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Wij zijn de ZWO-commissie. In dit Pinksternummer leest u over ons, wie we zijn en 
waarom we actief zijn in de commissie. Ook willen we laten zien welke doelen we steunen 

en er daarvan een aantal uitlichten, waaronder  
 

Samen in actie voor Zuid-Afrika’.  

ZWO-commissie. Ik mag namelijk graag samenwerken en ook 

dat wij niet alleen gaan voor de zending, maar ook voor het 

werelddiaconaat. Ik zit nog tot 2022 in de ZWO-commissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timmerman die dit maar liefst 14 jaar gedaan 

heeft. Hiervoor is de commissie hem uiteraard 

zeer dankbaar. Ik vind het leuk om meer te weten 

van de verschillende doelen en acties die er zijn 

en daar mijn steentje aan bij te dragen. Zodra er 

op termijn weer meer mogelijk is hoop ik dat we 

als ZWO ook weer activiteiten kunnen 

organiseren, zodat we jullie meer kunnen laten 

zien van het werk van de commissie en de doelen 

die gesteund worden. 

 

Ik ben Erik Veurink. Getrouwd 

met Esther en we hebben 4 

kinderen. Sinds vorig jaar 

maak ik deel uit van de ZWO-

commissie in de rol van 

penningmeester. Deze rol heb 

ik overgenomen van Roel 

Mijn naam is Jan van der Vegte. Ik ben in 2008 

gevraagd of ik wat wilde doen voor de 

zendingscommissie van de Hervormde kerk. 

Toen ik hoorde dat er sprake zou zijn van een 

samen gaan van de Hervormde en de 

Gereformeerde kerk en ook van ZWO-

commissie ben ik blij lid geworden van de 

 

Ik ben Lusette van Harten en sinds vorig jaar lid 

van de ZWO-Commissie. Samen met mijn man 

Thijs wonen we aan het Ommerkanaal, we 

hebben 4 kinderen tussen de 16 en 24 jaar en 

een kleindochter. Het leuke aan de ZWO-

commissie is dat je praktisch bezig bent binnen 

de kerk. Met de opdracht te delen met mensen 

 Ik ben Hermy van Dijk, 

getrouwd met Herman en 

moeder van Nicky en Elisa. 

Vanaf 2016 ben ik actief in de 

ZWO-commissie en doe er 

het secretariaat. Door actief 

te zijn in de commissie, ben ik 

(nog meer) gaan zien in welke schrijnende 

omstandigheden mensen moeten leven op veel 

plekken op deze wereld. Dankbaar voor mijn 

plekje in ons welvarend land, waar ik in vrijheid 

mag leven en geloven en het meer dan goed 

heb. Zelf ben ik niet zo avontuurlijk, maar 

gelukkig zijn er mensen die wel het avontuur 

aangaan, hun boeltje oppakken om mensen 

ergens op deze wereld te gaan helpen bij het 

verbeteren van hun leefomstandigheden en te 

bouwen aan Gods koninkrijk. Op de websites 

van veel organisaties is te lezen hoe dat wordt 

gedaan. Fijn dat wij er door onze bijdrage aan 

collectes of op een andere manier toch ons 

steentje aan kunnen bijdragen. 

die het met veel minder moeten doen. In actie te komen voor 

anderen dichtbij en verder weg. Of zoals 'Kerk in Actie' het 

verwoordt: Geïnspireerd door ons geloof te delen wat ons 

gegeven is aan tijd, talent, aandacht en zorg, geld en goed. 

Namens de diaconie van de Gereformeerde 

kerk zit ik, Klaas Winters nu 2 jaar in de ZWO-

commissie. Net als anderen vind ik het ook fijn 

om samen te werken met de leden van de 

Hervormde gemeente. De verschillende 

onderdelen van de commissie spreken mij aan. 

Tot mei 2022 ben ik nog diaken en dus lid van 

de ZWO. 

Mijn naam is Coby Heijink-Baars. In 2015 werd 

ik gevraagd lid te worden van de 

Zendingscommissie. Een club van de 

Hervormde en de Gereformeerde kerk. Later 

werd dat ZWO. 

We vergaderen zo'n 6 keer per jaar. Omdat het 

goed is iets te doen voor je naaste en ook de  

 verre naaste ben ik lid geworden van deze commissie. 

Dag allen,  

Er is gevraagd om ons bekend te maken als leden van de ‘zendingscommissie’ want zo zit het nog altijd 

in mijn hoofd. In 2015 werd ik gevraagd door Henk Warner, die afscheid nam, om zijn plaats in te nemen. 

Sindsdien hoop ik mijn steentje bij te dragen om ook de wereld minder dichtbij een beetje mooier te 

maken als Gods koninkrijk. Mijn naam is Diny Laarman In het dagelijks leven is ons gezin belangrijk. 

Getrouwd met Marten en we hebben drie zonen en een dochter en inmiddels ook drie schoondochters. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het VSO aan de Boslust in Ommen. Ik werk in de eindgroep en 

met leerlingen van 16 t/m 20 jaar. Het is een hele boeiende doelgroep waar ik elke dag nog wat van kan leren. Ondanks 

hun verstandelijke beperking hebben ze al veel levenswijsheid opgedaan! Verder heb ik als hobby zwemmen en ben ook 

vrijwilliger, al kwam er door corona geen water in het bad. Verder tuinier ik graag, ben creatief en zit ook nog in de 

cultuurcommissie namens school. Wat de ZWO-commissie betreft hoop ik me in te zetten om Gods woord te laten leven in 

de medemens, veraf en dichtbij. En het zendingsgeld dat ons wordt toevertrouwd door u als gemeenteleden op een 

verantwoorde wijze te helpen besteden. 
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                               streeft naar een wereld 
waarin mensen zelf werken aan hun 
waardigheid én beschikken over de 
mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor 
zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt 
rechtvaardig verdeeld binnen 
gemeenschappen. Soms is dan een klein 
duwtje in de rug nodig. Dat wil Vastenactie ze 
graag geven!  

                   Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Dat was de kerstactie van 
Kerk in Actie. Maar nog steeds is de situatie voor kinderen en volwassenen niet verbeterd. 
Leven mensen in tenten en is er weinig tot geen privacy. Gelukkig zijn er wel hulpverleners 
om de mensen daar te helpen. En ook al zou het op een andere manier opgelost moeten 
worden, toch zijn we blij dát er in elk geval hulp wordt geboden en steunen we graag de 
hulp aan vluchtelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het afgelopen jaar zijn er verschillende organisaties gesteund met uw giften. U ziet 
de logo’s hiernaast. Over een aantal organisaties willen we wat meer informatie 
geven, waaronder de Ommer World Servants, die hun reis naar Oeganda een jaar 
uit moeten stellen. Ze vertellen over hun acties en reis. Het is ook de moeite waard 
om zelf te gaan zoeken op het internet naar de organisaties achter de logo’s en te 
ontdekken hoe er op verschillende manieren hulp wordt geboden. 

Gelooft dat elk kind een 
uniek geschenk is van 

God en wil daarom elk kind, het 
gezin en de gemeenschap waarin 
het opgroeit een kansrijke toekomst 
geven.  
We hebben ervoor gekozen om 
 

Zuid-Soedan 

Stichting Ommen voor Oekraïne zet 
zich in voor de allerarmsten in de 
Oekraïne. In het verleden is er samen 

met de inwoners een weeshuis (nu een internaat) 
opgezet, dat nu volledig op eigen kracht draait Ook is een 
ander oud pand opgeknapt dat nu functioneert als 
alzheimerhuis en zijn er contacten met de plaatselijke 
kerk. Via stichting Hart & Handen wordt er hulp geboden 
aan de allerarmsten. 
 

                 De droom van     
                 edukans is een 
                 wereld waarin ieder 
kind de mogelijkheid krijgt zich 
te ontwikkelen en uit te groeien 
naar een volwassene vol 
zelfvertrouwen.  
Een volwassene met de 
capaciteiten om zijn eigen 
toekomst te beïnvloeden. En 
een volwassene die zijn 
kinderen dezelfde kans geeft. 

Helaas konden we het afgelopen 
en dit jaar maar heel weinig echt 
naar de kerk. Maar gelukkig 
waren we wel verbonden door de 
online-diensten en gaf u digitaal 
aan de collectes die werden 
gehouden voor verschillende 
doelen, waarvoor hartelijk dank!    

 
specifiek aan Red 
een Kind in Zuid-
Soedan te geven, 
omdat de situatie 
daar extra 
schrijnend is.  

Heeft u interesse in het financiële overzicht van de ZWO-commissie, dan kunt u die 
opvragen door een mail te sturen naar secretaris-zendingscommissie@pkn-ommen.nl 
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In de zomer van 2021 zouden wij als groep van 

10 jongeren een onvergetelijke reis naar Uganda 

gaan maken. Helaas kwam World Servants tot de 

conclusie dat het door de ontwikkelingen van het 

COVID-19 virus, niet verstandig was om deze 

reis door te laten gaan. Ondanks de huidige 

situatie kijken wij er nogmaals erg naar uit om de 

reis voort te zetten!  

World Servants is een organisatie die graag iets 

voor een ander wil betekenen. Elk jaar gaan er 

vrijwilligers vanuit uit heel Nederland naar een 

ontwikkelingsland om projecten te kunnen 

uitvoeren. Ze bouwen dan bijvoorbeeld een 

school of een kliniek in de landen van Afrika, Azië 

of Latijns-Amerika. World Servants heeft als 

grootse motto ‘het dienen van een ander’. 

Daarnaast werken ze met vier pijlers: bouwen, 

cultuur, geloven en persoonlijke ontwikkeling. 

Naast dat je andermans leven verandert, 

verander je zelf ook. Dit noemt World Servants 

ook bouwen aan verandering. 

World Servants heeft besloten om het 

in de zomer van 2022 voort te zetten, 

omdat het risico nu nog te groot is. Wij 

hopen dan ook dat wij deze onvergetelijk reis 

kunnen maken! 

Wij hebben ondanks deze tijden de moed nog 

niet opgegeven en zijn heel gemotiveerd om 

nog meer acties uit te voeren! Houd onze social 

mediakanalen in de gaten voor updates over de 

acties en ons project. Wij zijn heel dankbaar dat 

wij nog een kans hebben om dit project te 

kunnen doen en dat wij veel steun ontvangen. 

Wij hopen in 2022 blijvende verandering te 

bouwen samen met de lokale bevolking. Wij 

kijken er erg naar uit om van de mensen te 

leren en de cultuur en het land te ontdekken. 

Mocht u een bijdrage willen leveren aan dit 

project, wordt dit erg gewaardeerd! 

‘Niemand keert terug van 

een lange reis zoals hij 

vertrokken is.’ 

Op onze actiepagina kunt u 
een donatie doen 

GEEF.WS/OMMEN 

    Ga naar WORLDSERVANTS.NL 
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Vanaf begin dit jaar zijn we ‘Samen in actie voor Zuid-Afrika’. Samen met andere kerken in Overijssel en Flevoland 

zamelen we geld in voor verschillende organisaties in Zuid-Afrika en daarmee de volgende mooie doelen: 

 

Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria.   

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst 

een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen in slechte buurten omgeven 

door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De helft van de jongeren 

maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is 

werkloos. Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze kansarme 

kinderen met onderwijs en biedt hun een omgeving vol liefde en aandacht, 

zodat de spiraal van armoede doorbroken kan worden. 

 

Kinderopvang en gezond koken  
In Zuid-Afrika woont slechts een derde van de kinderen bij beide ouders. Twee 

derde van de kinderen leeft in armoede en in ongezonde omstandigheden. Hoe 

kun je als kerk van betekenis zijn voor deze kinderen en hun families? 

Voormalig missionaris Attie van Niekerk helpt kerken deze kinderen en hun 

verzorgers te steunen.  

 

Bijbel brengt arme boeren in actie  
Veel inwoners van KwaZulu-Natal verwachten niet meer dat hun leven ooit 

nog zal veranderen, omdat ze al generaties lang in armoede leven. Dat 

maakt hen passief en zonder hoop. Het is een grote uitdaging om die 

mentaliteit te doorbreken. Het lukt de Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT 

om vooral arme boerenfamilies weer hoop te bieden en in beweging te 

krijgen. De Bijbel inspireert hen en betere landbouwmethoden verhogen 

hun voedselopbrengst. 

 

Samen bijbel lezen opent ogen  
Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm 

leven naast elkaar. De apartheid lijkt onuitwisbaar. Er is nog steeds veel 

geweld en racisme. Wat kunnen Zuid-Afrikaanse kerken betekenen in een 

samenleving met zoveel ongelijkheid? Hoe worden witte, zwarte en 

kleurling christenen solidair met elkaar? Via Kerk in Actie kunt u Zuid-

Afrikaanse voorgangers steunen om hierover samen van gedachten te 

wisselen. Ze worden diaconaal actief en leren de Bijbel lezen vanuit het 

perspectief van de armen. 

 

Geven voor ‘Samen in actie in voor Zuid-Afrika’  
Doordat we zondag niet in de kerk samen komen voor de diensten kan er geen geld ingezameld worden in de 

zendingsbakjes. Toch kunt u aan dit doel geven door digitaal te geven of door een gift over te maken naar de 

ZWO-commissie, en erbij vermelden ‘Samen in actie voor Zuid-Afrika’. Het IBAN is NL49 RABO 0348 90 4487 

t.n.v. ZWO PKN-Ommen. 

 

Onlangs hebben we de bij-vriendelijke zadenactie gehouden voor dit doel. Deze actie heeft € 111,93 

opgeleverd met dank aan iedereen die zaden heeft besteld!  

 

 

Tijdens de zendingszondag op 13 juni waarin ds. Hans Baart en ds. Karel Hazeleger zullen voorgaan 

zal (naast het dopen in de Gereformeerde kerk) ‘Samen in actie voor Zuid-Afrika’ centraal staan.  

‘Samen in actie voor Zuid-Afrika’ 
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Zomaar een verhaal uit Zuid-Afrika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe de bekering van Thandi grote vreugde bracht  

Soms zijn arme mensen niet in beweging te krijgen om hun situatie te 

verbeteren. Ze klagen en geven anderen de schuld. Langdurige 

sociale ongelijkheid, racisme en gebrek aan mogelijkheden, kan 

mensen totaal verlammen. Dat doorbreken is een hele uitdaging. Kerk 

in Actie steunt mensen die zo’n uitdaging durven aangaan. En als dat 

lukt dan is de vreugde die dat teweegbrengt des te groter, zoals de 

‘bekering’ van Thandi. 

 

Groenten verbouwen  
Kerk in Actie biedt samen met een Zuid-Afrikaanse hulporganisatie 
kinderopvang in arme wijken in Zuid-Afrika. Zo komen we in contact 
met hun ouders, die we proberen te activeren om hun leven te 
verbeteren. Ze wilden groenten verbouwen en leerden hoe dat moest. 
In november 2019 lukte het deze groep ouders om in de tuin bij de 
kinderopvang aan de slag te gaan in de moestuin. Ze raakten steeds 
enthousiaster toen ze merkten dat hun inspanningen letterlijk vruchten 
af gingen werpen. De groenten waren voor de kinderen van het 
centrum, maar wie in de moestuin werkte mocht volgens duidelijke 
regels ook zelf wat van de oogst plukken. 
 
Thandi overwon trots, vroeg hulp  
Thandi, een werkloze alleenstaande moeder van drie kinderen, had 
afgelopen jaar tijdens de lockdown vanwege corona veel moeite om 
genoeg voedsel voor haar kinderen te kopen. Haar kinderen gingen 
naar de kinderopvang van de hulporganisatie, maar ze had er niet voor 
gekozen om mee te werken in de moestuin en mocht daar dus niet 
oogsten. Toen de nood hoog werd overwon ze haar trots en vroeg of 
ze ook wat groenten mocht oogsten. Omdat er meer groenten dan 
anders over was doordat het centrum een tijdlang geen kinderen 
mocht ontvangen, besloot de crècheleidster dat Thandi spinazie, 
tomaten en wortelen mocht plukken. Ook kreeg ze wat maismeel uit 
de voorraad. 
 
Thandi kwam tot inkeer  
Een paar dagen later kwam Thandi terug en zei: ‘Ik besef dat ik heb 
kunnen oogsten in de moestuin, waar andere ouders voor getraind zijn 
en zich voor ingezet hebben. Ik schaam me dat ik er nu toch gebruik 
van moest maken. Zou ik voortaan naar jullie maandelijkse 
bijeenkomsten mogen komen en met jullie mee mogen doen. Ik hoor 
dat dit mensen moed geeft en helpt om dingen op te pakken voor 
zichzelf. Dat wil ik ook. Ik ben een christen en ik ken het bijbelvers uit 
Spreuken 20, vers 4: Als je te lui bent om op het land te werken, moet 
je niet verwachten te kunnen oogsten. Ik weet eigenlijk niet waarom ik 
hier niet eerder naar luisterde’. 
 
Veranderingen die grote stap voorwaarts zijn  
Het is bijzonder om dit soort veranderingen mee te maken bij ouders 
van de kinderen die we opvangen. Als ouders beseffen hoe ze zelf 
beter voor hun kinderen kunnen gaan zorgen, is dat een stap 
voorwaarts en betekent dit veel voor de levens van hun kinderen. 
 
Dank voor uw steun om dit werk in Zuid-Afrika mogelijk te maken 
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Kids in actie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi, ik ben Rainbow. Ik vlieg steeds naar allerlei plekken op de wereld 

en vertel er verhalen over.  

Op deze pagina vertel ik over kinderen in Zuid-Afrika.   

Zuid-Afrika 

Nederland 

Er zijn best veel plekken op de wereld waar mensen heel anders 
leven dan wij hier. Ook in Zuid-Afrika. Maar toch zijn er ook dingen 
hetzelfde. Want misschien ga jij een paar keer in de week naar de 
kinder- of buitenschoolse opvang. Het leuke is dat in Pretoria, dat is 
een stad in Zuid-Afrika, ook een kinderopvang is gestart. En het is 
een heel leuke en vrolijke kinderopvang, want er kan muziek worden 
gemaakt en worden gedanst of toneel gespeeld. Een soort van 
theater. Leuk hé!   
Ook is er een moestuin gemaakt, zodat de kinderen de groenten uit 
de tuin kunnen eten. En als hun ouders helpen in de moestuin, 

Als je met de auto 

naar Zuid-Afrika zou 

gaan, zou je er meer 

dan een week over 

doen als je aan een 

stuk doorrijdt.

Kijk, de kinderopvang heet 

‘Chicks’. Misschien weet je wat 

dat betekent. Het is Engels voor 

‘kuikentjes’. En daar hebben 

Elly & Rikkert een mooi lied 

over geschreven. Hieronder zie 

je de tekst van het liedje dat je 

kunt vinden op YouTube.

Ik zag een kuikentje 
 

Dat bij zijn moeder zat 
 

Onder haar vleugels 
 

Waar het veilig zat 

Tegen regen, tegen zonneschijn 
 

Heer, zo wil ik bij U zijn 
 

 

In de schaduw van Uw vleugels 

 

Wil ik schuilen, wil ik schuilen   

 

In de schaduw van uw vleugels 

 

Wil ik schuilen, o Heer 

 

 
U bent mijn toevlucht 

 
U bent mijn sterkte 

 
U bent mijn schuilplaats 

Net als Rainbow een duif is zien we in de bijbel ook 
duiven. Denk maar aan het verhaal van Noach en 
de ark. Hij stuurde een duif naar buiten om te 
kijken of het droog werd.  De duif kwam met een 
takje in de snavel terug.   
En toen Jezus werd gedoopt en weer uit het water 
omhoogkwam, daalde een duif uit de hemel op 
Hem neer.   
De duif is daardoor ook een symbool voor de Heilige 
Geest geworden. De Heilige Geest die tijdens het 
Pinksterfeest uitgestort werd op de discipelen. 
Maar wie is eigenlijk de Heilige Geest. Weet jij de 
antwoorden op de puzzelvragen op de volgende 
bladzijde? 

mogen zij ook groenten uit de tuin 

meenemen naar huis. Dat is heel fijn, want in 

Zuid-Afrika zijn veel mensen arm en er is niet 

altijd genoeg eten. 

Kinderopvang ‘Chicks’  
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1      
1. Wat doet de Heilige Geest als je niet weet 
wat je moet bidden. Hij ….. voor jou. Romeinen 8:26 

2.  

2       
3. Wat heeft de Heilige Geest in je hart 
uitgegoten? Gods ….. Romeinen 5:5 

4.  

3      
5. De discipelen worden getuigen van Jezus 
tot aan het uiteinde van de ….. Handelingen 1:8 

6.  

4      

7. Jezus zei: ‘De Heilige Geest zal jullie ….. 
duidelijk maken en ….. in herinnering brengen wat 
Ik jullie gezegd heb. Johannes 14:26 

8.  

5          
9. Wat is een andere naam voor 
de Heilige Geest?......... 
Johannes14:26 NBG 

10.  

6        
11. Jesaja noemt Hem de Geest van ……., 
ander woord voor kracht 
Jesaja 11:3 NBG 

12.  

7      
13. Wie gaf de belofte dat de Heilige Geest zou 
komen? De ….. Handelingen1:4 

14.  

       
15. Op het Pinksterfeest werden de 
discipelen ……. met de Heilige Geest. Handelingen 

2:4 

16.  

9     
17. Jesaja noemt Hem de Geest van …., ander woord 

voor advies. Jesaja 11:13 
18.  

10     
19. Op het Pinksterfeest verschenen tongen van 
…. Handelingen 2:3 

20.  

11     

21. Je hebt de Heilige Geest ontvangen en nu ben 
je Gods kind. Met welke naam mag je de Vader nu 
aanroepen? …. Romeinen 8:15 

22.  

12      
23. Jezus vertelde aan Nicodemus dat je door 
de Geest op….. geboren moet worden. Johannes 3:7 

24.  

13      
25. Als jij de Vader vraagt om de Heilige Geest, 
dan zal Hij jou Die ook…..      Lucas 11:13 

26.  

      
27. Wat wordt jouw lichaam als de Geest van 
God in je woont? …….               1 Korinthiërs 3:16 

28.  

      

29. Wat ontvangen de discipelen als de Heilige 
Geest over hen komt, zodat ze een getuige van de 
Here Jezus kunnen zijn? …… Handelingen 1:8 

30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is de Heilige Geest  
In deze puzzel kun je het ontbrekende antwoord invullen in de vakjes. Als je alles hebt ingevuld lees je in 

de balk van boven naar beneden het antwoord dat op de stippellijnen komt van de volgende zin. Want 

voordat Jezus naar de hemel gaat, geeft hij zijn discipelen een geweldige belofte: 

‘Ik zal de Vader vragen jullie een andere ……………. te geven, die altijd bij je zal zijn.’Johannes 14:16 

Liefde 

Goedheid 

Geduld 

Geloof 
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Pinksteren 

De Geest van God heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

die koud zijn en versteend, 

herbouwt wat is vernield, 

maakt een, wat is verdeeld. 

Wij zijn in Hem gedoopt, 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

 

Wie weet vanwaar Hij komt, 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 

De Geest die ons bewoont, 

verzucht en smeekt naar God, 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom, Schepper Geest, 

voltooi wat Gij begonnen zijt. 

Huub Oosterhuis 

 


