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Woorden: Helene Westerik 
Orgel: Wim Boer – fluit: Janet Deen 
 

ORGELSPEL 

 
WELKOM - MEDEDELINGEN  - AANSTEKEN KAARS 
 

OPENINGSLIED: Lied van de lente (hw) – op de melodie van: 

O Heer, die onze vader zijt 

 
Dit is de tijd van prille pracht, de lente die ons wacht  

al wat er groeide onder tijd is nu voor ons tot bloei bereid; 
ontvang, verstil en rust.  
 

De witte klokjes zeggen ons ook door de koude grond  
is altijd uitzicht naar het licht, vertrouw nu maar, het duister 

zwicht; ontvang, verstil en rust.  
 
De bloesemtakken bieden zicht op hemel, zon en maan 

zij schrijven een geheime taal en weten dat wat was en komt; 
ontvang, verstil en rust.  



STILTE & LICHT 
 

ZINGEN: Oplichten – compilatie hw op lied 601 (Licht dat ons 

aanstoot in de morgen)  

 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

dat eeuwig licht waarin wij staan. 
Met ons verlangen, onze zorgen, 
Licht, overdek mij, zie mij aan. 

Licht in mij op als één van allen, 
zo warm gezegend als wij zijn. 

Om zo elkaar steeds op te vangen, 
ook als we koud en eenzaam zijn.  

 
Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
dat eeuwig licht waarin wij staan.  

Soms voelt een mens zich ongeborgen,  
en lijkt de weg niet te begaan.  

Iets dat jou oplicht uit het duister,  
een kracht, een menselijk gebaar,  
verbonden in een zacht gefluister,  

ja, toe vertrouw ‘t mysterie maar.  
 

THEMA & LUISTEREN: A. Vivaldi – concerto in D Major for 

flute & strings – RV 428 ‘Il gardelinno’.  

 

ANDERHULP 
 
Met luisteren: Het hoort bij mij – Herman van Veen 

 
Het hoort bij mij, dat ik zo af en toe uit de hand loop en de 
bocht vlieg. Het hoort bij mij, dat ik zo nu en dan stil-val, als 

een vlok. Het hoort bij mij, dat soms iets uit mijn nek zwetst. 
Dat ik even niks meer wil, mijzelf veel te veel vind. 

Ik drink er wel wat borrels tegen maar dat helpt, dat helpt 
niet echt. Ik drink er wel wat borrels tegen, maar dat helpt, dat 
helpt niet echt.  



Het hoort bij mij, dat ik zo af en toe iets naars denk. Het hoort 
bij mij, dat ik zo nu en dan zo zeurkous.  

Ik zing er wel wat liedjes tegen maar dat helpt, dat helpt 
niet echt. Ik zing er wel wat liedjes tegen maar dat helpt, dat 

helpt niet echt.  

Ik vraag er soms wat kusjes tegen. En weet je wat, weet je wat, 
dat helpt.  Ik vraag er soms, wat kusjes tegen, en weet je wat, 

weet je wat, dat helpt. Soms even.  

ORGELSPEL 
 

ZINGEN: lied op de melodie van: Blijf mij nabij – tekst:              

Alfred Bronswijk – wijzigingen hw  
 

 
 

U bent mijn bodem waarop alles groeit.  
De witte lelie die in ieder bloeit. 
De diepe adem die mij overmant. 

De steeds nabije in het niemandsland.  
 

Daarmee durf ik de horizonten aan 
en’t geeft mij moed om ’t kwade te weerstaan. 
Loop met mij mee in vreugde en in pijn,  

wil mij een vader en een moeder zijn.  
 

BIDDEN 

 

COLLECTE 



SLOTLIED:  Laat ons zingen van de dromen – melodie: Eens 

als de bazuinen klinken 
 
Laat ons zingen van de dromen, van een hart dat liefde kent, 

van de mens die uit wil stromen en zich naar de ander wendt,  
van Gods licht dat met ons mee trekt, en ons kracht en leven 

schenkt. 

 
Laat ons danken voor de toekomst, die zich als een bloem ont-

vouwt, in een mens die zich wil geven, aan de ander toever-
trouwt, die de woning van zijn leven, op de rots van liefde 

bouwt.  
 
Laat ons vieren dat wat goed is, dat wat mensen mensen maakt, 

dat wat leven, kracht en moed is en in tederheid ontwaakt:  
hoop, geloof en vooral liefde, op de weg die zich ontvouwt.  

 

ZEGEN - KAARSEN DOVEN - ORGELSPEL 

 

Van harte welkom bij onze volgende activiteiten:  
 

2 april: 10.00 uur: Palmpasen/expositie – onder voorbehoud 

5 april: 10.00 uur: Koffieochtend Boshof 5  

7 april: 15.00 uur: Maaltijdviering-Helene Westerik 

10 april: 10.00 uur: Pasen-met Koor Exloo-Helene Westerik 

16 april: 15.00 uur: MuZiNo – 15.00 – met de band Valtex 

(uit Valthe/Exloo) en Helene Westerik  
 

27 maart t/m 10 juni: Expositie GGZ  

 
Grote Kerk: 20 maart, 20.00 uur: Lezing Frits de Lange 

over goed oud worden.  
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