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DELEN
We delen ons geluk met
elkaar en het wordt groter.
We delen onze zorgen met
elkaar en ze worden kleiner.
We delen ons verdriet en onze
problemen met elkaar en hun
gewicht is niet meer
ondraaglijk.
Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:
https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum
https://www.pleinkerk.nl
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Oproep:
Wij zijn op zoek naar broeders en/of zusters voor onze
schoonmaak- en (hulp)koster teams!
Wie komen onze teams versterken?
Voor informatie en aanmelding kan contact opgenomen
worden met br. Harrie Wijma (Coördinator),
Tel. (0511) 44 55 56 of (06) 22 03 44 21

Oproep vanuit het bestuur:
- Wij willen de deurwacht weer nieuw leven inblazen
en zoeken gastheren/vrouwen die bij de deur
iedereen welkom mogen heten en eventuele gasten
wegwijs kunnen maken in ons gebouw.
Het is
de bedoeling om na de zomervakantie hiermee weer te
beginnen en wie mee wil doen kan zich aanmelden bij
de secretaris.
- Ook willen we na de zomervakantie weer beginnen
met de voorzang. Deze begint rond 09.45 uur en ook
hiervoor kunt u/jij zich aanmelden bij de secretaris, br.
Tjipke van der Veen.
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Rust vinden en wakker worden
Dit waren een paar preekthema’s van de afgelopen weken. Hoe
moeilijk is het de laatste tijd om rust te vinden. We gaan van
crisis naar crisis en worden opgeslokt door de beelden die we op
de tv te zien krijgen, of de meningen van journalisten, politici of
wetenschappers. De Naam van God wordt bij dit alles niet
genoemd of gezegd dat God alles in Zijn hand houdt. Maar dat
we de gevolgen onder ogen moeten zien als we niet naar zijn
stem luisteren. Kijk maar naar het bijbel boek Jeremia, wat de
gevolgen zijn. De vakantie periode zit er voor velen alweer op,
de vakantie is er voor om iets anders te doen dat het
gebruikelijke wat er gedaan moet worden om in je levens
onderhoud te voorzien tenminste de werkenden onder ons, maar
velen zijn reeds met pensioen en die staan toch wat anders in
het leven, die ervaren niet zozeer meer de druk van te moeten
presteren. Maar toch als je met hen spreekt zeggen ze vaak ik
heb het nog nooit zo druk gehad, want de kinderen/kleinkinderen zijn er die vaak een beroep op je doen want opa heeft
toch niks te doen. En voor je het weet heb je het drukker dan je
zou willen en vraag je je af hoe heb ik er ooit nog bij kunnen
werken. Maar het is zo belangrijk om rust te vinden voor je
innerlijke, voor je ziel. De Heere God heeft daarom ook de
zondag gegeven of zoals u wilt de Sabbat om tot rust te komen,
waarbij we gericht op de Heer mogen zijn, nemen we dat ook
letterlijk om op de Heer gericht te zijn door elkaar te ontmoeten
in de eredienst zodat we samen de Heer mogen zoeken en
vinden en van elkaar te leren en tot steun te zijn? Soms worden
we persoonlijk aangesproken door prediking of door liederen of
gewoon door broeders of zusters die het nodige hebben
meegemaakt en toch niet verbitterd zijn geworden maar de
liefde die God ons aanreikt in praktijk brengen dat kan de ander
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zo bemoedigen, daarom staat er ook in Gods woord vergeet de
samenkomsten niet. Vaak hoor je om je heen ik heb de kerk niet
nodig voor mijn geloof dat is misschien zo maar ik vergelijk het
vaak met een kampvuur dat blijft branden als er voldoende hout
aanwezig is maar trek je er een stuk hout uit dan is het heel
gauw uitgedoofd, daarom hebben we elkaar nodig om te blijven
groeien. Momenteel ben ik met een boekje aan het lezen met als
titel “meer dan welkom” samen werken aan een uitnodigende
kerk. We zijn vaak al blij dat we een gastvrije kerk zijn, maar
nodigen we ook mensen uit om te komen en om hen tot Jezus te
brengen, durven we dat nog of schamen wij ons omdat we de
Bijbel niet zo vaak meer gebruiken en niet meer zo goed weten
hoe we dat moeten doen. Maar zegt de Heer zelf niet dat we ons
geen zorgen hoeven te maken wat we moeten zeggen omdat de
Heer het ons geeft wanneer het nodig is. We horen vaak dat we
een zingende gemeente zijn, zingen maakt blij en is 2x bidden
zegt men. Waarom zijn we soms zo bang als er dingen om ons
heen gebeuren waar we vaak geen antwoord op hebben, ziekte
of omstandigheden in deze wereld, maar staat er niet zie niet
angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook
ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand (Jes. 41: 10).Of
het lied dat we zingen omdat Hij leeft ben ik niet bang voor
morgen omdat Hij leeft mijn angst is weg. En daarom beste
broeders en zusters help elkaar door samen weer op te gaan
naar Gods huis en samen te zingen over die geweldige toekomst
die we elkaar mogen toewensen van die dag die eens zal komen
en er geen verdeeldheid meer zal zijn, wat een dag zal dat zijn.
Ik wens ons allen een geweldig nieuw seizoen toe samen en
vooral met de Heer der Heren want Hij waakt over ons en de
gemeente.
Broeder Thijmen de Vries.
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Van de Bestuurstafel …
Voor de meesten van ons is de
vakantieperiode voorbij. Wij hopen dat
iedereen (nog) een goede vakantie heeft of
heeft gehad. In ieder geval hadden we een
mooie warme zomer en de zomerperiode
geeft ons steeds weer een moment om
even rust en afstand te nemen en na te
denken over het voorbije seizoen en het
nieuwe seizoen dat weer voor ons ligt.
Met goede gevoelens denken we terug aan de dienst op zondag
7 augustus jl. die door Omrop Fryslân werd uitgezonden vanuit
het gebouw ‘Nieuw Perspectief’ te Hurdegaryp. Een dienst die
werd verzorgd door de gezamenlijke kerken uit Noardburgum en
waarin onze voorganger ds. Tjerk Bosscher sprak n.a.v. Lucas
9:28-43. Een dienst met een goede boodschap en mooie
liederen. Het is fijn, en daar mogen we dankbaar voor zijn, dat
we ook op deze wijze het evangelie uit mogen dragen!
Over samenwerking van de 3 kerken van Noardburgum
gesproken; Ook nog iets om naar uit te zien: De openluchtdienst
die we op DV zondagmorgen 11 september gaan houden.
Brassband Bernlef doet dan ook weer mee. Dit is op het bekende
(feest) terrein aan de Hanegraaffweg.
Tijdens de ‘Startzondag’ op zondag 4 september a.s. maken
we een aanvang met het nieuwe seizoen. Het belooft een
bijzondere en verrassende dienst te worden waarin we velen van
u hopen te mogen ontmoeten. Een mooi moment voor een
nieuwe (her)start voor het bijwonen van de diensten!
Als bestuur maken we op dinsdagavond 13 september a.s.
weer een aanvang met onze maandelijkse vergaderingen en op
donderdagavond 22 september a.s. houden we de uitgestelde
gemeenteavond waarin we samen met u, leden en vrienden
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van de gemeente, aan de hand van een aantal stellingen, in
gesprek willen gaan over de toekomst van de gemeente. Een
heel belangrijk onderwerp waarover wij graag met velen van u
van gedachten willen wisselen. Wij roepen hierbij dan ook jong
en oud op om zoveel mogelijk aanwezig te zijn!
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of als
u iets onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt
u dit schriftelijk doen per mail aan secretariaat@pleinkerk.nl of
door middel van een brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der
Veen. Uiteraard mag u te allen tijde een bestuurslid aanspreken
over iets wat u onder de aandacht van het bestuur wilt brengen
of gewoon wilt vragen.
Met een hartelijke groet,
Het Bestuur.

Van het secretariaat
Adreswijziging
Het nieuwe adres van Hittie Visser en haar zoon Arend luidt:
Lege Hearewei 10, 9054 KA Hijum.

De secretaris,
Tj. van der Veen.
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Ik slach myn eagen op nei de bergen.
Wêr moat myn help wei komme?
Myn help komt fan de Heare,
dy ’t himel en ierde makke hat.
Psalm 121:1-2

Us tank giet út nei meiwurkers fan
Thuiszorgteam Glinstrastate
en de húsdokters Hamstra en Huisman.
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Loslitte yn ús libben,
fêsthâlde yn ús hert …
Stil en oandien binne wy troch it ferstrjerren fan mijn leave man, ús
leave heit, grutske pake en oerpake

Geert Hietkamp
* Feanwâlden, 21 oktober 1935

† Burgum, 28 augustus 2022

Earder troud west mei Ytje de Vries,
yn leafdefolle neitins sûnt 11 juny 1981
Burgum:
Stiens:
Mûnein:
Burgum:
Burgum:
Glanegg (Oostenrijk):
Eastermar:
Noardburgum:

Corrie Hietkamp-Boonstra
Auke en Wybrich
Maaike en Herman
Wiebe en Sjoukje
Marten yn leafdefolle neitins
Johannes en Gerkje
Gabe en Betty
Cornelis en Korrie
Pake- en oerpakesizzers

Burgum: Botte Jaerlastrjitte16, 9251 BJ Burgum
It ôfskie sil plakfine op freed 2 septimber om 14.00 oere
yn de tsjerke fan Ryptsjerk. Dêrnei fynt de beïerdiging plak
yn besletten famyljerûnte.
Tiid ta kondolearjen fan 13.30 oere ôf yn de tsjerke.
Mochten jo ferhindere wêze, it ôfskie is te folgjen fia livestream:
www.rouwdienst.online/hietkamp
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Grote schoonmaakactie in en rond ons kerkgebouw
Deze twee keer per jaar terugkerende activiteit (1e zaterdag van april
en oktober) staat nu weer gepland voor zaterdag 1 oktober a.s. en
daarvoor zijn natuurlijk weer vrijwilligers nodig.
Daarom doen wij een beroep op broeders en zusters in de gemeente
die in de gelegenheid zijn en bereid zijn om te komen helpen! Want…
vele handen verlichten het werk! Bovendien is het, zo is inmiddels de
ervaring, heel gezellig om op deze wijze samen bezig te zijn in en rond
het kerkgebouw!
We beginnen ’s morgens om 9:00 uur met dit stukje gemeentewerk
en het is de bedoeling dat we het gehele kerkgebouw binnen en buiten
een extra schoonmaakbeurt geven, waaronder o.a. het lappen van de
ramen.
Rond 10:00 uur drinken we gezamenlijk koffie of thee (uiteraard met
iets erbij) en streven er naar dat uiterlijk 12:30 uur het werk is
voltooid.
Voor deze gezamenlijke activiteit kunt u zich opgeven bij br. Harrie
Wijma.
Opgeven kan via: e-mailadres: h.wijma9@upcmail.nl
of telefonisch via 06 – 22 03 44 21 of 0511 – 44 55 56.
Vragen? Bel, App of mail gerust!
Bij voorbaat dank voor uw/jouw aanmelding!
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Verslag - kinderkamp Roemenië 2022

Wow….onze reis naar Roemenië…. eindelijk is het zover! Wat hebben
wij hier naar uitgekeken!
Dienstbaar te mogen zijn in Zijn Koninkrijk. Spannend is het ook, want
wat gaan wij met elkaar zien en beleven? We zijn dankbaar voor alle
gebeden!

Ons team en de kinderen uit Calimanesti.
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Vertrek - donderdag 21 juli 2022
Op 21 juli zijn wij vroeg vertrokken naar Dortmund en aan het einde
van de middag zijn we op het vliegveld in Roemenië aangekomen. Rudi
(de nieuwe voorganger) stond ons op te wachten. We moesten
opschieten om ’s avonds de dienst in Sângeorgiu de Padure te kunnen
bijwonen. Na snel inchecken in het pension, gingen wij lopend naar het
kerkje, waar een heerlijke maaltijd voor ons klaar stond. Het is wel
een hele bijzondere ervaring als je mag ontdekken… dat ook al spreek
je elkaars taal niet, je je verbonden voelt met elkaar in de Heer. O ja,
Rudi speelt fantastisch op (onze) piano. Wat een zegen! Na de dienst
hebben we met Rudi en Enikö overleg gehad (over het programma
van de komende dagen). Het is een drukke dag geweest… veel
indrukken opgedaan.
Vrijdag 23 juli 2022
Tijdens het ontbijt nemen we de tijd voor de overdenking van Tjitske
en Jelmer. Fijn dat Tjitske en Jelmer dit voor ons thuis hebben
voorbereid. Quality time… om Zijn woord beter te leren kennen, maar
ook elkaar. Wij zijn naar Tirgu Mures gegaan (naar een soort Makro)
om alle boodschappen voor de vakantieweek (met de kinderen) in te
slaan. Dit was best een klusje… haha 4 karren vol en 3½ uur verder,
we konden geen boodschappen meer zien, maar het klusje was
geklaard. Op de terugreis zijn we langs Calaminesti gereden om de 15
kinderen, die mee zouden gaan met het kamp, te ontmoeten. De
oma’s en mama’s kwamen ook, bekende en onbekende gezichten.
Geschrokken zagen we dat in en om het kerkje onderhoud nodig is.
Coronatijd heeft niet goed gedaan.
Na de warme ontmoeting met de vrouwen en kinderen in Calaminesti,
zijn we naar Rudi en Enikö’s huis gereden om alle boodschappen uit te
laden. Het was een dagje wel…. ’s avonds hebben we heerlijk
gezwommen.
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In het kerkje van Calimanesti

Zaterdag 24 juli 2022
Deze dag staat in het teken van teambuilding en ontspanning. Een
“dagje uit” naar het toeristische plaatsje Sovata. We leren elkaar
steeds beter kennen. Het avondeten (BBQ) en overdenking van deze
dag deden we samen met Rudi en Enikö. Dit werd een heel open
gesprek, we gingen de diepte in. Vanaf morgen gaan we van start,
best spannend!
Zondag 25 juli 2022.
We hebben bewondering voor Rudi. Hij heeft deze zondag 3 diensten
(2 diensten in Sângeorgiu de Padure (’s ochtends en ’s avonds) en ’s
middags een dienst in Calimanesti).
Je vraagt je af waar hij de tijd vandaan haalt. Ook heeft hij nog
aandacht voor ons én is hij onze privé chauffeur. In beide gemeenten
hebben wij een lied gezongen en wij moesten ons presenteren. Rudi
had gevraagd of bij de presentatie iedereen persoonlijk wilde
aangeven waarom je mee wilt werken aan het kinderkamp. Voel je je
geroepen? Wat vraagt God van jou?
Ook deze dag is voorbij gevlogen.. de koffers werden alvast gepakt.
Nog napraten en naar bed.
Kampweek maandag 26 juli 2022 t/m vrijdag 29 juli 2022
Onze eerste ontmoeting is met het beheerdersechtpaar. Zultan, de
eigenaar is een ex- Hells angel en is tot geloof gekomen, zijn vrouw
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Elisabeth is een aantal jaren daarna tot geloof gekomen. Wat een
indrukwekkend getuigenis gaven zij. Toen kwamen de kinderen..
Heerlijk het kamp kan nu écht beginnen.

Ons programma is iedere dag repeterend:
• Opstaan, wassen en aankleden
• ochtendgym,
• ontbijt,
• bijbelstudie (Rudi),
• een bijbelvers aanleren (Enikö),
• een knutselwerkje (aansluitend op het thema van
Bijbelstudie),
• warme maaltijd,
• sport- en spel,
• avondeten,
• het verhaal van de Indiaan die tot bekering kwam (Rudi)
• Even spelen
• Wassen en naar bed

de

De hele week hebben we heel erg genoten van de kinderen, het
spelen, het weer, de omgeving… zeg maar alles! Donderdagavond
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echter was een hele bijzondere avond. Een avond, rond het kampvuur,
met getuigenissen. Zo mooi te ontdekken dat God door alle
taalbarrières heen werkt.7 kinderen gaven die avond hun hart aan
Jezus. Het maakt ons stil.

Istvan, Melinda en Esther waren nieuwsgierig geworden en kwamen
ons vrijdag opzoeken om samen met ons te eten en bij te praten. Leuk
om te zien dat heel veel kinderen een warme band met hun hebben.
Dit deed ons goed. Toen alle kinderen thuis waren en wij het kamp
gingen verlaten, begon het heel hard te regenen. Hoe raar is dat, de
hele week waren het tropische temperaturen.
Zaterdag 30 juli 2022
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Een leuke dag “Rudi’s verjaardag”. Rudi wordt 30 jaar. Enikö had ons
gevraagd ’s ochtends het huis te versieren (als verrassing voor Rudi).
’s Middags was de presentatie van de kampweek, mooie waardevolle
herinneringen, leuke foto’s, we zongen tot slot Celtic Blessing, en
daarna hebben we afscheid genomen. “Wanneer komen jullie weer?”
vroegen de kinderen. Buiten stond een groepje jongens van 17 en 18
jaar oud (zij waren nieuwsgierig… ze zijn jaren geleden mee geweest
met het kamp).
Thuis bij Rudi hebben wij zijn verjaardag gevierd. Het was onze laatste
avond, heerlijk gegeten.
Wat waren het mooie dagen!
Zondag 31 juli 2022
Na een vertraging van 5 uur zijn we veilig thuis aangekomen. Het plan
is dat we een gezellige avond gaan organiseren, met hapjes en
drankjes, waar we leuke foto’s laten zien en meer van onze
belevenissen met de kinderen gaan vertellen. Natuurlijk hopen wij dat
je hierbij aanwezig zult zijn! De datum wordt later gemeld.
Als je het werk in Roemenië wilt steunen… heel graag! Neem dan even
contact met ons op.
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Ondersteuning Baptistengemeente Adana
Sinds begin van dit jaar zijn wij als gemeente een partnerschap
aangegaan met de Baptistengemeente Adana in Turkije. Samen met 5
andere gemeenten uit Nederland geven wij maandelijks een gift aan
Murat zodat hij ruimte krijgt om een dochtergemeente in Turkije te
stichten.
Missie
Murat is samen met zijn
gezin vanuit de moederkerk
– de Baptistengemeente in
Adana (Turkije) – uitgezonden om een dochtergemeente te stichten in
Yürigir, een district ten
zuiden van Adana. Yürigir
heeft 400.000 inwoners, en
er is geen kerk. Kun je je
dat voorstellen?
Een regio ter grootte van
Utrecht zonder kerk.

Adana in Turkeije

Het is onze missie om hier
samen met de gemeente in
Adana verandering in te
brengen. Momenteel is er
een kring van 5 gelovigen,
die deel zijn van de moederkerk. Deze 5 christenen zijn
creatief in het leggen van
nieuwe contacten, via social
media, bezoeken aan tehuizen en in het dagelijks leom de mensen in
Murat, zijn vrouw Pinar en hun twee ven,
Yürigir over Jezus te
dochters

19

vertellen.
Murat is uitgezonden door de Baptistengemeente in Adana en legt daar
verantwoording af. Ze werken al 4 jaar samen en de voorganger ziet
veel gemeente stichtend potentieel in Murat. Samen kunnen wij er
voor zorgen dat Murat vrijgesteld wordt om zich volledig te focussen
op het gemeente stichtend werk. Hij krijgt een maandelijks bedrag van
€ 500, om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Deze hulp zal voor
een periode van 5 jaar zijn en na twee en half jaar geleidelijk worden
afgebouwd.
Samen met andere gemeenten zijn we partner van Murat en de nieuwe
gemeente in Yürigir. Hiermee kunnen we Jezus zichtbaar maken op
een plek waar Hij nog maar nauwelijks gezien wordt. Minder dan 0,1
% van de lokale bevolking is christen. Samen willen we daar graag
verandering in brengen.
Aanbeveling
Ingeborg Janssen – te Loo, lid van de European Baptist Mission and
Evangelism Committee zat in de selectieprocedure en beveelt Murat
van harte aan:

‘In het gesprek met Murat en zijn vrouw Pinar raakte me hun grote
verlangen om mensen een nieuw perspectief op God te laten zien, om
verwrongen beelden over christenen te herstellen door het leven te
delen en open in gesprek te gaan met mensen. Het gaat hem om het
delen van Gods liefde met mensen om hen heen om van daaruit een
gemeenschap te vormen. Ik hoop dat dit partnerschap echt wederzijds
kan zijn. Dat wij het als gemeenten in Nederland voor hen mogelijk
maken dit werk te doen en zij hun ervaringen met ons kunnen delen’’.
Volgende keer meer over het werk van Murat en de situatie in Adana.
Mochten jullie tussentijds al vragen hebben over dit project dan hoor ik
het graag.
Jacob van Akker.
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Lieve gemeenteleden en vrienden,

Zoals de meeste mensen weten woon ik sinds een paar jaar in
Heiloo.
Daar woon ik nu samen met Isabel van Asperen.
Zij is haar man verloren en ik mijn Marijan.
Het is voor ons heel bijzonder om elkaar gevonden te hebben en
samen verder te kunnen. Daar wij verhuisd zijn in een periode
dat de Covid pandemie begon heeft het langer geduurd om een
gemeente te vinden waar wij ons beiden thuis voelen.
Maar nu hebben we toch besloten om ons in (over) te laten
schrijven naar een kerk bij ons in de buurt.
Ik heb mij thuis gevoeld in de Baptisten gemeente Noordbergum
en heb ook meerdere bestuursfuncties mogen uitvoeren.
In zowel gelukkige perioden als verdrietige tijden heb ik altijd
veel steun en medeleven mogen ervaren.
Daarvoor wil ik jullie bedanken.
De Baptisten Gemeente is een erg warme gemeente.
Ik zal me vast nog wel eens laten zien want zover is Heiloo niet.
Gods zegen toegewenst,

Meindert Weerman.
21

AGENDA VOOR SEPTEMBER 2022
09 sep

10.00 u

Vrouwenochtend “Kerk en Vluchteling” De Rank

13 sep

19.30 u

Vergadering RvO en ZB

De Rank

16 sep

14.00 u

Vrouwencontact eigen gemeente

De Rank

22 sep

19.45 u

Gemeenteavond voor leden en
vrienden van onze gemeente

Kerkzaal

30 sep

10.00 u

Vrouwenochtend “Kerk en Vluchteling” De Rank

30 sep

14.00 u

Vrouwencontact eigen gemeente

De Rank

VASTE AKTIVITEITEN
Zondag 10.00 uur Kinderwerk Pebbles 4-12 jaar

De Rank

Tijdens de kerkdienst is er crèche voor de kleinsten.

D a n k b e t u i g i n g
Lieve mensen,
Bij deze wil ik ieder hartelijk bedanken voor de mooie kaarten
en fijne wensen die ik op mijn 89ste verjaardag mocht
ontvangen. Je krijgt dan echt het gevoel om als gemeente een
familie te hebben, zoals het in de bijbel ook staat. Ook dank ik
God voor al de zegeningen.
Hartelijke groeten van Letty Zuidema.
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KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER 2022
Noardburgum – 10.00 uur
04 sep

Voorganger:
Organiste:
Bloemen:

Ds. Tjerk Bosscher
Startzondag met allerlei
leuke activiteiten
Zr. Jellie Gjaltema
Zr. J. van der Wal

11 sep

Gezamenlijke
feestterrein
met medewerking
Bloemen:

Openluchtdienst
Hanegraaffweg
van Bernlef
Fam. A. van der Veen

18 sep

Voorganger:
Organist:
Bloemen:

Ds. Tjerk Bosscher
Br. Henk de Vries
Fam. A. Kooistra

25 sep

Voorganger:
Organiste:
Bloemen:

Br. Jan Zeldenrust
Zr. Froukje ten Cate
Fam. B. Poeze

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ (oktober 2022) verschijnt op
zondag 25 september 2022. Copy kunt u uiterlijk 18 september 2022
inleveren bij de redactie, het liefst via e-mail: deopendeur@hotmail.com
of secretariaat@pleinkerk.nl
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Herfst
De bloemen sterven in de tuinen
een trage, maar gestâge dood.
De bomen dragen in hun kruinen
weer sluiers, bruin en geel; en rood.
Er hangt een sfeer van stil berusten
in wat nu haast te komen staat,
alsof de zon de knoppen kuste:
het gaat niet meer, je komt te laat.
De somberheid der grauwe luchten,
de geur van nat en rottend mos,
de laatste roos, de laatste vruchten,
’t maakt àl een weemoed in ons los.
Zal dit de laatste winter wezen,
waar al dit schoons in onder gaat?
Hoe vaak een herfst nog Heer, na deze,
die zoveel kleuren achterlaat?
Er vaart een heimwee door de hagen,
verwachting ritselt overal.
Welk jaartal zal die herfstdag dragen
waarop Uw lente volgen zal?
Uit: Een fluit van riet
Van: Enny IJskes-Kooger
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