf verzoent?  Welke betekenis kunnen deze teksten 
hebben voor onze tijd.. Genoeg stof om over te spreken. Van harte 
welkom. 
 
 
Met hartelijke groet, 
Ds. Henk van het Maalpad 
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ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
  7 Februari: Marjolein de Waard Driek van Nieuwenhuijzen 
14 februari:  Lisa van Splunter Dominique van Nieuwenhuijzen 
21 februari: Marja Potappel Chantal de Jager 
28 februari: Erna Verboom Levi en Aaron Geense 
  6 maart: Lizette de Waard Anouk de Jager 
13 maart Daphne van Nieuwenhuijzen.  Bram van Nieuwenhuijzen 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
  7 februari: Miranda Wisse  en Irene Boudeling 
14 februari: Miranda Wisse 
21 februari: Sylvia Reijngoudt 
28 februari: Natalie Nuijens 
  6 maart:    Judith Uijl 
13 maart:    Irene Boudeling 
 
KERKTAXI 
  7 febr Stoffel 
14 febr John en Lisa 
21 febr Sjaak, Sylvia 
28 febr Rien en Agnes 
  6  maart Bram en Coby 
13  maart Martijn en Joke 
 
Voor aan-of afmeldingen of vragen over de kerktaxi kunt u contact 
opnemen tot zaterdagavond met Sylvia Reijngoudt 573717 of 06 
28755011 of per mail: sylvia.reijngoudt@hotmail.nl 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 

 
21-02-1937 Mevr. P. Boudeling-Den Hartog.Steintjeskreek 6.A.J.P. 
23-02-1932 Dhr. I.G. de Jager. Gebr.Delhezstraat 1. Steenbergen 
 
Deze, maar ook alle andere jarigen: van harte gefeliciteerd. 
Gods zegen over het nieuwe levensjaar gewenst en een prettige 
dag. 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In februari zal Marie Maas de bloemen verzorgen. 
In maart wordt dat door Rita Boudeling gedaan. 
  

mailto:sylvia.reijngoudt@hotmail.nl
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UIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad vergaderde op donderdag 21 januari. 
Enkele punten uit die vergadering: 
Na het welkom door voorzitter jan nell opent de dominee de 
vergadering met het lezen uit Lucas 4: 14-30. Jezus in de synagoge  
Het geloof leeft uit het gehoor. Eerst horen, daarna volgt de rest.  
Jezus laat ook veel zien. Je hecht geloof aan wat je hoort. Dan 
zullen de tekenen wel komen. Daarna gaat dominee ons voor in 
gebed. 
Onze afgevaardigde voor jeugd en jongeren, Meta van 
Nieuwenhuijzen is ook aanwezig. Mede daarom worden eerst de 
zaken van jeugd en jongeren besproken. We kijken terug op de 
kerstvieringen. Zowel op Kerstavond als 1e kerstdag. De kinderen 
hebben 1e kerstdag een etui gekregen met inhoud, zoals een gum 
met tekst erop en nog diverse zaken.  
We vonden het met elkaar wel erg jammer dat zo weinig mensen 
buiten diegenen die het aangaan de schoolkerstviering bezoeken. 
Op 24 september zal er weer een dag zijn van de gezamenlijke 
kindernevendiensten van de Brabantse Wal. In november weer een 
gezinsdienst. Dit keer in Ossendrecht. De jongerengroep hoopt weer 
mee te doen aan sirkelslag. 
Voor zondag 17 april is het koor Couleur Vocale afgesproken. Dan 
hopen we een jeugddienst te houden  
Arno Wisse doet al heel lang mee met het werk van de commissie 
campingevangelisatie. Hij wil nu graag dat iemand anders dat over 
neemt. We zullen in eerste instantie een oproep in het kerkblad 
zetten.  
We kiezen welke Paaskaars er besteld zal worden. In een krant 
stond een bericht over Vervolgde Christenen. We spreken met 
elkaar over het vluchtelingenprobleem en wat we als kerk en ieder 
persoonlijk kan doen. Komende zondag zullen we er in de voorbede     
aandacht aan schenken. 
We zullen in de 40dagen periode weer collecteren voor een gericht 
project van Kerkinactie. 
De kerkrentmeesters moeten nog vergaderen. Dus in februari zal de 
kerkenraad samen met de kerkrentmeesters vergaderen.  
De gemeentevergadering is gepland voor 3 maart.  
Conny Voshol en de heer  en mevrouw Quak willen overgeschreven 
worden naar onze kerk. Dominee zal contact met hen opnemen op 
korte termijn. 
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Op 20 februari zal er een zangavond zijn in onze kerk. We hebben 
het mannenkoor D.E.V. uitgenodigd en er zal ook samenzang zijn. 
De toegang is gratis, al zal er wel een collecte gehouden worden 
voor bestrijding van de onkosten. We hopen natuurlijk op een volle 
kerk!  
Voor een gezamenlijke vergadering met de kerkrentmeesters geven 
we een paar datums mee aan ouderling-kerkrentmeester Kees 
v.d.Reest. We hopen op 24 februari een reguliere vergadering te 
houden. Dit is na de dienst op biddag. Dan zullen we de definitieve 
agenda klaar maken voor de gemeentevergadering op donderdag 3 
maart in Ons Dorpshuis. We zingen met elkaar nog lied 513. Daarna 
sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
 
GETELDE COLLECTEN OP 6 JANUARI 
Schoenendoosactie € 141,00 
Liedboek 22,50 
Na gift Dankdag 20,00 
Onderhoud 256,29 
Kinderen in de knel 
        Kerstzangdienst 233,37 
        Eerste kerstdag 103,42 
Kerk 292,60 
Onkosten collecte kerstzangdienst 170,72 
Diaconie (deur) 165,07 
Diaconie 94,50 
Zending (deur) 83,10   
  
WELKOM 
Zoals u in het stuk uit de kerkenraad heeft kunnen lezen hebben 
Conny Voshol  (Mosselkreekstraat 8)  en de familie Quak  
(Eendrachtstraat  37) aangegeven over te willen komen naar onze 
kerk. We heten hen van harte welkom en hopen dat ze zich thuis 
mogen voelen bij ons.  .  
 
Van de kerkrentmeesters                                                                   
De kerkrentmeesters zijn bij de meesten van u al aan de deur 
geweest voor de Actie kerkbalans en de kwitantie van het kerkblad. 
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, is het abonnementsgeld 
verhoogd. We kwamen de laatste jaren niet meer uit de kosten, 
vandaar de verhoging. We hadden dit vooraf in het kerkblad moeten 
melden, maar zijn dat vergeten. Excuses! 
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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:                                               
Informatie over het gezamenlijk ZWO-project in Myanmar. 

ZWO-project “The Leprosy Mission Myanmar” 

De ZWO-commissies ontvingen van mevrouw Adriana de Feijter, die 
namens KerkinActie contactpersoon is voor deze stichting, een 
uitgebreide evaluatie van het tweejarig project van TLMMin 
Myanmar 

Dit project had tot doel om binnen twee jaar de inkomenssituatie van 
300 mensen met een handicap te verbeteren, door alternatieve 
manieren van inkomstenwerving aan te reiken. Samen met betere 
gezondheidszorg en actieve deelname op de arbeidsmarkt moest dit 
leiden tot een verbeterde positie in de samenleving. 

Boven de evaluatie staat in grote letters:  “Dankzij dit project is 
de visie van de hele gemeenschap op mensen met een 
handicap volledig veranderd!” 

Uit de evaluatie blijkt dat: 

- nagenoeg de hele doelgroep ondersteuning heeft gekregen bij het 
aanleren van nieuwe beroepsvaardigheden, uiteenlopend van het 
fokken van varkens tot het repareren van elektronische apparatuur.   

- aan 150 zeer kwetsbare mensen een microkrediet is verstrekt. 
Vaak zijn deze kredieten gebruikt  voor het opzetten van 
kleinschalige veehouderijen, kleine handelsondernemingen en  
akkerbouw. 

- de gezondheid van de mensen met een handicap is verbeterd nu  
het hele inkomen niet meer aan de medische verzorging van een 
gezinslid opgaat. 

- deelname aan de arbeidsmarkt voor slechts enkele mensen met 
een handicap kon worden gerealiseerd.  Wel kregen, via een ander 
project,  meerdere mensen een reguliere baan, waardoor zij respect 
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en erkenning van familie en leden van hun gemeenschap wisten te 
winnen. 

Uit de evaluatie bleek dat het volgen van een beroepsopleiding en 
het opzetten van een eigen zaak door microkredietverlening  meer 
zelfvertrouwen geeft. Hierdoor neemt  deelname aan het 
maatschappelijk leven toe, waardoor discriminatie en stigmatisering 
van gehandicapten afneemt. 

De doelmatigheid van het tweejarig project is, gezien het 
beschikbare budget van TLMM, gemiddeld tot zeer hoog. 

Natuurlijk zijn uit de evaluatie ook veel leerpunten naar voren 
gekomen. Ook zijn niet alle doelstellingen  gehaald. Maar de 
zichtbare resultaten mogen er zijn!  Misschien is het 
allerbelangrijkste resultaat wel verwoord in de koptekst van de 
evaluatie. 

Namens de samenwerkende ZWO-commissies, 

Gea Ros-Peters.                                                                                                                                                     

Het hele evaluatierapport van mevrouw De Feijter kunt u  lezen 
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2015/03/kerk-in-actie-in-myanmar-
presentatie-adriana 

 

UITNODIGING                       
       
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even tussen uit! 
Op maandagochtend  7 maart, 4 april (iedere eerste maandag van 
de maand)  staat er koffie/thee met (ontbijt)koek klaar  bij Wendy 
aan de Hogeweg 2, St Philipsland.  
Vanaf 9 uur tot 12 uur is iedereen “jong & oud” van harte welkom!  
Ook vrienden/kennissen enz., breng ze mee. 
Heeft u vervoer nodig of een andere vraag, bel of mail! 

 
Hartelijke groet,  Het koffie team , 

0167 572455 / 06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 

 
 
 

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2015/03/kerk-in-actie-in-myanmar-presentatie-adriana
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2015/03/kerk-in-actie-in-myanmar-presentatie-adriana
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DEURCOLLECTEN TIJDENS DE 40 DAGEN CAMPAGNE  
 
IK GA. ZET EEN STAP NAAR DE ANDER 
. 
6 zondagen voor Noord Ghana. 
Voor het trainingscentrum van de Presbytiaanse kerk. Het centrum 
waar Jasper en Mary Maas les geven en  uitgezonden zijn door de 
classis Zierikzee. Goed opgeleide voorgangers en kerkelijk werkers 
zijn daar hard nodig. 
In Noord Ghana is veel armoede. Vrouwen moeten daar heel veel 
werk doen. Weinig mensen kunnen lezen en schrijven. 
Terwijl jonge mensen graag de bijbel willen lezen en zich willen 
verdiepen in het geloof. 

 
We gaan, zeiden Jasper Maas en Mary Jarga en hun gezin. En ze 
zetten een stap naar de kerken in Noord–Ghana. Want de nood is 
groot in deze kleine gemeenschappen. Maar weinig mensen kunnen 
lezen, terwijl de jonge christenen snakken naar meer Bijbelkennis en 
geloofsverdieping. Goed opgeleide voorgangers en kerkelijk werkers 
zijn hard nodig. Jasper Maas, uitgezonden namens Kerk in Actie, 
geeft samen met zijn Ghanese vrouw Mary Jarga les aan het 
trainingscentrum van de Presbyteriaanse kerk.  In Noord-Ghana is 
veel armoede. Daarom ligt de nadruk in de opleiding sterk op 
diaconaat en reist Jasper veel om de kleine kerken te ondersteunen 
en te bemoedigen. 
 
 
GEMEENTELEDENVERGADERING 3 MAART 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor de gemeenteledenvergadering 
op donderdagavond 3 maart.  
Vanaf kwart over zeven is er koffie/thee.  
We hopen om half acht te beginnen. 
Op dit ogenblik staat de agenda nog niet helemaal vast. We zullen u 
er in de kerk van op de hoogte stellen. 
Er is in ieder geval ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen 
over het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente.  
Ook de kerkrentmeesters zullen uitgebreid vertellen waar ze precies 
mee bezig zijn.  
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CONCERT D.E.V.  IN DE GEREFORMEERDE KERK  AJP 
 
ZATERDAG  20 FEBRUARI 2016,  Aanvang 19.30 uur. 
 
                     VERLANGEN 
God 
ons verlangen 
naar geborgenheid is groot 
 
leer ons 
te vertrouwen 
in de ander 
en onszelf 
 
maak ons 
van kwetsbare mensen 
tot hoekstenen 
van Uw aarde 
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HEER JEZUS, ALS EEN LICHT 
 
Heer Jezus, als een licht zijt Gij 
gekomen in de nacht, 
ons meer nog dan de dood nabij, 
vertroostend, ongedacht. 
 
Als Gij ons licht niet was geweest 
dan was er slechts verdriet, 
een wond die schrijnt en niet geneest, 
veel pijn – en anders niet. 
 
Niet elk gebed wordt zo verhoord 
als ieder dat wel wil; 
wij gaan met uw beloften voort, 
uw toekomst maakt ons stil. 
 
Niet iedereen begrijpt waarom 
ons lichaam moet vergaan – 
het kiemt als zaad en komt weerom 
als Gij het op doet staan. 
 
Er is geen leven zonder zin, 
de dood is maar een poort, 
geen einde , maar een nieuw begin 
van vreugde, ongestoord. 
 
Kom, Heiland, in die laatste nacht, 
verdrijf de angst, de pijn, 
zodat wij, eenmaal thuisgebracht, 
voorgoed genezen zijn! 
 
Eens staan wij dan weer oog in oog, 
wij zien elkaars gezicht, 
en zingen samen, hemelhoog: 
God dank – Hij is ons licht! 
 
André F. Troost 
Uit: Zingende gezegend.        
 


