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Meditatie ‘Maak de weg vrij voor de Heer.’ (Jes. 40) 
 
Meditatie over de oproep van Johannes de Doper, die woorden herhaalt die eeuwen eerder 
klinken bij Jesaja. 
 
Via de verkeersinformatie op de radio blijf je op de hoogte waar de files staan; die zijn er 
soms door drukte of door slecht weer, soms is er een ongeluk gebeurd. Dan hoor je wel eens 
dat een weg volledig is afgesloten. Later, wanneer alles is opgeruimd, meldt de 
verkeersinformatie: ‘de weg is weer vrij’. Langzaam komt alles weer in beweging, maar vaak 
duurt het nog lang voordat de hinder voorbij is. 
 
In deze periode zijn we samen, met alle mensen om ons héén, op weg naar het Kerstfeest. In 
de beleving van mensen gaat de tijd soms sneller dan je kunt bijhouden: is het alweer bijna 
Kerst?’ Op ‘de weg’ naar Kerst kunnen heel wat dingen voor vertraging zorgen. Je zicht is 
belemmerd. Niet door mistig weer of zo, maar door je bezig zijn van elke dag: in het bedrijf, 
op school, in het gezin. Dan is er drukte in je gedachten, ontstaan ‘files in je hoofd’. Je bent 
nog lang niet toe aan Kerst. 
 
In de kerk kan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar ons helpen: vier zondagen van Advent: 
tijd van voorbereiden, bezinning, verstilling. Om te zien hoe je de dingen die soms ‘de weg in 
je hoofd’ blokkeren een plek kunt geven. Dingen die je aandacht vragen af en toe eens 
‘parkeren’. Dat is niet makkelijk: zorgen, vragen, onzekerheid, onrust en onmacht zijn soms 
hardnekkig en nadrukkelijk. 
 
In zijn tijd roept Johannes de Doper de mensen op: om ‘de weg vrij te maken’ voor de Heer. 
In die tijd zijn er ook allerlei zorgen, problemen en onzekerheden. Bezetting door de 
Romeinen zorgt voor beperkingen en ‘lockdowns’. (toen ook al) Wegen zijn soms letterlijk 
geblokkeerd en alleen met toestemming van soldaten mag je verder. En Johannes zegt dan 
tegen de mensen: ‘Maak de weg vrij, voor de Heer!’ Wat betekent zijn oproep: toen en net zo 
goed vandaag? 
Het zijn woorden van bemoediging: Johannes kondigt Iemand aan! Dat begint bij: dwars dóór 
álles heen durven kijken naar het grotere geheel van Gods belofte aan mens en wereld! 
Johannes gebruikt woorden van de profeet Jesaja, vier eeuwen daarvoor; maar (...) wat God 
belooft dat gaat gebeuren! Er komt Iemand, die ruimte en rust brengt, vertrouwen en vrede 
waardoor je alles ánders leert zien. 
 
Johannes wijst op Jezus die komt: Licht voor de wereld. Dingen die je zo bezighouden, kun je 
bij Hem ‘even parkeren’. Zorgen en vragen mag je bij Hem ‘neerleggen’, alles wat je 
probeert krampachtig vast te houden, het is een opluchting om dat bij Hem ‘los te laten’. Dan 
gaan ‘files in je hoofd’ minder worden. Soms vraag je je af: ‘waarom maak ik me zo druk 
over bepaalde dingen, is dat nodig? Kan dat anders?’  
 
Zo ontstaat ‘een nieuwe weg’: hoe meer je kunt loslaten, néérleggen of parkeren, des te meer 
ruimte ontstaat om te ontdekken wat Advent en Kerst juist in onze tijd betekenen. Gods nieuw 
begin bij mensen, zodat mensen een nieuwe begin kunnen maken met God. De komst van 
Jezus betekent hoop voor de wereld, licht voor de wereld, moed voor mensen in de wereld 
‘die nog in de file staan’. 
 
Ook door ons omzien naar elkaar en anderen, in aandacht, meeleven, er zijn als je ergens 
nodig bent, een hoopvol woord, een gemeende Kerstgroet van u / jou als Kerstengel: dáárin 
kunnen mensen ontdekken dat het wáár is: God ziet naar mensen om! Dan kun je opademen, 



opleven, omdat er wat meer licht, wat meer ruimte ontstaat op je weg. Minder ‘file in je 
hoofd’, minder drukte in je gedachten. 
 
Via de weg van Jezus ontstaat meer ruimte en respect voor elkaar en voor anderen om samen 
vol te houden: op de weg van geloof, hoop en liefde: dát is de weg van Gods nieuw begin! 

ds. W.J. van de Griend 
 



Kerkdiensten (ook online via Kerkomroep) 
 

12 december 3e Advent 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
 

19 december 4e Advent 
10.00 uur ds. G.J. Ruitenberg, Zoutelande 
17.00 uur kerstviering kindernevendienst 
 

24 december  
21.00 uur Interkerkelijke kerstzangdienst 
 

25 december 1e kerstdag 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
 

26 december  
10.00 uur ds. H.J. Catsburg, Goes 
 

31 december oudejaarsdienst 
18.30 uur ds. W.J. v.d. Griend 
 

2 januari 
10.00 uur ds. M. van Manen, Breskens 
 

9 januari 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
 
 
 
 

  



16 januari themadienst 
10.00 uur dhr. Theo van Teijlingen 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 

23 januari 
10.00 uur ds. J.H. Smeets, Spui 
 

30 januari viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
 

6 februari 
10.00 uur ds. L. de Ronde, Kruiningen 
 

13 februari bevestiging ambtsdragers 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 

20 februari school-kerkdienst 
10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend 
 

27 februari 
10.00 uur ds. D. Westerneng, ’s Gravenpolder 
 
 
 
 
 

 



 
 

• De	aanbeveling	van	nieuwe	ambtsdragers	is	besproken.	Op	de	gemeenteavond	is	de	
gemeente	hierover	geïnformeerd,	waarna	de	brief	voor	aanbevelingen	meegaat	met	
dit	Kruispunt.	

• Het	programma	voor	de	gemeenteavond	op	23	november	werd	aangepast.	De	avond	
werd	gehouden	in	de	kerk.	De	gelegenheid	werd	geboden	om	de	avond	te	volgen	via	
Kerkomroep.	Een	verslag	van	de	gemeenteavond	vindt	u	in	dit	Kruispunt.	

• In	verband	met	de	verscherpte	maatregelen	is	de	studiemiddag	van	20	november	
verzet	naar	het	voorjaar.	

• Door	Bas	Feijtel	is	aangegeven	dat	hij	eind	dit	jaar	stopt	als	technisch	voorzitter	van	
de	kerkenraad.	Wij	hadden	de	wens	dat	een	gemeentelid	dit	over	zou	nemen.	We	
zijn	heel	blij	mede	te	delen	dat	Jacqueline	Martijn	in	2022	de	rol	van	technisch	
voorzitter	gaat	vervullen.	

• Over	het	pand	Dreef	4	wordt	nog	druk	onderhandeld.	
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan. 
In januari doet onze Hervormde Gemeente mee aan de Actie 
Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als 
kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 
2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema 
van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 
Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en 
ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. 
 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële 
bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze 
gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. 
 

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We 
hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke 
taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Een toekomst waarin we de 
formatie van onze predikant weer willen uitbreiden met uw hulp! 
 
Door te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk 
van morgen! 
 

 



Vrijwilligers gezocht actie Kerkbalans 2022 
Maar Actie Kerkbalans vergt de nodige voorbereiding en organisatie. Wij zijn dringend op 
zoek naar vrijwilligers. Om alles goed te regelen, hebben we mensen nodig die mee willen 
helpen de toezeggingen op te halen bij mensen die de brief niet hebben ingeleverd. Als we 
genoeg vrijwilligers hebben hoeft het u niet veel tijd te kosten en het kan een boeiend contact 
opleveren. 
 
Geef u vandaag nog op en werk mee aan de kerk van morgen! Samen maken we er een 
succesvolle actie van. Doet u mee? Bel 06-53153833 of
 kerkbalanshervormdyerseke@gmail.com 
 
Commissie Kerkbalans; Jacqueline, Petra, Piet, Gertie. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Gemeenteavond 23 november 2021, om 19.30 uur in de Kerk.  
Aantal aanwezigen: 34 
Ds. van de Griend heet iedereen welkom. Het is bijzonder dat we 
hier fysiek bij elkaar kunnen zijn in de kerk en thuis verbonden met ons 
via Kerkomroep. Hij leest met ons Efeze 4: 1 t/m 6, 11 en 12, 15 en 16. 
We zingen lied 968: 1 en 2. Ds. van de Griend spreekt een gebed 
uit. 
Toelichting op het programma van deze bijeenkomst: 
Aanbeveling ambtsdragers / Begroting 2022 diaconie / Begroting CvK 2022 / Vragen / 
Sluiting. 
 
Aanbeveling ambtsdragers 
We hebben het vanavond over aanbevelingen ambtsdragers. Wat we net gelezen hebben. 
Ieder heeft gaven gekregen om de gemeente te bouwen. Een ieder in de gemeente heeft 
gaven. Het is bijzonder als je je in kan zetten in de kerk. Het is elk jaar lastiger om vacatures 
ingevuld te krijgen. In de huidige kerkorde wordt de ruimte gegeven dat alle leden van de 
gemeente in aanmerking komen voor het vervullen van het ambt. Ook doopleden zijn 
verkiesbaar, mits de betrokkene met de bevestiging instemt daarna als belijdend lid 
geregistreerd te zijn. Hierover is in de kerkenraad gesproken. 
Verder wordt aangegeven dat het College van Kerkrentmeesters bestaat uit ouderling-
kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Qua samenstelling moet het college minimaal 3 leden 
hebben, waarvan 2 ambtsdrager zijn. Zo mag ook de diaconie bestaan uit diakenen en 
diaconale rentmeesters. Met een minimum van 3 leden, waarvan 2 ambtsdragers. Doopleden 
kunnen dus kerk - of diaconaal rentmeester zijn. Rentmeesters maken geen deel uit van de 
kerkenraad en zijn geen ambtsdrager. Zij worden benoemd door de kerkenraad, nadat de 
gemeenteleden in de gelegenheid zijn geweest tegen de benoemding bezwaar te maken. De 
colleges diaconie en kerkrentmeester hebben dit besproken en kunnen zich hierin vinden. Op 
deze manier hopen we alle vacatures in te kunnen vullen. In de aanbevelingsbrief is ook 
opgenomen dat je als gemeentelid aan kunt geven als je een taak op je wilt nemen. 
Begroting 2022 Diaconie 
Anja Joosse legt namens het college van diakenen de begroting 2021 uit. Er is een klein 
negatief resultaat, hoofdzakelijk veroorzaakt door corona. Dit kan worden opgevangen door 
de diaconie. 
Niemand heeft een vraag; vragen kunnen altijd nog worden gesteld. 
 
Begroting 2022 College van Kerkrentmeesters 
Corné Harmsen geeft uitleg over de begroting 2022 namens het college van kerkrentmeesters. 
Corné laat eerst de prognose 2021 zien. Hij is heel trots op alle vrijwilligers en 
gemeenteleden, die er voor gezorgd hebben dat de € 40.000,00 in de min € 40.000,00 in de 
plus is geworden. Het CvK is hier heel blij mee. De grote verrassing van dit jaar is de 
Kringloopwinkel. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. De plus van 2021 dempt het 
gat van 2020.  
De begroting 2022 geeft aan  

1. 50% predikantsformatie 
2. € 22.000 extra pastorale zorg (waarom zo omslachtig? Komt omdat bij het opstellen van 

de begroting uitgegaan is van 50% predikantsformatie. Op deze manier willen we aan 
CCBB aantonen, dat er ruimte is) 

3. € 186.500, waarvan € 115.000 vrijwillige bijdrage, € 5000 giften, € 17.000 
kringloopwinkel. 

Vraag: Moet die € 22.000 nog goedgekeurd worden door CCBB? 



Antwoord: Nee. Op dit moment is het niet mogelijk predikantsformatie hoger dan 50%. € 
22.0000 kan wel gebruikt worden voor kerkelijk werker. 
Vraag: € 22.000 extra voor pastoraat. Dit komt neer op 80%. Waarom niet doorgegaan voor 
100%. Onze taak is uitbouw van de gemeente. De gemeente heeft laten zien dat het kan. De 
kerkenraad moet werken aan 100%. Nu is het echt crisis. 
Antwoord: Dit is de begroting. We hebben de bedragen niet te hoog gezet.  



Opmerking: 100% is een loffelijk streven, maar onmogelijk. Dat is een utopie. 
VHT Verleden Heden Toekomst. Vanaf 2018 ging de lijn naar beneden. Er is een piek te 
zien naar 2022. Een dipje in 2020-2021. Corné laat dit zien als verduidelijking. Als gemeente 
moeten we een vrij vermogen hebben van € 400.000. Als we van nu tot 2025 ieder jaar 
€ 40.000 plussen, dan zegt het CCBB “de financiën zijn top”. Dan kunnen we naar een 
predikantsformatie van 80%. 
Opmerking: vindt dit betoog teleurstellend. Veel vrijwilligers zetten zich in voor 100%. 
Tussenoplossing met een kerkelijk werker is geen oplossing. 
Antwoord: Kerkenraad was net zo verrast als de gemeente dat ds. v/d Griend zich 40% wil 
gaan inzetten in Burgh Haamstede. Die € 22.000 hoeven we niet in te zetten voor een 
kerkelijk werker, maar kan ook toegevoegd worden aan de reserve. 
Opmerking: Er is vorige gemeenteavond gesproken over periodieke gift voor een aantal jaren. 
Dit is niet echt bekend bij de gemeente. Geef het formulier aan de gemeenteleden met een 
toelichting erbij. 
Antwoord: Als deze formulieren worden ingevuld, hebben we een garantie voor een aantal 
jaren. Als er een vrijwilliger is, die hiermee aan de slag wil gaan graag.  
Opmerking: Er zit veel geld in omroerend goed. Er is een mogelijkheid deze kosten te 
verlagen door verkoop van bijvoorbeeld pastorie of Dreef 4. Er zijn nog meer mogelijkheden. 
Dit is al bekend gemaakt door gemeenteleden. 
Antwoord: Een hypotheek is niet mogelijk. 
Opmerking: Er is veel genoemd waaraan gewerkt wordt door de beleidsplangroep. Komen we 
zeker op terug. 
Opmerking: Hoort nergens opbrengst oud papier 
Antwoord: In de eerste 3 kwartalen is de opbrengst al hoger dat vorig jaar 



Dreef 4:  
De kringloopwinkel doet het fantastisch en dat willen we zeker behouden. Kerkenraad is in 
onderhandeling over Dreef 4. Op dit moment kunnen we daar niet veel over zeggen. De 
boekwaarde van Dreef 4 is € 130.000. Als we verkopen kan alles wat er boven op komt toe 
gevoegd worden aan het vrije vermogen. 
Opmerking: Opbrengst 800 euro per week kringloopwinkel is toch eenvoudige rekensom 
BEHOUDEN. Andere optie is verkoop Dreef 4 / appartement ervoor terug wat we kunnen 
verhuren. 
Antwoord: Verschillende opties zijn al in overweging. 
 
Algemene vragen: 
Vraag: Ds. moest ineens 50% minder gaan werken. Ineens 50% minder salaris. Maar heeft 
toch vast contract? 
Antwoord: Als je pensioengerechtigde leeftijd bereikt, loop het contract af. Daarom kon 
CCBB het bijstellen naar 50%.  
Vraag: Is ook nog detachering mogelijk? Wanneer kan je € 22.000 benutten? 
Antwoord: Zodra CCBB begroting heeft goedgekeurd. 
Vraag: De huidige manier van collecteren lijkt mij ook de beste manier om dit in normale 
diensten te gaan doen, hoe wordt daar over gedacht binnen de Kerkenraad?  
Antwoord: Deze vraag nemen we mee naar de kerkenraad 
 
Corné bedankt iedereen voor zijn inzet. 
Sonja Vogelaar sluit af met een dankgebed. 
 
Sylvia van Stee 
 
 

	 	



Kerstballen met een wens 
 

Ook dit jaar willen we jong en oud de gelegenheid geven 
om een kerstwens / kerstgedachte op te hangen in de 
kerstboom die in de tuin van de kerk komt te staan. 
De wensen kunnen in een doorzichtige bal gedaan worden. 
 

De ballen kunnen opgehangen worden op: 
v zondag 19 december vóór of na de kerkdienst 
v woensdag 22 december tussen 19.00 uur en 20.30 uur  
v vrijdagmorgen 24 december tussen 10 en 12 uur 
 

De kinderen van het Kompas krijgen op school een bal. Alle anderen kunnen uit de kerk een 
bal meenemen, op één van de adventszondagen. De ballen staan in een mand in de 
wandelkerk. 
Schrijf een wens, maak een leuke tekening of bedenk iets anders creatiefs wat past in een bal 
van 10 cm doorsnee. Iets zelf maken wat weerbestendig is mag natuurlijk ook! Kom de bal in 
de boom hangen op 1 van de genoemde dagen. Er zijn mensen aanwezig om u/jullie te 
ontvangen. We houden ons aan de dan geldende coronamaatregelen. 
Op 1e kerstdag mogen de ballen meegenomen worden, om uit te delen aan mensen die met 
kerst wel een mooie “wens” kunnen gebruiken.  
Iedereen is van harte welkom! Hopelijk zien we jullie en hebben we met kerst een boom vol 
met wensen. 

 
Missionaire werkgroep; Annelies, Armand en Gertie.	 	



Begroting	2022	diaconie	 Totaal	exploitatie	

	  
Begroting	 Begroting	 Rekening	

Opbrengsten	en	Baten	 2022	 2021	 2020	
80	 Opbrengsten	onroerende	zaken	 7696	 6980	 6926	
81	 Opbrengsten	uit	rente	dividenden	en	beleggingen	 10000	 11000	 10258	
83	 Opbrengsten	levend	geld	 5500	 7000	 5530	
84	 Door	te	zenden	collecten	en	giften	 35000	 43000	 31687	

	
Totaal	baten	A	 58196	 67980	 54401	

Uitgaven	en	Kosten	
	   41	 Kosten	overige	niet-kerkelijke	eigendommen	 500	 620	 618	

44	 Kosten	kerkdiensten	en	kerkelijke	activiteiten	 3000	 1600	 3978	
45	 Verplichtingen/bijdragen	aan	andere	organen	 2100	 2100	 2030	
46	 Salarissen	en	vergoedingen	 100	 100	 108	
47	 Kosten	beheer,	administratie	en	archief	 6000	 6800	 5498	
48	 Rentelasten/bankkosten	 3700	 1300	 3782	
50	 Diaconaal	werk	plaatselijk	 8000	 11000	 7089	
51	 Diaconaal	werk	regionaal/landelijk	 1000	 1000	 103	
52	 Diaconaal	werk	wereldwijd	 3000	 3000	 2880	
53	 Afdrachten	door	te	zenden	collecten	en	giften	 35000	 43000	 32142	

	
Totaal	lasten	A	 62400	 70520	 58227	

	
Operationeel	resultaat	(A)	 -4204	 -2540	 -3826	

Incidentele	baten	en	lasten	
	   95	 Incidentele	baten	 5000	 5000	 20224	

65	 Incidentele	lasten	 -4500	 -4500	 -33301	

	
Incidentele	baten	en	lasten	(B)	 500	 500	 -13077	

	
Resultaat	verslagjaar	(A+B)	 -3704	 -2040	 -16903	

	     Mutaties	bestemmingsreserves/-fondsen	
	   90	 Onttrekkingen	bestemmingsreserves	
	  

12977	
90	 Onttrekkingen	bestemmingsfondsen	

	  
110	

60	 Toevoegingen	bestemmingsreserves	 -500	 -500	
	60	 Toevoegingen	bestemmingsfondsen	 		 		 		

	  
-500	 -500	 13088	

	
Resultaat	naar	Algemene	reserve	(D)	 -4204	 -2540	 -3815	

	



 
 

Lieve Mensen 
 

Hartelijk dank voor de vele felicitaties, kaarten, bloemen en attenties die we hebben 
ontvangen ter gelegenheid van ons 50- jarig huwelijk.  Hartelijke groet, Peter en 
Lieneke Pekaar 
 
Lieve mensen 
 

Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten bloemen en andere 
attenties bij ons 55-jarig huwelijksjubileum . 
Het was geweldig!!!  Hartelijke groeten, Kees en Corrie de Koeijer 
 
 
Gemeenteleden die elders in een verzorgingshuis verblijven 
Mw. J.C. v.d. Endt-Sinke, Pomona, Groenewoud 3, 4421 BM Kapelle 
Mw. W. Gebraad, Pomona, Groenewoud 3, 4421 BM Kapelle 
Mw. J. Hogenstijn, Maartenbroersweg 42, K 3, 4417 BL Hansweert 
Mw. M.A.J. Hollebrandse-Huissen, Hof Cruninghe, Langeviele 41-43, 

4416 CE Kruiningen 
Mw. J.J.J. Verwijs-v/d Endt, ’s H. Hendrikskinderenstr. 40, 4461BW Goes 
Mw. C.A. Kievit, tijdelijk Baron van Brakelstraat 14 4023AG Rijswijk  

(Gld) 

  



Officiële opening kringloopwinkel Môk-ôk-èh 
 
Zaterdag 30 oktober jl. was de dag van de officiële opening van onze kringloopwinkel Môk-
ôk-èh! Met heel veel inzet van vrijwilligers is alles goed voorbereid en georganiseerd. De 
winkel was keurig opgeruimd en stond helemaal vol met leuke, bruikbare, aardige en 
bijzondere dingen: voor ieder wat wils. Buiten stond op het grasveld van de kerk een grote 
tent waar ieder welkom was voor een bakje koffie, thee of fris. Hier was ook het snoeprad 
voor de kinderen. 

	
	

		
	 	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ondanks het regenachtige weer is er veel belangstelling geweest voor de opening van onze 
winkel. De officiële openingshandeling was stipt om 10.00 uur: Bram Nieuwenhuijzen heeft 
onder luid applaus het lint bij de ingang doorgeknipt! Blauwwitte ballonnen bij de ingang en 
een groene loper werkten uitnodigend om de winkel of de koffietent binnen te komen. Voor 
iedere klant was er ook een leuke attentie. 
In de afgelopen tijd hebben heel wat mensen de weg naar onze kringloopwinkel gevonden: 
het wordt ook steeds meer een ontmoetingsplek voor mensen, die even bij kunnen praten met 
koffie of thee in de koffiehoek. Samen zijn we blij en dankbaar dat het met de 
kringloopwinkel zo goed gaat. En ook met de opbrengst: kortgeleden passeerden we al de 
grens van € 15.000 en inmiddels gaat het al in de richting van € 20.000,- en dat is echt 
geweldig! 
 
Heel veel waardering voor de inzet van de vrijwilligers is hier wel op zijn plaats: op allerlei 
manieren en op allerlei momenten zijn mensen in de weer om te helpen. Hartelijk dank aan 
allemaal! Samen kijken we terug op een geslaagde openingsdag en met de inzet en de 
belangstelling van iedereen hopen we het werk in de kringloopwinkel nog een hele tijd met 
veel plezier te blijven doen! 

De werkgroep 
	





Kleurplaat   



 

 
Hopen is toch blijven leven 
in de vertwijfeling, 
en toch blijven zingen 
in het duister. 

Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in het morgen, 
is in slaap vallen 
en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 

Is bij de storm op zee 
land ontdekken. 
Is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan, 

Zolang er nog hoop ís, 
zolang is er ook bidden, 
en zolang zal God je 
in zijn handen houden. 

 
Henri Nouwen 
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