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Zondag 16 juli 2017 
Afscheidsdienst ds. Tieneke van Lindenhuizen 
Liturgie en ‘woorden bij de koffer’… 
 
De kaars brandt 
 
Psalm 112 vrij  Huub Oosterhuis 
 

Je zou gelukkig willen zijn:  
stevig, vrolijk, rechtop,  
goed werk, goed wonen, wat geld,  
aardig worden gevonden 
lief, je grote liefde vinden,  
kinderen krijgen, gezonde, mooie.  
Dat zou je willen - wie niet?  
 
Wil je ook goed zijn, betrouwbaar,  
trouw, rechtvaardig, meedogend?  
 
Een duistere zaak is de wereld  
maar er zijn mensen van licht.  
 
Gierig wreed zelfzuchtig dezen en genen  
maar er zijn mensen die geven en delen.  
 
Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar  
maar er zijn mensen die de doem doorbreken.  
 
Er zijn woorden gesproken  
die werken ten goede, je hart versterken,  
je geweten scherpen.  
 
Gelukkig wie ze zoekt te horen  
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en leeft om te volbrengen.  
 
Een kwaadwillig mens wordt nooit gelukkig. 
 

Koor zingt het 1e vers van de hymne (John L. Bell)   
 

Take this moment, sign and space, 
take my friends around, 
here among us make the place 
where your love is found. 
 

Woorden van welkom   
 

Laten wij ons bemoedigd weten vandaag, 
verenigd in het verlangen naar de bron van  
liefde, goedheid en trouw die wij God noemen. 
Die ons nabij is, 
die onze waarheid kent. 
Vrede van God voor u en jou en voor de wereld. 
Nu en altijd. Amen. 
 

Zingen: Neem de plaats, de ruimte en de tijd (Iona) 
1 koor, 2 – 5 allen  

2. Neem de tijd en noem me bij de naam, neem de tijd,  
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maak heel - wie ik ben en wat ik was, wat mijn ziel verdeelt. 
 

3. Neem de zwaarte van mijn hart, neem mijn diepe spijt, 
en raak met uw eenheid aan wat mijn aandacht splijt. 
4. Neem het kleine kind in mij dat de groei niet waagt. 
Laat uw Geest mijn baken zijn, help me recht te staan. 
 

5. Neem mijn gaven, mijn talent, neem wat zich ontplooit. 
Neem mijn leven, maak het groot, dat ik word en ben. 
 

Een moment van stilte en gebed 
 

Met alles…  
 
Met mijn bestaan kom ik bij jou, bij U, God. 
Met wat anders. 
Met alles waar ik vol van ben, 
met mijn vreugde, 
met mijn leegte en gemis, 
met mijn chaos, 
met mijn tekort en mijn verdriet, 
met mijn liefde.  
 
Leer me alles er te laten zijn, 
niets te veranderen, 
niets weg te houden, niets op te poetsen, 
en er mee te komen in jouw licht 
om tot mezelf te komen 
en te ontdekken wat in mij herschapen wil worden. Amen.  
 

Antwoordlied Taizé: Christe lux mundi  
 
Christus, licht van de wereld,  
wie jou volgt  
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heeft licht van leven.  

 

 
 

Om Licht en Liefde  Hein Stufkens  
 

Steek een kaars aan in het duister 
laat het licht toe in je hart, 
maak je handen niet tot vuisten, 
streel maar zacht wat is verhard. 
 
Steek een kaars aan in het duister, 
en breng vrede waar je gaat. 
Strek je armen uit en luister, 
naar de mens die naast je staat. 
 
Steek een kaars aan in het duister, 
eer wat kwetsbaar is en klein. 
Ga geduldig tot het uiterst, 
laat waar jij bent vrede zijn.  

 

Sjonge: liet 634 Frysk lieteboek  
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1. Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta,  
dy't ús de fiktoarje wûnder helle ha.  
Ut Gods hill'ge hichte kaam in ingel del,  
hat de grêfstien lichte - wachters waarden kjel.  
Jo komt de gloarje, Kristus, ivich ta,  
dy't ús de fiktoarje Wûnder helle ha.  
 
2. Sjoch Him ferskinen, folk fan dizze Hear,  
hjoed is Hy te finen. Ho gjin twivel mear!  
Dichtsje dan hoe bliid in nije dei begjint,  
sjong om te beliden, dat de leafde wint.  
Jo komt de gloarje, Kristus ivich ta,  
dy't ús de fiktoarje wûnder helle ha. 
 

 
 

Zingen: Wees de grond onder mijn voeten 
tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146 (Zing mijn ziel..)  

 
1. Wees de grond onder mijn voeten,  
wees het dak boven mijn hoofd,  
wijs mij richting op de route,  
naar de toekomst ons beloofd.  
Wees de bron waaruit ik put 
liefde, vrede en geluk.  
 
2. Wees de stem in onze stilte,  
en het oor dat ons verstaat,  
wees de warmte als de kilte, 
onze liefde sterven laat. 
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En geef steeds betekenis  
aan de vraag wat leven is.  
3. Wees de ziel van mijn gedachten,  
wees de drijfveer van mijn hand,  
breng het rijk dat wij verwachten  
mede door ons doen tot stand.  
Inspireer ons dag aan dag  
met uw Geest en geef ons kracht.  
 
4. Wees de zekerheid als twijfel  
ons verlamt tot op het bot.  
Laat in ons het inzicht rijpen  
van wat mensen noemen 'God',  
en zaai twijfel in mijn geest  
als ik u te zeker weet. 

 
 
 

 
 
 

The Rose (Bette Midler)  
 
 
 

 
 
 

We zingen NLB 833 
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Nim my, nim my sa’t ik bin;  
wiis my hoe’t ik wêze sil; 
set jo segel op myn hert en libjeˬyn my. 

 
 
 

 
 
 

Sjonge: psalm 150  
 
1. Loovje God yn 't hillichdom! 
Rop syn nammen oeral om, 
heger as it firmamint, 
fierder as de sinne rint. 
Al wat libben hat op ierde, 
loovje Him yn syn hielal 
foar syn wûnders sûnder tal, 
foar syn goddelike dieden. 

 
2. Rammehoarn mei sterke stim, 
harp en siter, loovje Him. 
Lit de wrâld yn wille wei 
sjonge_en dûnsje troch de dei 
by de bekkens en de lieren. 
Set by tromme_en tamboeryn 
heech it Halleluja yn 
om in feest foar God te fieren! 
 

Gebeden afgewisseld met Taizé Tui amoris  
Kom by ús o hill’ge Geast,  
stek yn ús oan it ljocht fan jo leafde  
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Wy sjonge: God fan fier en hein ús Heit  
 

 
 

2. Bûch de folken nei jo wet,  
lit jo ryk op ierde komme.  
Byn jo wil ús op it hert  
en wy sykhelje ferromme. 
 
3. Jou ús hjoed ús deistich brea  
en ferjou wat wy misdiene,  
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,  
al dy't skuldich foar ús stiene. 
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4. Lit oer ús gjin neare nacht,  
lied ús net yn blyn begearen.  
Binne wy yn duvels macht,  
Hear, ferlos ús fan 'e kweade. 
 
5. God fan fier en hein ús Heit,  
wûnder heimnis is jo namme,  
grut yn krêft en hearlikheid,  
oant yn alle tiden. Amen 
 

Collecte  
 

(Zittend) Slotlied: Hear wês mei us…  

 
2. Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol ús mei jo wjukken hoedzje, 
stypje as de stoarmen woedzje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
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Zegen: lied 426 NLB 

  
 
 
 
Zegen:  
 
Moge de liefde van jouw God  
en jouw mensen je nabij zijn,  
vandaag  
en alle dagen die komen.  
Amen.  
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Tot slot: Vrede wens ik je toe  

 
 

Woorden bij de koffer… 
Ik heb geen preek vandaag. Ik heb een koffer. Een koffer met daarin een paar bijzondere 
herinneringen. Enig idee waar deze koffer vandaan komt? Het is de koffer van Durkje, mijn 
vrolijke buurvrouw van het begin. Ik kreeg hem na haar dood, met een van haar bijbeltjes. En ik 
heb ook het kistje van Ad mee, is me ook zo dierbaar… het is mijn Godly Play kistje geworden 
voor de kinderen. En de bonenstokken van Sake moesten ook mee. Sake die mij zoveel geleerd 
heeft over de moestuin en die over de boontjes altijd zei: ze moeten de klok horen luiden – dat 
betekent dat ze niet zo diep mogen. En de grasmaaier van Tom heb ik maar in de schuur laten 
staan, maar ik maai er nog steeds het gras mee. En ik heb de ouwe ragebol van Siemen nog 
mee… De haren vliegen er aan alle kanten vanaf maar ik gebruik ‘m nog steeds. Der kinst mei 
himmelje – hemelen. De boel een beetje ragen. Ook in de kerk, letterlijk en figuurlijk. Himmelje - 
één van de mooiste Friese woorden die ik ken.  
 
De koffer dus. Waar tussen de bedrijven door iets uit komt. Met dank aan Jaap, we hebben het 
samen bedacht.   
 
1. Eerst de kinderen. Ik had er wel duizend dingen in kunnen doen, we hebben zoveel moois 
gedaan samen maar het is dit jongetje geworden. Het was in een dienst een paar maanden 
geleden en de tekst was van Lukas, hoofdstuk 11 waar Jezus iemand geneest die niet meer kon 
spreken, die geen stem meer heeft. Prachtige preek, staat nog op de site. En we kwamen uit bij 
het feit dat Jezus die wonderbaarlijke eigenschap heeft om de mensen met wie hij sprak het 
vertrouwen te geven dat zij iets te zeggen hadden. Het is het wonder van het luisteren, 
begeleiden, aanvaarden, bevestigen, accepteren, bemoedigen, zodat de ander zich opent. Zo 
genees je, zo laat je mensen spreken. En dat is een eigenschap die niet alleen aan Jezus is 
voorbehouden, die eigenschap hebben we allemaal. En de kinderen begrepen dat als geen ander.  
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Weet je nog waarom we er een sjaaltje omgebonden hadden? Niet omdat hij verkouden was. Je 
spreken komt uit je keelgebied. Als je daar vrij bent spreek je ook vrij, als het daar krap is, spreek 
je ook krap, heb je geen stem. Margje vatte het op z’n allermooist samen: Als iemand geen stem 
meer heeft kun je helpen door te zeggen: 'Ik zou niet een andere vriend willen hebben dan jij'. 
 
En dit verhalenboekje zit ook in de koffer. Van de dienst over tranen. Kunnen we meteen Eline 
even bedanken voor al haar prachtige illustraties. Wat een schoonheid kregen we van jou. Dit was 
het verhalenboekje dat iedereen in het dorp in de bus kreeg en waar we iedere dag een verhaal uit 
lazen thuis. Prinsesje en het klosje van de tijd… En zondags hadden we een dienst samen. En het 
ging over tranen, over verdriet en hoe je daar het beste mee om kan gaan. En de kinderen hadden 
de hele week tranen opgevangen van iedereen en de kerk stond vol met flesjes met allerlei 
soorten tranen. Krokodillentranen, vandetrapvaltranen, ruzietranen, pleziertranen, straftranen, 
banginjebedtranen. Hammie en Mickytranen, En die mooie vraag van een kindje van vier: wer 
komme trientsjes eins wei? Ik heb een flesje meegenomen, hier zitten de mistranen in. De 
katholieken onder ons zullen er een ander beeld bij hebben, bij ons waren het de tranen van de 
mensen die je mist of waarvan je zeker weet dat je ze gaat missen. En ze passen ook bij vandaag.  
 
Sint Maarten moest ook mee. Dat kan niet anders. We hebben een aantal keren Sint Maarten  
gevierd hier achter bij het water. Met een heus paard en een echte Sint Maarten en prachtige 
verhalen. Sint Maarten die ons leerde dat we alleen maar kunnen delen als we iets te delen 
hebben. En dat je nooit nooit alles weg moet geven, dat je altijd iets voor je zelf moet houden.  
 
Het volgende zit er niet in maar hebben jullie voor je. Het is een foto van onze eerste 
pelgrimswandeling van het Jabikspaad. Het eerste gedeelte liepen we in de stromende regen. Een 
wolkbreuk. Door en doornat waren we. En toen liepen we de dijk op en weg was de regen en dat 
ongelooflijk mooie uitzicht dat we toen hadden dat is onbeschrijfelijk. En het is ook echt zo’n Fries 
uitzicht. Met veel hemel. Hier in Friesland is er altijd zoveel hemel als je om je heen kijkt. En ik heb 
toen een stukje met Truus van Jan opgelopen. En ik kende Truus al een tijdje maar tijdens die 
wandeling vertelde ze me echt hoe haar leven in elkaar zat. En vertelde zo bijzonder mooi over 
haar kinderen. Daar is mijn liefde voor de wandelgesprekken ontstaan. En haar begrafenis zo rond 
Kerst, met al die kerststerren en haar engeltjes zullen we ook nooit meer vergeten. En dat geldt 
voor alle begrafenissen die we hier samen hebben meegemaakt. In al dat grote verdriet 
ontdekten we ook de geborgenheid, dat er woorden zijn waarmee je heel voorzichtig verder kunt, 
woorden van God die ruimte geven. En die mooie oude liederen die we altijd zongen, het 
afwaslied van Tsjip, Daar ruist langs de wolken zal ik nooit meer zingen zonder aan Tsjip te 
denken. In dankbare herinnering. De kinderen steken 7 kaarsen aan – symbolisch getal voor allen 
die niet meer bij ons zijn. Froukje zingt…  
 
Deze klankschaal heb ik van mijn yogagroep gekregen. Wij hebben het zo ontzettend goed met 
elkaar gehad. Iedere dinsdagavond op onze matjes. Ik zal nooit vergeten hoe in de periode van 
Dieuwke’s ziek-zijn en sterven Trudy en Hetty aan me vroegen of ze een keertje mee konden 
doen omdat ze niet meer wisten waar ze ’t moesten zoeken. En ze zijn nooit meer weggegaan. 
Helend was en is het voor velen. Ik vind het fantastisch dat de lessen doorgaan hier in het dorp, er 
is al een nieuwe docent. Het zal anders zijn maar elke vorm van yoga is goed. Dus ga door.  
 
En ik heb altijd zo genoten van onze filosofische kerk-café’s en de leesgroep. Met grote vellen 
papier erbij en vragen… Ik heb er eentje meegenomen: Julian Barnes - Alsof het voorbij is. Een 
fantastisch boek. Stop het nog in je vakantiekoffer. Het is een boek dat gaat over tijd die achter 
ons ligt maar ook hoe tijd je kan achterhalen door herinneringen. En kloppen die herinneringen 
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wel. En wat als die herinneringen niet tot rust willen komen. Wat is herinneren eigenlijk. Is 
herinneren hetzelfde als wat je mee hebt gemaakt?  
En we bedachten vaak een nachtvraag. Die is hier weggevallen zie ik. Maar laten we die laatste 
maar nemen: leg je wel de juiste dingen vast?  
 
En ik heb een beetje woestijn meegenomen. Met de kinderen deden we vaak de bijbelse 
woestijnverhalen, bewust, omdat ze moeten weten hoe het is om in de woestijn te leven. Je moet 
weten hoe het is om er goed mee om te kunnen gaan. Maar ik heb het ook meegenomen omdat 
ik hier woestijnmomenten gekend heb. De eenzaamheid af en toe, de onvrijheid, een pastorie 
waar je astma van krijgt, de mogelijkheden die je ziet maar de kerk ziet het niet. De klik die er niet 
is met enkele mensen. Maar het fijne daarvan is dat je er ook door groeit. Kennelijk heb je dat 
nodig om nog een les te leren in het leven. Zodat je karma zich verder kan ontwikkelen – zei 
iemand tegen me deze week. En zo is het. Je zult altijd daar tegenaan lopen waar je kennelijk nog 
iets van hebt te leren.  
 
Ik heb ooit met een groepje een preek gemaakt over de tekst dat Jezus de woestijn in werd 
gestuurd. Matteus 4. God zelf stuurt Jezus de woestijn in. En in het Fries stond er dat Jezus de 
woestijn in werd gestuurd om te hifkje. En ik vroeg wat dat woord betekende en toen zei Gerrit: 
hifkje is naar binnen gaan en kijken hoe het echt met je is. En dat heeft zo’n indruk op mij 
gemaakt. Want daardoor kreeg dat verhaal een hele andere wending. Het werd een van de meest 
spirituele verhalen die ik ken. Dat je de woestijn in wordt gestuurd om jezelf te leren kennen. Om 
helderheid te krijgen. Hifkje in jouw woestijn. Zien wat er is en wat je zelf kunt doen. En dan wordt 
jezelf tegenkomen misschien wel het het beste dat je kan overkomen. Want bidden alleen is niet 
genoeg. Je moet zelf ook wat doen. Je kunt het zelf.  
 
Vaak leren we dat je zelf niks kunt, zeker in de kerk wordt dat nog wel eens gezegd. Ik ben daar 
faliekant tegen. Je moet leren om de werkelijkheid te zien zoals tie is. Jouw woestijn. En je moet 
het lijden onderzoeken om het op te kunnen lossen. En niet angstig zijn om er in te duiken. De 
Boeddha heeft daar een mooi voorbeeld van: een man denkt in een half donkere kamer een slang 
te zien en rent gillend naar buiten en durft niet meer terug. Maar als hij goed gekeken had dan 
zou hij gezien hebben dat er een stuk touw lag. Kijk dus goed, neem goed waar. En ren niet naar 
buiten, de werkelijkheid is altijd milder dan je denkt.  
   
Augustinus zegt het zo mooi: geluk is verlangen naar wat er is. Ook als het moeilijk is, want juist 
daarin ligt de oplossing. En ga ook elke dag even zitten om te kijken wat er echt speelt in je. Even 
stilzitten met jezelf. Minstens 10 minuten. En als je ’t druk hebt, doe dan een uur.   
 
En het evangelie van Thomas zit in de koffer. Met 114 uitspraken van Jezus. Joods christendom. 
Over de Christus zonder kruis. Voor mij belangrijk geworden, voor de momenten waarop ik echt 
niks kan met dood en opstanding, of met het hiernamaals. Met alles wat de kerk er van gemaakt 
heeft maar waar ik niets van lees in onze bijbel. Jezus is voor mij een wijsheidsleraar, een mysticus 
met een boodschap. Met altijd de nadruk op verinnerlijking en oplettendheid. Dat je leert om 
jezelf tegen te komen zonder dat je dat vervelend vindt. Zien wie je bent en dat leuk vinden. Dat 
is leven. Verlossende, goddelijke wijsheid is het: inkeren tot jezelf en dat je daar God vindt. Het 
kernvers van het Thomasevangelie is vers 67: Jezus zei: wie alles weet maar zichzelf kwijt is, is 
alles kwijt.  
 
Dit is een beetje intiem… Mijn badpak. In Oldenzaal is het grote Ada Kok zwembad, maar jullie 
zullen begrijpen dat ik mijn zwemritueel zal missen. ’s Ochtends wakker worden, eerst wat 
ademhalingsoefeningen in bed, dan de gordijnen open, en dan de ochtendplons. In al die jaren is 
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het één keer gebeurd dat ik – afgezien van Hans en Fokje - een vreemd hoofd voorbij zag drijven. 
Vorige week gebeurde dat pas. Ik dacht dat ik door alle leuke drukte begon te hallucineren maar 
toen het hoofd Goedemorgen Tieneke riep, wist ik dat het Harrie Kramer was.  
 
De kringloopwinkel in Sneek zal ik ook missen. Ik wipte er elke week even binnen en kwam met 
de meest mooie boeken altijd weer naar buiten. Vorige week vond ik deze: Brandaan van de chr. 
poezie. Gods element. En dat voor 1,50. Het is altijd zoeken naar hoe je God omschrijft, maar van 
deze alomvattende theologie houd ik. (…)   
 
En dan mijn frije bibleteek in de voortuin en al die mooie gesprekjes met voorbijgangers. En 
zoveel mensen die aanbellen met de vraag of het echt gratis is. Een keertje belde iemand aan en 
ze wilde mij graag ontmoeten. Iedere keer als ze in Gaastmeer was nam ze een boekje mee uit het 
kastje of zette ze er eentje weer in. En ze zei tegen me: die spreuk die u op het raam heeft 
hangen, dat is een gevleugelde uitdrukking geworden in ons gezin: Die spreuk van Loesje: je moet 
niet alles geloven wat je denkt. Die geef ik jullie ook nog even mee, geloof niet alles wat je denkt, 
zeker in de kerk niet. En plak spreuken op je ramen.  
 
En een woord. Want zo kan het ook gaan. Dat iemand na een dienst zegt: ik ben alles vergeten 
wat je zei maar dat ene woord blijft hangen. (Het was na de tentdienst en dan blijft er sowieso 
niet zoveel hangen omdat iedereen daar gebroken zit van het dorpsfeest). Ik ben alles vergeten 
Tieneke maar dat ene woord blijft maar hangen: zachtmoedig. Dat je de moed hebt om zacht te 
zijn. Als dat je leven verandert, helemaal goed…  Soms heb je maar één woord nodig.  
 
Twee spijkers. Ze horen bij Pasen. Pasen dat we altijd zo intens gevierd hebben. Maar mijn eerste 
en allerbeste paaspreek ging over deze spijkers. Het begin van die preek ging zo: Er stond van de 
week een jongetje bij mij op de stoep. Een jongetje van vijf met levensvragen. Ik zal het nooit 
vergeten. Dat jongetje was Sietse. En hij huilde. En hij zei tegen mij: Ik wil niet dat onze Heere 
Jezus aan het kruis hangt. En dr zitten allegear spiekers in en sien holle hangt so. En ik begreep 
hem zo goed. Want ik had zijn oom Siek begraven en hij had van veel mensen te horen gekregen 
dat Siek in de hemel was bij Jezus. En zijn vraag was zo helder. Hoe kan Jezus voor hem zorgen als 
tie aan een kruis hangt. En hij vroeg ook nog: En waar is die hemel dan. Ik heb ‘m kunnen troosten 
maar het was een klus. We hebben uiteindelijk gevliegerd geloof ik. En de kern van de preek was 
dat we wat vaker bij elkaar op de stoep zouden moeten staan met onze vragen en tranen. En dat 
je op zoek moet gaan naar de vragen waar geloof een antwoord op is. Ik heb de preek toen voor 
hem uitgeprint, ooit zal hij begrijpen hoe het werkelijk zit.  
 
De koffer is bijna leeg. Nog twee kleine dingetjes. Eerst het toverstafje – bij onze laatste 
Kladderviering hebben we een verhaal verteld over het toverstafje van nooit voorbij. En we 
hadden er voor alle kinderen eentje gemaakt. En als dat toverstafje in de buurt is dan gaan je 
ogen weer glinsteren en maakt je hart een sprongetje omdat je altijd kunt denken aan al het 
moois en het goede dat we samen hebben meegemaakt. En zijn er dan toch nog moeilijke 
momenten, dan is er dit verhaal nog dat we in de tranendienst gelezen hebben… Het gaat over uil 
en het heet tranenthee. Pure mindfulness, pure theologie, even zitten en niks hoeven en kijken 
wat er is en dan voelen dat het oplost… Ik ga het zo lezen.  
 
Gebeden  
 
Goede God, Onzienlijke, Betrouwbare, nog een laatste gebed, een zegen, een lied en dan is het 
zover. Ooit hebben we voor elkaar gekozen, dit kleine dorp en ik, vonden we in elkaar onze 
bestemming. Voor een aantal jaren aan elkaar toevertrouwd met U in ons midden, door 
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eenzelfde Geest gedreven. Die verwevenheid, het elkaar tot reisgenoten zijn, dat dat ons totaal 
vertrouwen geeft nu wij onze eigen weg weer gaan. Dat het goede van de voorbije jaren zich 
uitdeelt als zegen over de jaren die voor ons liggen. Zo zingen wij biddend om uw Geest:  
 
Voor onze kinderen bidden we, de kleine en de grote, hier in het dorp en op al die plekken 
waarnaar ze zijn uitgevlogen. Dat de zon van uw aangezicht over hen zal opgaan. Dat ze het leven 
leven dat ze willen leven, of beter gezegd, dat ze het leven leven dat in hen geleefd wil worden. 
Want dat is anders. Dat wij ze daarin niet belemmeren, en dat ze er op vertrouwen dat ze nooit 
alleen zijn, en dat wij hun vertrouwen nooit beschamen. En zegen hen zo, dat zij zelf anderen tot 
zegen kunnen en willen zijn.  
 
En wij vragen om nabijheid voor onze mensen, uw mensen, hier in het dorp, en in ons persoonlijk 
leven, onze vrienden. Als de wereld smal en klein wordt en onzeker over wat komt, om wat ooit 
zo bloeiend was, voor wie dit prachtige leven los moet laten. Wees er dan om hen te tillen, en 
vertroost met de liefde en kunde van mensen. En laat het ons gegeven zijn hen nabij te zijn.  
Zo zingen wij biddend om uw Geest:  
 
En hoe het hier verder gaat met de kerk, dat is spannend. En niet alleen hier. We raken oude 
zekerheden kwijt en moeten nieuwe zoeken. Wat kan nog mee en wat niet, wat kun je nog en 
vooral: wat wil je nog. Hoe doe je dat en waar moet je beginnen. Want er is meer God, er is meer 
werkelijkheid die ons omringt en draagt en aanspreekt. Hoe geef je die oude, heilige woorden 
onderdak in deze tijd? Wees dan aanwezig God, niet alleen hier maar ook op mijn nieuwe stek in 
Twente. Die zoektocht geldt voor ons beide…  
 
We bidden God, nu wij onze wegen gaan, ieder afzonderlijk, dat het goede meegaat. Dat de tijd 
die hier vandaag wordt afgesloten, niet enkel leeg is maar dat wat van waarde is, behouden blijft, 
dat het vrucht geeft en vreugde. Dat wij zo gezegend uiteen gaan. In dank. Zo zingen wij biddend 
om uw Geest…  
 
 
 
 

 

 


