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‘Wat is jouw bron?’  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met medewerking van vele leden van de Vereniging 



Opening Anneke 

 

Muziek door Henk 

 

Bijdrage door Piety: het ‘Thomas Evangelie’ als bron 

 

Koortje: ‘Hymn of promise’ 

 

In the bulb, there is a flower 

In the seed, an apple tree 

In cocoons, a hidden promise 

Butterflies will soon be free 

In the cold and snow of winter 

There's a spring that waits to be 

Unrevealed until its season 

Something God alone can see 

There's a song in every silence 

Seeking word and melody 

There's a dawn in every darkness 

Bringing hope to you and me 

From the past will come the future 

What it holds, a mystery 

Unrevealed until its season 

Something God alone can see 

In our end is our beginning 

In our time, infinity 

In our doubt, there is believing 

In our life, eternity 

In our death, a resurrection 

At the last, a victory 

Unrevealed until its season 

Something God alone can see 

 

Bijdrage door Klazien: Poëzie als bron 

 

Sonnet 18 

Zal ik je met een zomerdag vergelijken? 



Veel zachter en veel zonniger ben jij. 

Te snel weer moet de tijd van zomer wijken; 

De wind striemt soms de bloesems al in mei. 

Het hemeloog kan soms verblindend zijn, 

En dikwijls is zijn schijn van korte duur, 

Waardoor de glans van schoonheid weer verdwijnt 

Door 't lot of door de loop van de natuur. 

Jouw zomer zal voor eeuwig zomer blijven, 

En nooit jouw pracht verloren laten gaan; 

De dood zal jou niet in zijn schaduw krijgen, 

Wanneer jij in mijn zinnen blijft bestaan. 

Zolang als er nog iemand leest en leeft, 

Zolang leeft ook de zin die leven geeft. 

  

Sonnet 18 

Shall I compare thee to a summer's day? 

Thou art more lovely and more temperate. 

Rough winds do shake the darling buds of May 

And summer's lease hath all too short a date; 

Sometime too hot the eye of heaven shines, 

And often is his gold complexion dimmed, 

And every fair from fair sometime declines, 

By chance, or nature's changing course untrimmed; 

But thy eternal summer shall not fade, 

Nor lose possession of that fair thou ow'st, 

Nor shall death brag thou wand'rest in his shade, 

When in eternal lines to time thou grow'st: 

So long as men can breathe or eyes can see, 

So long lives this, and this gives life to thee. 

 

Muziek door Henk 

 

Bijdrage door Rebekka over bron van zingeving 

 



 
 

 
 

Bijdrage door Henk Jans: ‘Liefde Rood’ 

  

ik zat zomaar te denken 

over wat liefde is 

betekent het vervulling 

verlangen of gemis? 

zit het soms in de eenvoud 



het oprecht gesproken woord 

of in het groots gebaar 

zoals je ook wel hoort? 

  

men zegt: 'die zoekt zal vinden 

het is iets wat je voelt' 

misschien draag jij het bij je 

alleen wat onderkoeld 

ik hoor de wolven huilen 

die eeuwenoude taal 

hun roepen naar de maan 

een woordeloos verhaal 

  

wie weet waar de bron ontspringt 

waar men zuivere zinnen zingt 

over iets dat nooit vergaat 

als je het maar binnenlaat? 

  

liefde, liefde, liefde rood 

woord maar klein en woord zo groot 

als je zwakte, als je kracht 

is het hard, of is het zacht? 

  

de wind waait rond mijn raam 

zo vrij, zonder bezwaar 

een lied van lucht en leegte 

ik zwijg en luister maar 

 

Gesprek: ‘Uit welke bron put jij?’  

 

Muziek: ‘Stay with me till the morning’ door Henk 

 

Stilte 

 

Seculier gebed: ‘Ik roep de wereld aan’  

 

Ik roep de wereld aan 



het grote geheel van 

alles wat leeft en wat niet leeft 

wat in samenhang met elkaar bestaat en 

trilt van ingehouden levenskracht. 

Ik roep de wereld aan 

waar alles een plek heeft en naadloos in elkaar past 

het uitdijende en het ineenschrompelende 

het schitterende en het verblekende 

het stralende en het absorberende 

het natte, het vochtige en het droge 

het harde en het zachte 

het oorverdovende en het stille 

het gewoeker en gewoel, de chaos en 

de lege kale vlakten die alles met ruimte omhullen. 

Ik roep de wereld aan 

Laat me zien waar mijn plek is 

tussen dit al tesamen trillende één geheel vormende 

Laat me mijn stem horen 

in harmonie en disharmonie met alle miljarden en miljarden andere 

stemmen 

Laat me mijn lichaam voelen 

in het samen bewegen van al het levende 

Laat me mijn geur ruiken 

in de geurboeketten die vrij zweven op de luchtlagen die de al het 

andere omringen 

Laat me proeven hoe mijn smaak tot zijn recht komt 

in geraffineerde smaakcombinaties met al wat er is en te proeven is 

Laat me mijn plek vinden 

daar waar ik door er te zijn en de dingen uit mijn handen te laten komen 

mij onlosmakelijk verbonden weet 

met dat grote, grote, zoemende, eeuwig bewegende, trillende geheel. 

 

Mededelingen en Gaven  

 

Slotlied samen met koortje: 

 



 
 

 

 

 

Bijdrage van Conny: Dansen als bron  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in 
Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een 
ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een 
minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie: 
secr.vvvkampen.nop@gmail.com. 
 
Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties 
heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom! 
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