VRIJ BRIEF

VOOR VERBINDING, VERTROUWEN EN VERWONDERING

Vanuit vrijzinnig gedachtengoed, voor iedereen.

Jesaja 55:3: ‘richt je oor en
kom bij mij, luister en je ziel
zal herleven; ik sluit met jou
een eeuwigdurend verbond’.
Woorden over een groter
verband, onzichtbaar en
ongrijpbaar. Om mee te leven,
in en door de tijd.
Deze VRIJBRIEVEN
worden samengesteld door
De Gele Bus; Nicoline Swen
en Helene Westerik in
samenwerking met
verschillende
geloofsgemeenschappen in
Oost- en Noord Nederland,
veelal lid van Vrijzinnigen
Nederland.

Lieve mensen,
Vandaag werd ik gebeld door
iemand wiens partner stervende
is. Over begrip en onbegrip van
de omgeving over wat er gaande
is. Over de tijd die er was, over
de tijd die nog rest. Over even
buiten de tijd staan in zo’n
periode als deze. Over het tijd
nemen voor alles wat nu nog
nodig is. Over het uit de tijd gaan,
straks. In de donkere maanden
van het jaar herdenken wij onze
dierbaren die er niet meer zijn.
Nee, natuurlijk niet alleen dan,
want het missen is tijdloos.
Maar in november en december
zetten we ze in de kerken in het
licht, al die mensen die we

Hebt u ook een bijdrage of
een vraag/opmerking? Mail
naar degelebus@swen.nu
Of bel: 06 43167139
(Helene Westerik)
06 22497969
(Nicoline Swen)

Omad Asadi

Wat wil jij met je tijd? Zoek eens
wat woorden met een T, I, J of D!

Hartelijke groet, Helene en
Nicoline

In dit mapje

Nu ze er niet meer is
denk ik aan
hoe ze me hielp
met de wereld
op te schrijven
"De dood zelf is een
zekerheid. Meer kan ik er
niet van maken. M'n enige
houvast zijn de woorden van
mijn oude opoe, nog zo'n
heilige van toen. Ik zie haar
nog zitten, de knipmuts op
het hoofd. Als het over de
hemel ging, zei ze altijd in
dat prachtige Twents: 'Wie
zult nog stoan te kiek'n.'
Geen dominee, pastoor of
theoloog heeft dat ooit nog
overtroffen."

Ideeënbus

missen. We laten hun namen
klinken – als een fluistering of
echo in de tijd. De tijd die
voortgaat, of waarin jij
voortgaat. Soms is het alleen
de tijd die voortgaat, en sta jij
stil. Wat is een mensenleven op
de eeuwigheid? Heel veel,
vinden wij: een monument in de
tijd van lachen, huilen, samen
en alleen. Met zielen die tijdloos
en eeuwig zijn. In deze vrijbrief
nemen we even de tijd om
daarbij stil te staan.

Mijn moeder heeft mijn ik
mijn maan mijn roos mijn vis
in dit mapje gedaan.

Op ons YouTubekanaal De
Gele Bus zijn diverse
filmpjes van vieringen en
gesprekken te bekijken.

Frans Tollenaar
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Anne van der Meiden

en hoe ik toen niet wist
dat iemand ooit kan gaan
omdat iemand soms
gewoon niet
kan blijven
- Erik van Os
Aan het einde van het leven
neemt Gods Geest de laatste adem
in haar grote waaien op.
Onze geest wordt weer verenigd
met God die haar gegeven heeft
En wat er blijft
wordt in lucht en aarde opgenomen
voor leven dat opnieuw ontstaat.
Niets gaat verloren.

Tranen in je ogen
– André van Duin

De bladeren knisperen
onder mijn laarzen.
Gevallen zijn ze,
afgestorven van de
boomtak , maar ze leven
toch nog. Op een andere
manier, dat is wat ze mij
willen laten horen.
Helene

Tranen in je ogen, tranen op je wangen,
tranen om een stil verdriet.
Niemand kan je troosten,
je moet het zelf verwerken,
tranen ook al wil je het niet.
Liefs uit:

Aan wie stuurt u een kaartje?
Sterven
Je ogen zien het varend schip
voorgoed vertrokken van de ka
kleiner en kleiner worden na
tot enkel nog een vage stip

Tranen in je ogen, tranen op je wangen,
tranen om een stil verdriet.
Niemand kan je troosten,
je moet het zelf verwerken,
tranen ook al wil je het niet.

Maar is het weg? Vanuit het zicht
van hier verdween die kleine boot,
maar ginds vaart hij nog even groot
als toen het anker werd gelicht

- Hans Mudde

Tranen in je ogen, tranen op je wangen,
tranen om een stil verdriet.
Niemand kan je troosten,
je moet het zelf verwerken,
tranen ook al wil je het niet.
Het leven gaat niet altijd over rozen.
Het doet soms pijn.
Dan word je boos
en ook zo machteloos.
Dan wil je even met je zelf zijn.

verdwijnt achter de horizon,
waarna een stem terzijde zegt:
‘keer je maar om, nu is het weg,
je deed het laatste wat je kon.’

en juist als hier klinkt: ‘laat ons gaan’
roept iemand aan de overkant
al wijzend, wijzend met zijn hand:
‘daar komt hij aan, daar komt hij aan.’

Het noodlot kan geluk
opeens verscheuren.
Maar het leven gaat door.
Je vrienden zeggen
kom je moet niet treuren.
Verdriet daar hebben ze geen tijd voor.

Omdat er liefde is
bestaat er geen
voorbij. In alle
eeuwigheid ben jij.
- Toon Hermans

Dan voel je je zo eenzaam en verlaten.
Een beetje kwaad.
Je kunt er vaak met
niemand over praten.
Het is of je een
heel klein beetje doodgaat.
Tranen in je ogen, tranen op je wangen,
tranen om een stil verdriet.
Niemand kan je troosten,
je moet het zelf verwerken,
tranen ook al wil je het niet.
Tranen om een stil verdriet.
https://www.youtube.com/watch?
v=ZSuUYCHZ7d0

Wim Klouth, Breuklijnen
wees niet bang je mag opnieuw beginnen
vastberaden doelgericht of aarzelend op de tast
houd je aan regels volg je eigen zinnen
laat die hand maar los of pak er juist een vast
- Freek de Jonge

De zegen van de Eeuwige is met ons.
Als grond onder de voeten,
een steun in de rug,
een hand op het hoofd,
een weg om te gaan.

