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‘Ik heb iets voor je…’ ( bij Johannes 20: 22, NBV) 
 
Meditatie over de betekenis van Pinksteren 
(Klein-)kinderen vinden het mooi om je te verrassen met iets leuks, dat ze zelf hebben 
gemaakt of bedacht. Vaak gaat dat zo: ‘Papa, mama of: opa/oma: ‘ik heb iets voor je, ogen 
dicht! Hou je handen maar op!’ En: even later blijde gezichten als je de verrassing krijgt, die 
uitpakt en samen bekijkt. 
Het is al avond op de dag van de opstanding als Jezus bij Zijn leerlingen komt. Dát Hij komt 
is bijzonder: ze zien dat het echt wáár is: Jezus lééft! Uit Zijn woorden daarna blijkt dat Hij 
‘iets voor de leerlingen heeft’. Er is nog heel wat uit te leggen over de boodschap van Pasen: 
opstanding, nieuw leven, moed, kracht, inspiratie, verwondering, hoe geef je dat dóór aan 
anderen? 
Het is mooi dat Jezus hen begroet met de woorden: ‘Ik wens jullie vrede!’ Daar zit iets in van: 
‘je hoeft niet bang te zijn; het is best spannend allemaal, maar het wordt je straks allemaal wel 
duidelijk.’ 
Met die woorden zijn wij in onze tijd op weg naar Pinksteren. Dat feest is niet lastig om te 
begrijpen, zoals wel wordt gedacht. In het Oude Testament hoorden mensen alleen de stem 
van God. In het Nieuwe Testament wordt meer van God zichtbaar in de Here Jezus. Maar: op 
het Pinksterfeest vieren we dat God in ons en door ons werkt! God komt dichterbij dan ooit! 
Het is Zijn verlangen dat wij in ons denken, ons doen en laten, bij het maken van keuzes, in 
ons reageren, ons hopen, verwachten, vertrouwen ons door Hem laten leiden = door de 
Heilige Geest. Dat vraagt dat we letten op wat Hij in onze gedachten ingeeft: een idee, een 
plan, iets bijzonders, iets onverwachts, iets wonderlijks waardoor God ons iets wil laten zien, 
of in beweging zet om iets te gaan doen. 



Daarom zegt Jezus in Johannes 20: ‘Ontvang de Heilige Geest!’ Maak ruimte voor de 
gedachte dat het echt waar is dat God, door de Heilige Geest, jou iets wil laten ontdekken: iets 
wat nodig is, iets wat helpend of helend is, iets waardoor je iets voor elkaar of voor de ander 
kunt betekenen op allerlei manieren of momenten. 
Dat is misschien wel de mooiste omschrijving van hoe de Heilige Geest werkt: dat je iets 
wordt ingegeven waar je zelf en ook de ander blij of gelukkig van wordt. Dan weet je zeker: 
dit is van de Heilige Geest. Het sluit aan bij wat Jezus zegt: ‘je naaste liefhebben als jezelf’ = 
elkaar gunnen en verdragen, samen delen, samen je weg vinden. 
Wanneer Jezus zegt: ‘Ontvang de Heilige Geest!’ is dat ook een soort waarschuwing. Let op: 
er zijn ook ándere (onheilige) geesten! Dat zijn de geesten van de tijd: invloeden, meningen, 
manieren van denken en van reageren, manieren van doen en laten waaraan je merkt: dat gaat 
ten koste van de ander, het is alles ik-gericht. 
 
Het zijn kwade geesten zoals egoïsme, onverschilligheid, boosaardig-heid, oneerlijk, 
onbetrouwbaar, onrechtvaardig en onverdraagzaam; we zien en merken het ook in deze tijd en 
in de wereld om ons héén en dan hoef je echt niet ver te gaan. 
Juist daarom zegt Jezus: ‘Ik heb iets voor je; ontvang de Heilige Geest!’ Dan sta je sterker om 
je te wapenen tegen alles wat jullie van Mij afleidt. Met Pinksteren vieren wij dat de kracht 
van de Heilige Geest sterker is, verder gaat en ons verder brengt op de weg van geloof, hoop 
en liefde. Dankzij gaven van de Heilige Geest en dat zijn er véél! 
Daarom hebben we (ook in de kerk) elkaar nodig om samen gemeente te zijn: juist ook in 
deze tijd met plannen van aanpak, waardoor we als kerk en als gemeente open, meer zichtbaar 
en beter verstaanbaar willen zijn voor ieder in ons dorp. Laten we samen blijven bidden om 
het ontdekken en het inzetten van alle gaven van de Heilige Geest. Hij inspireert ons tot 
samen kerk zijn in een nieuw licht, het licht van de Levende! 

ds. W.J. van de Griend 
 



Kerkdiensten (tevens online of via Kerkomroep / Facebook ) 
 
 
 

23 mei Pinksteren 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
 

30 mei  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
 

6 juni  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
 

13 juni  
10.00 uur ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel,  
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 

20 juni  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
 

27 juni  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
 

4 juli brugdienst 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
 
11 juli  
10.00 uur ds. A. Jobsen, Goes 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 

 



 
 
 
 
• In verband met de versoepeling van de maatregelen heeft de kerkenraad besloten om weer 

met 30 mensen te gaan kerken op zondag 14 maart. Vanwege de grote bezorgdheid over 
het toenemende aantal corona besmettingen In Yerseke, heeft het moderamen op 30 maart 
(na raadpleging van de kerkenraad) besloten om alleen nog online diensten te houden in 
de periode van de maand april. Omdat de besmettingen nog niet afnemen, zal de 
kerkenraad op 11 mei zich hierover beraden. 

• Met het gevolg dat we op donderdag 8 april een online gemeenteavond hebben gehouden, 
die te volgen was via de Kerkomroep. 

• Onder de leden van de Hervormde Gemeente Yerseke zal een enquête worden gehouden 
over beleving en betrokkenheid bij de gemeente. 

• Jan Rijstenbil (voorzitter College van Kerkrentmeesters) en Dirk Visser (kerkrentmeester) 
hebben beiden om gezondheidsredenen hun ambt neergelegd. Het College van 
Kerkrentmeesters zal met aanvulling van de kerkenraad de eerstkomende tijd de lopende 
werkzaamheden invullen. Corné Harmsen is door het College aangesteld als voorzitter. 

 
 



Terugblik online Gemeenteavond 8 april 2021 
 
Omdat we op dit moment de kerkdiensten online volgen, was er deze avond ook een online 
gemeenteavond, te volgen via kerkomroep. 
De doelstelling van deze gemeenteavond was u allen te informeren over uitvoering van het 
Plan van Aanpak, de stand van zaken, aan de hand van het artikel in Kruispunt, toegespitst op 
de 4 kernpunten en het werk dat daarvoor is opgestart, samen met gemeenteleden, in goed 
overleg en terugkoppeling naar kerkenraad en moderamen. 
 
Ds. v.d. Griend opende de gemeenteavond met het lezen van een stukje uit de bijbel, een korte 
bezinning en ging voor in gebed. Na het luisteren naar het paaslied “Christus onze Heer 
verrees” leidde Bas Feijtel deze avond verder als technisch voorzitter van de kerkenraad en 
stelde zich in het kort voor. Hij gaf een toelichting op het programma voor deze bijeenkomst. 
Allereerst werd een terugblik gegeven op het JOP Paas Challenge. Dit was een speurtocht 
voorbereid door de kinder- en jongerennevendienst, die op Paasmorgen was gehouden. Anne 
Nieuwenhuijse–Vogelaar zou dit presenteren, maar kon deze avond helaas niet. Ds. v.d. 
Griend nam ons mee langs de speurtocht aan de hand van foto’s, die werden uitgezonden via 
de kerkomroep. Als Hervormde Gemeente is dit als zeer positief ervaren. Zeker omdat dit 
binnen 1 week was georganiseerd. De kinderen vonden het heel leuk en leerzaam. 
Daarna praatte Bart van Noord ons bij over de ontwikkelingen in de laatste maanden. 
Om dit even op ons te laten inwerken, luisterden we naar het lied “Wie zal op de grote 
morgen”. 
Daarna nam Els Meijer ons mee in de veranderingen die ons te wachten staan als per 1 juli het 
pastoraat van ds. v.d. Griend teruggaat van 20 naar 8 uur pastoraat per week. De impact van 
het terugbrengen van 20 naar 8 uur pastoraat per week is groot, en we beseffen dat we nog 
meer samen de schouders eronder moeten zetten.  
Dankbaar zijn we dan ook dat de pastorale wijkteams in alle wijken compleet zijn, zodat er 
toch voor alle gemeenteleden een aanspreekpunt is. 
Corné gaf ons een kijkje in het evenwicht van de inkomsten en uitgaven. Bart van Noord 
vertelde dat er een enquête onder gemeenteleden zal worden uitgezet in de komende weken. 
Daarin peilen we betrokkenheid en welk beeld mensen van de kerk hebben, hoe zij zich 
geïnformeerd weten en enkele vragen over de online kerkdiensten. 
Bas Feijtel beantwoordde een aantal vragen die vooraf door gemeenteleden zijn gesteld, 
waarna Gertie afsloot met een dankgebed. 
 
Omdat we het zoveel mogelijk samen willen doen en u verder informeren nodigen we uit voor 
een volgende gemeentebijeenkomst op woensdag 23 juni 2021. We hopen dat we dan fysiek 
bij elkaar kunnen komen en u dan persoonlijk te kunnen ontmoeten. 

De kerkenraad 
 
 



 
 
 

NOTEER VAST IN UW AGENDA 
Woensdag 23 juni 2021 (middag en/of avond) 

gemeentebijeenkomst 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

	
Toelichting Exploitatie 
Baten 
In de Begroting 2020 stond de exploitatie dermate onder druk dat voor 2020 en volgende 
jaren ingrijpende maatregelen moesten worden genomen. Enerzijds is alle aandacht en inzet 
gevestigd op een verhoging van de Opbrengsten Levend geld (incl. giften), wat in 2020 € 
39.692 meer resultaat heeft opgeleverd en waar we de gemeente zeer dankbaar voor zijn! 
Anderzijds zijn vanwege de Corona maatregelen de inkomsten Kerkelijk Centrum € 10.677 
lager dan begroot. Per saldo is er over 2020 € 28.506 meer aan baten gerealiseerd. 
Lasten 
De Totale Uitgaven en Kosten zijn in 2020 € 20.634 minder dan de begrote lasten. Ten 
opzichte van de Begroting 2020 zijn er alleen hogere (incidentele) uitgaven aan onderhoud 
van het kerkgebouw ad € 11.150. De Kosten Pastoraat zijn verminderd met € 8.722 vanwege 
de beëindiging van de Pastorale ondersteuning vanuit de Hervormde Gemeente Waarde. 
De afschrijvingen zijn € 6.446 lager vanwege de giften t.b.v. de zonnepanelen. Deze panelen 
hebben vanaf november 2019 tot april 2021 een energieopbrengst van € 2.427 gerealiseerd! 
Alle overige uitgaven en kosten zijn lager door besparingen en minder activiteiten vanwege 
de corona-maatregelen. 
Maar ondanks deze beperkingen kon toch aan opbrengst oud papier het mooie bedrag van € 
10.321 worden binnengehaald! Met dank aan alle vrijwilligers! 
 



Totaal resultaat 
In de Begroting 2020 was een negatief resultaat berekend van € -72.500. Uit de bovenstaande 
cijfers en toelichting blijkt dat dit verlies kon worden teruggebracht tot € -37.130, een daling 
van € 35.370! 
Wij hopen dat in 2021 de activiteiten tot verhoging van de Opbrengsten Levend geld en de 
tijdelijke besparingen op de Pastoraatskosten die door het CCBB zijn voorgesteld, zullen 
leiden tot een gewenst positief resultaat, waarbij het noodzakelijke evenwicht tussen 
inkomsten en uitgaven op termijn kan worden bereikt. 
De jaarrekening ligt in week 21 (24 mei t/m 29 mei 2021) ter inzage bij de secretaris. Als u de 
jaarrekening in wilt zien graag van te voren telefonisch contact (tel: 573091). 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Corné Harmsen, voorzitter  



Vermogensrechtelijke aangelegenheden 
Algemeen 
Het CCBB (voorheen RCBB) is de kerkelijke toezichthouder op de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden van de gemeenten, diaconieën en classes. De eisen van de overheid met 
betrekking tot toezichthouders zijn de laatste jaren aangescherpt. Hierin speelt ook de ANBI-
wet een rol (ANBI = algemeen nut beogende instelling, met fiscale voordelen). 
In het licht van de hogere eisen die de overheid stelt, moet de toezichthouder (CCBB) 
mogelijkheden hebben om gemeenten onder scherp toezicht te plaatsen. Het kan worden 
toegepast als er gevaar is dat een gemeente of diaconie op langere termijn niet meer of 
onvoldoende aan haar verplichtingen kan voldoen. Het CCBB kan opdracht geven aan de 
kerkenraad en colleges om zodanige maatregelen te nemen dat een financieel gevaar wordt 
afgewend. Aanwijzingen van het CCBB bij verscherpt toezien, moeten door kerkenraad en 
colleges worden opgevolgd. Weigering zou kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid. 
 
Verscherpt Toezicht 
Vanwege de verminderde inkomsten Levend geld (Kerkbalans) en de toename van de kosten 
Pastoraat in de afgelopen jaren, is onze Hervormde Gemeente vanaf 2020 door het CCBB 
onder verscherpt toezicht geplaatst. Normaal gesproken beoordeelt het CCBB al jaarlijks de 
financiële gang van zaken, maar het betekent nu dat bv voor uitgaven die niet in de Begroting 
zijn opgenomen, toestemming vooraf moet worden aangevraagd. Daarnaast worden alle 
veranderingen in financiële verplichtingen (bv in gebouw- of pastoraatskosten) door het 
CCBB in de gaten gehouden. Ook de hoogte van de predikantsbezetting wordt door hen 
vastgesteld. Vanwege de pensionering van ds. van de Griend in juli 2021 heeft het CCBB 
bepaald dat er vanaf die datum een 50% predikantsvacature mag worden ingevuld. Als er in 
de komende jaren aantoonbaar meer inkomsten kunnen worden gerealiseerd, kan het 
percentage predikantsbezetting, bv. op grond van structureel hogere inkomsten, worden 
herzien. 



Continuïteitsreserve 
In de eerder genoemde ANBI-wet wordt bepaald dat uit de Jaarrekening moet blijken dat er 
voldoende financiële middelen voor de toekomst voorhanden moeten zijn om aan de lopende 
verplichtingen te kunnen voldoen. Deze continuïteitsreserve bedraagt per 1 januari 2021 
€ 166.865 Als we dit bedrag afzetten tegen de jaarlijkse lasten betekent dit een dekkingsfactor 
van 0,63. De ANBI richtlijnen adviseren een minimale dekkingsgraad van 1. Met uw steun 
zal het college van kerkrentmeesters er alles aan doen om met de genomen maatregelen deze 
dekkingsgraad op een aanvaardbaar niveau te brengen. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Corné Harmsen, voorzitter 
 
 
 
 
Kerkbalans 
Op 5 mei was de stand van Kerkbalans € 106.697; een heel mooi resultaat!!!  
 
Dit totaalbedrag bestaat uit reeds betaalde bedragen (via bank) opgeteld met bedragen die zijn 
toegezegd. Bij de gemeenteleden die nog niet hadden gereageerd is inmiddels iemand aan de 
deur geweest om het toezeggingsformulier op te halen. Dit is dus nog niet de eindstand. We 
houden u op de hoogte door middel van de “Kerkbalans” in de kerk. 
We gaan er van uit dat de toegezegde bedragen nog binnen komen en we willen nog een keer 
vriendelijk verzoeken om het registratienummer wat op het toezeggingsformulier staat en 
“Kerkbalans” bij de betaling te vermelden. De bank vermeldt, vanwege de privacywetgeving, 
geen adressen meer op de afschriften. Daarom zijn bedragen soms moeilijk te koppelen aan 
namen. 
 
Hartelijk dank aan alle gemeenteleden die ervoor hebben gezorgd dat dit geweldige bedrag bij 
elkaar is gebracht! 
 
Het college van kerkrentmeesters. 



SKG Collect 
 
Zoals u al tijdens de laatste online gemeenteavond heeft kunnen horen willen we het online 
collecteren en het geven van giften vergemakkelijken middels SKG Collect en de daarbij 
horende Apostel app. Inmiddels is deze beschikbaar en u kunt via de website en de Apostel 
app uw collecten en giften overmaken voor zowel Kerkbeheer als voor de Diaconie. 
Binnenkort zullen we ook de collectebonnen vervangen door collectemunten die u dan ook 
hier kunt bestellen en betalen. 
 
Betalen gaat via iDeal, net als in een normale webshop. Echter aan iDeal hangen 
transactiekosten vast. Om deze zo laag mogelijk te houden verzoeken we u om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de optie “Tegoed”. Dit werkt hetzelfde als beltegoed. U koopt 
vooraf tegoed via iDeal en vervolgens gebruikt u dat tegoed om de collectes mee te betalen. 
 
Bijvoorbeeld u bent gewend om 5 euro per collecte te geven, dus 15 euro per zondag. Door 
een tegoed aan te kopen van 150 euro kunt u dan 10 weken vooruit. En scheelt dat dus 
minimaal 9x transactiekosten voor de kerk. 
 
Op de speciale SKG Collect website van ons gemeente staat nog veel meer informatie.  
Komt u er toch niet uit? De kerkrentmeesters helpen u graag op weg. 
 
Wilt u gelijk een gift geven? Scan dan QR-code hiernaast met de 
Apostel app. 
 
Namens het college van kerkrentmeesters, 
Corné Harmsen 



 
 
 
 
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. E. Verwijs-Bom, Egelantierstraat 52 4431 EP ’s Gravenpolder 
Mw. J.J.J. Verwijs-v/d Endt, ’s H. Hendrikskinderenstr. 40, 4461BW Goes



Doet u mee met de enquête? 
Met een enquête willen we onder de leden van onze gemeente ervaringen peilen over ieders 
betrokkenheid bij de gemeente en enkele specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de online 
kerkdiensten. Met de uitkomsten van de enquête gaan we verder in gesprek met elkaar, zoals 
tijdens de gemeentebijeenkomst (middag en/of avond) op 23 juni. Tussen vrijdag 7 mei en 
dinsdag 25 mei bent u van harte uitgenodigd om de enquête online in te vullen (het invullen 
duurt ongeveer 10 minuten). 
Indien uw mailadres bij de gemeente bekend is, ontvangt u op 7 mei een uitnodiging in uw 
mailbox. De uitnodiging voor het invullen van de enquête vindt u echter ook op de website 
van onze gemeente:  

www.hervormdyerseke.nl 
Voor de leden die niet de beschikking hebben over internet is het ook mogelijk om de enquête 
schriftelijk in te vullen. Het formulier is vanaf maandag 10 mei op te vragen bij ds. Van der 
Griend Langeville 65, (tel. 571336), waar u de enquête ook weer in kunt leveren. 
De kerkenraad hoopt dat veel leden van deze unieke gelegenheid gebruik maken! 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Vogel van de Geest 
 

Vogel van de geest 
spreidt uw lichte vleugels 

waar Gij zijt geweest 
breekt het daglicht aan: 

mensen opgestaan 
geven God de teugels! 

 

Vogel van het Licht 
maak in ons een woning, 
breng ons goed bericht: 

van de slavernij 
maakte Hij ons vrij 

Christus is de Koning! 
 

Vogel van het Woord 
spreek tot in ons wezen, 
dat het wordt gehoord: 
breek het wonder aan 
in een nieuw verstaan 
tussen hoop en vrezen! 

 

Joke Verweerd 
 

  



Groeten uit Roemenië 
Op Koningsdag ontvingen we bericht met de hartelijke groeten aan de mensen van de 
Hervormde Gemeente van Yerseke. Dit bericht komt van ds. Kiss Karoly uit Roemenië. 
 
Al voor de omwenteling in 1989 waren er al (geheime) contacten tussen hem en 
gemeenteleden in Yerseke. Ds. Kiss Karoly was de predikant in onze zustergemeente Vadasd. 
Misschien zijn er nog gemeenteleden die zich iets daarvan herinneren of ervan hebben 
gehoord of gelezen. Later ontstond nog een nieuwe groep contactpersonen. 
 
Karoly heeft o.a. gestudeerd in Utrecht (samen met Klaas Vos). Daarom spreekt hij 
Nederlands. Hij heeft overigens een talenknobbel en spreekt vele talen. Doordat hij het 
Nederlands machtig is was hij de motor achter de contacten tussen kerkelijke gemeenten in 
Nederland en kerken in Roemenië. 
 
Inmiddels is ds. Karoly met emeritaat en woont hij samen met zijn zoon in Viforoasa (In het 
Hongaars: Havadtő). Jutka, de vrouw van ds. Karoly, is verschillende jaren geleden 
gestorven. Sommigen hebben destijds een band opgebouwd met Karoly en zijn gezin. Iets van 
die band blijkt ook nu nog: doordat we als gemeente van hem de groeten ontvangen. We zijn 
er dankbaar mee en bidden ds. Karoly en de zijnen van harte Gods zegen toe. 

ds. W.J. van de Griend 
 
 

 
	

Langs deze weg wil ik, mede namens Bart, iedereen heel hartelijk danken voor de 
vele kaarten, berichtjes, telefoontjes, bloemen en attenties in de afgelopen periode. 
Het deed ons goed om te ervaren dat er zo intensief meegeleefd wordt vanuit de 
gemeente. Hartelijk dank daarvoor! 

Arnold Meijer. 
	



Koninklijke onderscheiding 
Sinds jaar en dag is Maarten met hart en ziel vrijwilliger voor onze kerkelijke gemeente, eerst 
als notabel en later als kerkvoogd en jarenlang heeft Maarten de tuin van de pastorie 
onderhouden, dit tot tevredenheid van de toenmalige bewoners. 
Ook is hij al jarenlang hulpkoster en nu 1e koster. Hij is daarbij al vroeg aanwezig in de kerk 
om iedereen te verwelkomen en alles in gereedheid te brengen voor de erediensten. 
Tijdens begrafenissen, bruiloften, zangdiensten en concerten staat Maarten z’n mannetje. 
En nu nog haalt hij elke dag bij bedrijven het oud 
papier op ten behoeve van onze kerk. Daarnaast is 
hij voor de voetbal ‘s vrijdagsmiddags 
druk in de weer met de onderhoudsploeg 
om daar alles in gereedheid te brengen voor de 
voetbalteams op zaterdag. 
Helaas liggen deze werkzaamheden door corona stil en 
is het moeilijk voor hem om thuis te zitten.  
De tomeloze inzet valt op en wordt echt enorm 
gewaardeerd door veel gemeenteleden. 
Maarten doet dit vol overgave en energie en met 
liefde voor de kerk. 
Voor al de vrijwillige inzet is Maarten door 
Zijne Majesteit de Koning op maandag 26 april 
2021 koninklijk onderscheiden in de orde van oranje 
Nassau. Burgemeester José van Egmond heeft 
deze onderscheiding persoonlijk afgegeven. 
Wij willen Maarten hiermee van harte feliciteren en hopen dat hij het nog in goede 
gezondheid en met veel passie kan en wil blijven doen. 

Pepijn Praat  



Luisteren en…..  verder? 
 
Op zondag luister ik aandachtig naar de preek, 
ik hoor de boodschap aan, 
de opdracht voor de nieuwe week, 
 

Op maandag is mijn voornemen helaas vergeten, 
de was moet nog gedaan  
en wat zullen we eten? 
 

Op dinsdag is er ruzie en ik zoek eerst mijn recht, 
daarom heb ik die dag  
niets vriendelijks gezegd. 
 

Op woensdag veel te doen, ik moet me danig haasten, 
Ik kan nog niet beginnen  
aan het beminnen van mijn naasten. 
 

Op donderdag ben ik moe, ik had een slapeloze nacht. 
'Bemin uw naaste als uzelf',  
ik heb toen aan mezelf gedacht. 
 

Op vrijdag ben ik het echt van plan,  
aan mij heeft het dus niet gelegen, 
maar ik kan niet aardig zijn want alles zit me tegen. 
 

Op zaterdag omhels ik heel de wereld,  
maar ik zeg er eerlijk bij: 
't kwam niet uit mezelf,  
een medemens was hartelijk voor mij. 
 

Op zondag luister ik altijd naar de preek. 
ik hoor de boodschap aan,  
de opdracht voor de nieuwe week..... 
 



Het Coronalied op de wijs van psalm 42 
 
 
God hoe graag zou ik weer komen, 
waar uw kerk één lofzang is.  
Nu nog ver om van te dromen, 
harten boordevol gemis. 
Ooit was alles zo gewoon: 
Fluitspel,  paaskaars, orgeltoon, 
stemmen, stilte,  al die mensen. 
Kan men zich iets mooiere wensen? 
 
God, hoe graag zou ik weer zingen 
juist nu ik niet zingen mag! 
Waar, waar zijn nu alle dingen 
die ik lief had, zo graag zag: 
Bidden, danken in uw huis, 
aan uw tafel,  rond het kruis,  
zwijgen, spreken, lachen, huilen, 
bij  U rusten, bij  U schuilen  
 
God, hoe graag.. .  Laat ons weer komen 
nu of later in dit jaar, 
Laat ons bloeien als de bomen, 
onze dromen, maak ze waar! 
Laat ons weer vol vreugde zien, 
wie weet, binnenkort misschien, 
wat wij nu zo vurig hopen: 
Wagenwijd uw deuren open! 
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