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Van de redactie
Waar velen van u al rekening mee hebben gehouden wordt met dit
nummer van Schalm Nieuws bevestigd.
Het zomernummer 2015 is het laatste blad dat zal verschijnen.
Velen van u zullen dit betreuren, maar de kerkenraad heeft om
verschillende redenen besloten te stoppen met de uitgave van Schalm
Nieuws.
Elders kunt u hier meer over lezen.
Wij hebben de laatste jaren met veel plezier het Schalm Nieuws voor u
‘geschreven’ ; voor ons is dit laatste nummer ook best een beetje moeilijk,
want wat schrijf je nu in een blad dat na heel veel jaren niet meer
verschijnt.
We hopen dat de teksten u zullen aanspreken en wensen u alle goeds toe
voor de toekomst.
Met een hartelijke groet,
Willemien Korpershoek en Ans Purmer

‘Oavndrood’
De zunne zakt
zee lik
van gleunig kopper
De veugel
zeukt een pleatsken
veur ’n nacht
n Oavnd
neamp de plaats in
van n dag
t is stillen wördn
um miej hen
en in miejzölvn
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Een lied bij Prediker
Alleen te leven om te zwoegen
Te zuchten voor de dag begint
Gedreven door een heilig moeten
Het is als najagen van de wind.
Alleen te leven om te weten
Terwijl je nooit het antwoord vindt
Gods daden zijn niet na te meten
Ook dit is najagen van de wind.
Alleen te leven om te tellen
Wat je vandaag of morgen wint,
maar niets kan je tevredenstellen
het is als najagen van de wind.
Alleen te leven om te dragen
En nooit meer worden als een kind
Altijd jezelf maar overvragen
Ook dit is najagen van de wind.
Geniet het leven als een gave
Geen mens weet wat hij morgen vindt
Dus werp je brood uit op het water
en let niet altijd op de wind.

(uit: Zingen en bidden in huis en kerk)
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Afscheid
Afscheid nemen kan op veel manieren.
Als kind heb ik een aantal weken in het ziekenhuis moeten liggen. Niet te
vergelijken met de kindvriendelijke sfeer die je nu op kinderafdelingen
aantreft.
Wat me van die tijd vooral is bijgebleven was de stem van de zuster die
aan het eind van het bezoekuur (slechts een half uurtje per dag….) de
zaal binnen kwam en zei:……..wil het bezoek afscheid nemen…… Meestal
werd dit dan gevolgd door huilpartijen van kinderen die helemaal geen
afscheid wilden nemen van hun ouders, zusjes of broertjes.
Afscheid nemen……. U, beste lezers, zult dat in uw lange leven ook al
dikwijls hebben moeten ervaren.
Niet altijd makkelijk, helemaal niet; ook dikwijls met tranen…….
Afscheid nemen van een blad dat heel veel jaren door veel mensen is
gelezen, gaat wellicht niet gepaard met tranen maar betekent toch ‘iets
loslaten’, iets waar je niet meer naar uit kunt kijken, iets wat niet meer
voorbij komt; een periode waar een einde aan gaat komen.
Soms blijven dingen je bij; ik schreef het al aan het begin van dit stukje.
Wat me ook al heel veel jaren bij is gebleven is een zinnetje uit de zo
bekende “Sound of Music”; de non Maria, die gaat werken in het
moederloze gezin van Kapitein von Trapp. En in één van de gesprekken
die ze voert met moeder overste over haar nieuwe levensbestemming
krijgt ze de volgende wijze woorden mee: ……als God een deur sluit,

opent hij elders weer een venster…….!

Met andere woorden: als er iets wordt afgesloten komt er wel weer een
andere opening.
Dat zou ook van toepassing kunnen zijn voor Schalm Nieuws. Niet meer
vanuit de wijk Enschede-Zuid, maar misschien in een andere vorm vanuit
de Ontmoetingskerk.
Er worden deuren gesloten, maar anderen weer geopend en de kerk blijft
een groep mensen die midden in deze wereld wil staan en gelooft dat ze
samen iets voor deze wereld (ver weg en dichtbij) kan betekenen.
Ook in 2015.
Ans Purmer-Jagt
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Een venster open naar het leven
Een venster, open naar het leven,
mijn kamer heeft, hoe klein, een raam de toekomst is niet afgeschreven
maar wacht en wenkt in Christus´ naam
en al wie door dit venster ziet
aanschouwt het diepste duister niet.
Al zie ik soms geen hand voor ogen,
geen zon, geen maan, geen enk´le ster,
al denk ik soms, het is gelogen,
dat God mij leidt, gaat mij te ver,
toch staar ik op geen muur mij blind één venster opent Hij: Zijn kind.
Al zwerf ik over vele wegen,
al kom ik in het donker thuis,
al zijn de ruiten nat van regen,
dit raam door zie ik, langs het kruis,
voorbij de heuvel Golgotha,
een land van licht - halleluja!
(Andre Troost)
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Nieuws uit Enschede-Zuid
Bericht van de kerkenraad
De kerkenraad heeft in de vergadering van 28 mei jl uitgesproken dat de
Stuurgroep Ouderen in Enschede- Zuid ophoudt te bestaan.
Helaas zijn er geen mensen gevonden die deze werkzaamheden en
organisatie op zich willen nemen.
Dit betekent dat ook Schalmnieuws niet meer zal verschijnen.
De kerkenraad wil iedereen die meegewerkt heeft aan Schalmnieuws en
in de Stuurgroep, heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat verzet is
in al die jaren!
Veel mensen hebben genoten van de mooie teksten en gedichten die 4x
per jaar gebundeld werden in Schalmnieuws.
Hartelijk dank aan de redactie daarvoor.
Bij de Stuurgroep denken we ook aan de Kerstmaaltijden en de
Paasattenties en in het verleden, nog allerlei andere activiteiten.
Na het in gebruik nemen van de Ontmoetingskerk zal er veel veranderen,
maar er zal altijd aandacht blijven voor de ouderen, daar kunt u op
rekenen.
Namens de kerkenraad
Hettie van Vliet
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Het verhaaltje van Allen, Iedereen,
Iemand en Niemand.
Er was eens een klusje te doen en allen
waren ervan overtuigd dat iemand het zou
doen.

Iedereen kon het doen maar niemand wilde het doen.
Iemand werd kwaad omdat het iedereen zijn taak was.
Allen dachten dat iemand het kon doen, maar iedereen realiseerde
zich dat niemand het wilde doen.
Tenslotte beschuldigde iedereen iemand terwijl niemand deed wat ze
met zijn allen konden doen.

Wijze woorden
Goede en gelukkige dagen komen altijd terug,
als je maar de sleutel op zak hebt…….
Als je de goede momenten in je leven
intens en bewust beleeft en geniet
is er veel kans dat je sterker staat in moeilijke momenten!
Geluk is als een schaduw die je volgt
Geluk is als een echo die antwoordt op de gave van je zelf.
Geluk is niet ver te zoeken; het zit in je zelf.
Verwondering is niet aan leeftijd gebonden;
Je bent er nooit te oud voor.

8

Een brief van de vader
Mijn kind,
Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je
Psalm 139:1
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat
Psalm 139:2
Alles wat je doet is bij mij bekend
Psalm 139:3
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld
Mattheus 10:29-31
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld
Genesis 1:27
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan
Handelingen 17:28
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek
Psalm 139:16
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven
Handelingen 17:26
Je bent prachtig gemaakt
Psalm 139:14
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd
Psalm 71:6
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde
1 Johannes 3:1
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent
1 Johannes 3:1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen
Mattheüs 7:11
Want Ik ben de perfecte vader
Mattheüs 5:48
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand
Jacobus 1:17
Ik geef je wat je nodig hebt
Mattheüs 6:31-33
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest
Jeremia 29:11
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde
Jeremia 31:3
Ik denk ontelbaar veel aan je
Psalm 139:17-18
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen
Jeremia 32:40
Want je bent Mijn kostbare bezit
Exodus 19:5
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden
Deut 4:29
Ik ben de Vader die je troost in al je verdriet
2 Corinthiërs 1:3-4
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je
Psalm 34:19
Zoals een herder een lam draagt,
zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen
Jesaja 40:11
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou
als van Mijn Zoon, Jezus
Johannes 17:23
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien
Johannes 17:26
Hij is het exacte evenbeeld van Mij
Hebreeën 1:3
Niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde
Romeinen 8:38-39
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal dat altijd blijven
Efeziërs 3:14-15
Ik wacht op je.
Lucas 15:11-32

Je Vader

(uit Komby van YMCA Nederland)
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Misschien
Je denkt misschien
dat je wat
moet zeggen,
Je denkt misschien
dat je me
moet opvrolijken,
Je wilt me misschien
weer zien
lachen en genieten,
Je denkt misschien
dat je me
moet troosten en adviseren
Wat ik vraag is dit:
wil je nog eens en nog eens
luisteren naar mijn verhaal,
naar wat ik voel en denk.
Je hoeft alleen maar
stil te zijn,
mij aan te kijken,
mij tijd te geven.
Je hoeft mijn verdriet
zelfs niet te begrijpen,
maar als het kan slechts
te aanvaarden,
zoals het voor mij voelt.
Je luisterend aanwezig zijn
zal mijn dag anders maken.
Marinus vd Berg
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De zomer van 1945

(Tekst afkomstig van Airbornemuseum)

Dit jaar herdenken we 70 jaar bevrijding; daar zijn veel belevenissen over
geschreven. Van onderstaand verhaal willen wij u deelgenoot maken.

De schouders eronder

Het kon niet uitblijven; het gezin van Willem Tromp Meesters moest nu
echt evacueren. Het was de bedoeling richting Oldemarkt in de kop van
Overijssel te gaan, maar ze zijn in Brummen blijven plakken.
Ze kwamen terecht in de Gelderse Toren in Spankeren.
De gastheer vertelde voedsel genoeg in huis te hebben voor een maaltijd
voor het gezin Tromp Meesters. “Na het eten praten we verder”, zei hij.
Hij nodigde Willem’s moeder uit naar buiten te gaan en op enige afstand
van de woning vertelde hij dat de SS’ers voor half twee die middag een
van hen gestolen pistool terug moesten hebben.
Meteen werden de fietsen gepakt en we trokken verder naar een goede
bekende van de familie in Brummen; het gezin werd gastvrij ontvangen.
Toch werd het om de een of andere reden geen langdurig verblijf, want
na enige tijd moest wederom worden verkast.
In Brummen hebben ze op verschillende adressen gescheiden geslapen.
Willem kwam terecht op boerderij ‘Halfvasten’.
Ook Willem’s broer ontkwam niet aan de Duitsers.
Hij werd op de boerderij waar hij vertoefde gearresteerd op verdenking
van spionage, maar later weer vrij gelaten wegens gebrek aan bewijs.
De bevrijding heeft Willem in Brummen gevierd.
De familie werd kort erop herenigd en moesten toen ervaren, dat hun
huis ‘bezet’ was door de Canadese MP, die daar hun hoofdkwartier had
gevestigd.
Je kon ze er niet zomaar uitzetten natuurlijk en ook al was het huis zwaar
beschadigd, zij hadden het weer bewoonbaar gemaakt.
Omdat moeder nog een huis in Zwolle bezat, werd besloten de bakens te
verzetten en Arnhem te verlaten.
In hun Zwolse onderkomen kon het leven opnieuw op poten worden gezet
zonder frustraties of trauma’s ten gevolge van de achterliggende
dramatische jaren.
De schouders er onder.
Vergeten is er niet bij.
Nooit.
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Een glimp van u……..
Als de lichten in de straat
één voor één uitgaan,
wordt het donker.
Dan kijk ik omhoog
naar de sterrenhemel
met zijn ontelbare lichtpuntjes
- lichtjaren van me vandaan en voel ik me nog minder
dan een stofdeeltje
in dat oneindige heelal.
God wie bent u?
Hoe kunnen we u kennen?
En hoe kunt u weten
dat ik besta?
Oude verhalen vertellen over u.
Maar het is mijn taal niet
en ik heb moeite om te begrijpen
wat ze te zeggen hebben.
En toch is er soms
een woord dat mij maakt,
een woord dat de deur
op een kier zet.
Dan zie ik in dat streepje licht
een glimp van u
en dan weet ik weer
dat u er bent.
God, u bent anders
dan al die lichten
waarmee wij ons omringen.
U bent het licht in onze ogen,
de bron waaruit wij leven,
het licht dat ons omstraalt
als het leven donker is.
Greet Brokerhof - van der Waa
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De stem van je hart
‘Wat er ook gebeurt, luister altijd naar de stem van je hart.'
De jonge zwaluw had de woorden al zo vaak gehoord. Elke keer weer
sprak zijn bezorgde moeder dezelfde woorden: `Als we elkaar kwijtraken,
als je niet weet wat je moet doen, als je de weg kwijt bent, luister altijd
naar de stem van je hart.'
Op een keer was de jonge zwaluw ver van het nest weg gedwaald. Hij
vermaakte zich prima, want hij ontdekte hoe groot de wereld was. Hij
vond zichzelf ook al heel groot, en parmantig wiebelde hij met zijn
zwaluwaart. Na lang te zijn weggeweest keerde hij terug naar het nest
van zijn moeder. Maar zij was er niet meer. Van een paar mussen hoorde
hij dat zijn moeder hem gezocht had. Ze had lang gewacht, in de hoop
dat jonge zwaluw zou terugkomen, maar ten slotte was zij weggegaan.
‘Het is herfst, ik moet gaan', had ze gezegd en was weggevlogen in de
richting van de zon.
De jonge zwaluw zat eenzaam op de rand van het lege nest. Hij voelde
zich niet groot meer. Zijn staart hing droevig naar beneden. Wat moest hij
doen? Toen herinnerde hij zich die woorden: `Wat er ook gebeurt, luister
altijd naar de stem van je hart.' De jonge zwaluw werd heel stil en
luisterde. Diep in zijn borst voelde hij een stem: ‘Vlieg naar de zon, naar
de zon ...' Hij besloot de stem te gehoorzamen en vloog weg.
De jonge zwaluw merkte al snel dat hij niet als enige op weg was naar de
zon. Andere zwaluwen hadden de stem ook gehoord en vlogen naar het
zuiden. Als ze moe waren, streken ze neer om wat eten te zoeken.
Een paar luie zwaluwen zeiden na een tijdje: ‘Wat ons verderop te
wachten staat, weten we niet. Hier zijn de muggen wat schraal en de
torren niet te vet, maar het is genoeg om de winter door te komen.
Wij blijven hier.’
De jonge zwaluw wist niet of hij verder moest vliegen of blijven.
Maar toen het donker werd, in de stilte van de avond, hoorde hij weer de
stem van zijn hart: ‘Vlieg naar de zon, vlieg naar de zon ...'
De volgende ochtend vervolgde hij, te midden van veel andere zwaluwen,
zijn weg. Tegen het middaguur zagen de zwaluwen beneden zich een
heuvel waar het krioelde van de insecten. Wat een paradijs! De meeste
zwaluwen doken pijlsnel naar beneden om hun buik vol te eten.
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De jonge zwaluw vloog ook op de krioelende lekkernijen af, maar diep in
zijn hart hoorde hij: ‘Vlieg verder, vlieg verder.'
Eerst wilde hij niet luisteren, want hij watersnavelde bij het zien van zo
veel dikke muggen en vliegen.
Maar toen de stem in hem bleef spreken, hield hij in.
Op dat moment, vlak voor hem, klapte het net dicht.
De andere zwaluwen krijsten van schrik. Ze waren gevangen. Hun reis
eindigde in de braadpannen van een paar restaurants die bekend stonden
om hun heerlijke, vers gebakken zwaluwenvlees.
Met een bleke snavel van schrik vloog de jonge zwaluw verder.
Hij was nu alleen. Hij durfde niet meer neer te strijken, bang voor
mogelijk gevaar. Het werd donker en de nacht viel in. Hoe moest hij
verder? De jonge zwaluw luisterde. Hij hoorde niets.
De stem in zijn hart zweeg. Hij luisterde nog eens. Onder zich hoorde hij
het geruis van golven. De zwaluw wist dat hij niet meer kon afdalen, want
onder hem wachtte het donkere water.
Wat moest hij doen, nu de stem in zijn binnenste zweeg?
Het enige wat hij nog had, was de herinnering aan de stem in zijn hart;
de stem die had gezegd dat hij naar de zon toe moest. Daarom vloog hij
maar verder. In het donker wist de jonge zwaluw zelfs niet of hij wel in de
goede richting ging.
Zo vloog hij de hele nacht verder.
Eindelijk werd het lichter.
Onder hem waren er golven, maar verderop leek
land in zicht. Met zijn laatste krachten vloog hij
erheen. Toen hij neerstreek, zag hij er andere
zwaluwen zitten. Ze kwetterden vrolijk en hadden
genoeg te eten.
Een zwaluw gaf hem een lieve knipoog.
Het was zijn moeder, die hem liefdevol omhelsde.
Later, toen de jonge zwaluw groot geworden was en zelf kinderen had
vertelde hij hun over zijn moeder.
En hij herhaalde vaak haar woorden:
‘Wat er ook gebeurt, luister altijd naar de stem van je hart.'
(Stephan de Jong, Verhalen van het goede leven)
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Ouder worden
Ik heb er moeite mee
mij aan te passen
aan het ritme van de tijd
Ik kan er niet tegen
om zo opgejaagd te worden
Het wordt steeds drukker overal
en mensen hebben steeds minder geduld.
Laten we open naar elkaar mogen blijven
door tijd te nemen voor elkaar
Laten we niet meteen gaan oordelen
maar de ander in respect zichzelf laten zijn
Zodat wij, de ander en ik, vrij van elkaar
kunnen leren en kunnen genieten.
Elk mens is even waardevol als ieder ander

15

Doorgaan…..
Als de mens in zijn leven verdwaalt
is hij op zoek naar zichzelf.
Hij moet zich opnieuw vinden
anders loopt hij verloren
in de levenswoestijn.
Gelukkig is de mens zo flexibel
dat hij zich kan aanpassen
aan de omstandigheden en
het geluk zo weet af te dwingen.
Er zijn helaas ook mensen
die niet zo veel geluk hebben
en elke dag op zoek gaan
naar hun eigen ik in het leven.
Elke dag brengt iets nieuws in het leven
dat nieuwe hoeft natuurlijk niet
altijd iets moois te zijn,
maar het is wel weer iets nieuws
waar iets moois uit kan voortkomen.
Door de handen te vouwen
en God om raad te vragen
verlaagt men zich niet als mens
integendeel, men wordt mens met God.
Na een gebed ziet men
vaak een regenboog op het netvlies.
De tranen hebbende zorgen verdreven.
De pot met gouden dromen
wordt weer ontdekt in het hart.
De horizon ziet er weer gekleurd uit
U hoort weer de vogels
fluiten in het hart en de natuur is
opeens weer mooier dan ooit.
Dan is het leven weer de moeite
waard om geleefd te worden.
Het is enkel een kwestie van
doorzetten en God toelaten
in het leven van alle dag.
Klaas van Eijbergen
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Wist je datjes over de zomer.
Wist je dat de maanden juni, juli en augustus
op het noordelijk halfrond voor vaak relatief
hoge temperaturen zorgt, lang daglicht, een
prachtig bloeiende natuur?
Wist je dat de zomer begint op 21 juni of wel de langste dag
(Het is de langste dag van het jaar op het Noordelijk halfrond. 21 juni is
niet noodzakelijkerwijs ook de dag met de vroegste zonsopgang of laatste
zonsondergang, maar het verschil tussen beide momenten is het grootst).
De dagen worden na 21 juni langzaamaan weer korter.
Wist je dat het door de stand van de aarde ten opzichte van de zon in de
zomer warmer is, dan in de winter? Doordat de stralen bijna loodrecht
naar beneden vallen, verliezen ze minder energie. Dit maakt de zomer
warmer.
Wist je dat de zomer in Nederland over het algemeen wisselvallig en
onvoorspelbaar zijn? We kennen allemaal de zeer grillig verlopen zomers.
Prachtig, mooi weer gevolgd door regen en wind. Het gevoel van een
totaal verregende zomer, tegenover bloedhete zomers. Ons Nederlandse
klimaat maakt dit wisselende beeld. Door de ligging aan zee, het
ontbreken van bergen en het liggen op de scheidslijn van warm en kouder
weer, ontstaat dit klimaat.
Wist je dat je naar de kust moet in de zomer voor zon? Ga naar de kust
van Zeeland, de kop van Noord Holland of de Waddeneilanden. Volgens
Klimaatinfo.nl heb je daar namelijk de grootste kans op zon.
Wist je dat we het woord hittegolf in de zomer vaak zonder reden
gebruiken? Er is namelijk een officiële definitie van een hittegolf. Deze
luidt: Ten minste vijf dagen achtereen waarop de maximumtemperatuur
25,0 ºC of meer bedraagt (zomerse dagen); waarbij ten minste op drie
dagen de maximumtemperatuur 30,0 ºC of meer bedraagt (tropische
dagen).
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Zomer poëzie
De vlier
Als de dagen langer worden,
als de zon haar kracht vergroot,
als de vlieren zijn gaan bloeien
in het bos en langs de sloot,
ja, dan lijkt het of die bomen
-net als in een sprookjeslandallemaal en sluier dragen,
van het fijnste Brussels kant.
Zonnebloemleed
Een zonnebloem in een klein prieel
Stond rillend in de regen,
en dacht bezorgd: 'Mijn stuifmeel
kan er helemaal niet tegen.
Ach, achter de wolken zou ik stralen
in mijn gele japon.
Want achter de wolken schijnt de zon'
Korenhalmen
Roerloos bij zoveel schoonheid
een droom gelijk staat de wereld even stil
De wuivende korenhalmen, ragfijn gepenseeld
lijken mij dichterbij te wenken
de vogels nog niet uitgespeeld
stijgen in de strakblauwe lucht
De roodgouden gloed van de ondergaande zon
straalt een bekoring uit die
ik ademloos onderga
bodemloos is mijn geluk
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Zomer spreekwoorden
en hun betekenis
Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Een enkel gunstig feit mag men niet
veralgemenen
Het is hartje zomer

Het is in het midden, het warmste deel van de zomer
De zomer in je bol hebben

Erg vrolijk en uitgelaten zijn
Een oude wijvenzomer

Een zomer met veel regen
Altijd zonneschijn schept een woestijn

Door tegenslag kan de mens geestelijk groeien
Hij/ zij is het zonnetje in huis

Iemand die vreugde brengt

Achter de wolken schijnt de zon

Er komt altijd weer een voorspoediger tijd

Hij kan de zon niet in het water zien schijnen

Hij is jaloers

Het leven van de zonnige kant bekijken

Optimistisch zijn

Men moet hooien als de zon schijnt

Men moet van de gelegenheid gebruik maken

Na regen komt zonneschijn

Na tegenslag komt er altijd weer een periode van voorspoed
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De kruik die stuk was
Een waterdrager moet elke dag voor zijn meester naar de rivier
om water te halen.
Aan weerszijden van zijn lichaam hing een kruik aan een houten
juk.
De ene kruik was zo goed als nieuw, puntgaaf en zonder lek, de
andere kruik was oud en gebarsten en hij verloor permanent
water.
Bij thuiskomst blijkt de helft van deze kruik soms al leeg te zijn en
dat deed de oude kruik veel verdriet.
Op een dag kan hij het niet meer voor zich houden en zegt tegen
de waterdrager, meester ik schaam me zo.
Maar waarom dan toch, vraagt de waterdrager.
Omdat ik niet in de schaduw van uw andere kruik kan staan.
Hij levert dagelijks de volle inhoud water af, terwijl ik onderweg
steeds water verlies. O, maar dat wist ik immers al lang,
antwoordt de waterdrager.
En toch heb ik je al die tijd graag willen gebruiken.
Zijn die mooie bloemen langs de weg je dan niet opgevallen? Ze
groeien alleen maar aan jouw kant.
Enige tijd geleden heb ik daar zaad uitgestrooid, jij hebt ze elke
dag begoten en nu kan ik steeds een prachtig boeket plukken
voor mijn heer.
Een tijdje komt er geen antwoord van de gebarsten kruik,
zo heeft hij het nog nooit bekeken.
Hij heeft die bloemen wel zien groeien, maar dat zijn meester
hem bewust in dienst heeft gehouden en
dat hij hem ondanks alle gebreken toch
kan gebruiken, dat was nog nooit bij hem
opgekomen.
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Wat een genade
dat er méér is
dan de bestaande orde,
de heersende structuren,
wat een genade
dat we niet hoeven te berusten
in de omstandigheden,
dat we op de hoogte zijn
van andere mogelijkheden.
Niet de feiten,
maar de beloften van Hem
die we onze Vader noemen
zijn richtinggevend voor ons.
Niet wat voor ogen is,
maar wat Hij, onze God,
ons voor ogen stelt,
het visioen
bepaalt de weg die wij gaan.
Het visioen een glanzende wereld
van licht en vreugde,
leven in de hoogste bloei.
(Hans Bouma)
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Mag ik dan bij jou?
Misschien kijkt u wel eens naar het TV programma ‘Bakkie troost’.
Ds. Arjan Lock en presentatrice Mirjam Bouwman hebben op een
begraafplaats bijzondere ontmoetingen met mensen die te maken hebben
gehad met verlies. De kernvraag in 'Bakkie Troost' is telkens: wat troost je
als je verdriet hebt. Aan het einde van het programma zingt Claudia de
Breij een bijzonder mooi lied. Het hele lied wordt niet gezongen daarom
hebben we de tekst hieronder voor u weergegeven.
Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het onweer komt en als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt en ’t is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt en als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt en ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen, droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt, Ik hou een kamer voor je vrij.
Als het einde komt en als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt en als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou……….
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OPEN DOORS
Gods trouw in 60 jaar.
Kijk mee naar een aantal mijlpalen uit de 60-jarige geschiedenis
van OPEN DOORS
 1957 Met zijn blauwe volkswagen kever smokkelde Anne van der
Bijl jarenlang bijbels naar de landen achter het IJzeren gordijn.
 1981 Project Parel: een miljoen bijbels werden in een nacht in
China aan land gebracht en overhandigd aan duizenden wachtende
gelovigen
 1984-1990 Eenheid en vrijmoedigheid onder Russische christenen
en openheid voor het evangelie.
 1997 Dit jaar startte de eerste Sterk Staan Tijdens de Storm
training SSTS. Sindsdien zijn tienduizenden christenen wereldwijd
aan de hand van deze training voorbereid op vervolging.
 2010 Pakistan werd in de zomer van 2010 getroffen door een
watersnoodramp. De achterban van Open Doors Nederland bracht een
bedrag van 1.8 miljoen euro bijeen voor de slachtoffers.
 2011: Christenen in Libië staan voor de vraag of ze meedoen aan de
demonstraties voor meer vrijheid en democratie.
 2012: De Chinese autoriteiten hebben onverwacht ds. Shi Enhao,
voorzitter van de Chinese alliantie van huiskerken vrijgelaten uit een
werkkamp.
 2014: De kerk van pastor Ibrahim in Damascus puilt uit van de mensen.
Ze komen niet voor spullen, maar om over God te horen. Pastor Ibrahim
ziet de groei van de kerk als Gods werk.

Open Doors bestaat 60 jaar.
Er is veel om dankbaar voor te zijn.
Miljoenen vervolgde christenen zijn bemoedigd en versterkt door gebed
trainingen en praktische hulp.
Toch is er geen feest. Wereldwijd neemt vervolging en verdrukking toe,
daarom kijken we vooruit. De nieuwe campagne ‘Wees wakker’ is een
oproep aan christenen en kerken in Nederland en Vlaanderen
Wilt u een jubileumgift geven als dit mogelijk is?
Open Doors Ermelo. iban nl08 INGB 0000 07733.
Met hartelijke groeten
Tine Otter
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Op weg gaan…..

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.
Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.
Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen.
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Zegen

Dat de zon je pad mag verlichten
Dat vergezichten je blik mogen verruimen
Dat je horizon vergroot wordt
Door de ontmoeting met anderen

Dat je je zorgen achterlaat
Dat je de wind in de rug mag hebben
Dat je de kracht van de Eeuwige
Met je meegaat op je weg.

Dat je mag vinden wat je zoekt
en dat je deelt wat je hoopt
Ga met Gods zegen
hoop en vertrouw op de Kracht die je draagt.

Dit is het laatste nummer van Schalm Nieuws
Juni 2015

