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REDACTIE
Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:
6 maart

3 april

8 mei

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag voor 19.00 uur aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd
kan niet meer worden geplaatst.
Opmaak KSSK
Dhr. J. van Veldhuizen
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’
Dhr. J. Hoekstra
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef
Dhr. F. van Weeghel
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente ’s-Graveland
Mw. R. Kleijn
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de
kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun
Privacyverklaring.
Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE
Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.
ING.nummer KSSK: NL08INGB0002648558
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef
Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:
Mw. R. Kleijn
Email: kleijn@kssk.nl
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CONTACTADRESSEN
PROTESTANTSE
HERVORMDE
GEMEENTE
GEMEENTE
‘DE GRAANKORREL’ KORTENHOEF

HERVORMDE
GEMEENTE
’S-GRAVELAND

Predikant:
Vacant

Predikant:
Vacant

Predikant:
Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG ’s-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgraveland.
nl

Bijstand pastoraat:
Ds. Stella Muns
Email: info@stellamuns.nl of
predikant@pgdegraankorrel.
nl
www.deluistering.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. J. de Goei
Email: jdegoei@xs4all.nl

Scriba:
Scriba:
Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort Dhr. C.A.M. van der Lelie
Email:
Kortenhoefsedijk 65
scriba@pgdegraankorrel.nl
Email:
augustvanderlelie@hotmail.co
m
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Scriba:
Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgraveland.
nl
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EREDIENSTEN
HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
De diensten zijn ‘live’ op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u
daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op ‘opnames’. U
kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of
downloaden.
Zondag

16 februari

10:00 uur

Ds. H. P. J. Schormans, Amersfoort
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie: HGJB

Zondag
23 februari
ste
1 Lijdenszondag
Bediening Heilig Avondmaal

10:00 uur

Ds. G.J. van Meijeren
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Zondag
1 maart
de
2 Lijdenszondag

10:00 uur

Ds. S. Jumelet, Zaltbommel
Coll.: College van Kerkrentmeesters
Diaconie: Voorjaarszendingscollecte

Zondag
8 maart
3de Lijdenszondag

10.00 uur

Ds. G.J. van Meijeren
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Woensdag
Biddag

19.30 uur

Ds. G.J. van Meijeren
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

11 maart
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EREDIENST
‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)
Vrijdag

21 februari

15.00 uur

ds. G. J. van Meijeren

Wij maken u er opmerkzaam op dat deze diensten in Veenstaete voor iedere belangstellende
bedoeld zijn.
Deze diensten zijn zeer laagdrempelig (eigenlijk geen drempel).
Daardoor zijn deze diensten uitermate geschikt voor mensen die niet zo gemakkelijk een dienst in
een kerk zullen gaan bezoeken.
Dus, of u nu lid bent van een kerk of niet, u bent meer dan welkom.
Maar, gemeenteleden, ook van de buurgemeentes en leden van andere kerkgenootschappen zijn
van harte welkom.
Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Dan hebt
u ook de gelegenheid – niet verplicht - om nog even na te praten
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HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND EN
HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF
hoop door te blijven geven. Als kerk en in ons
dagelijks leven, aan onze kinderen, aan onze
kleinkinderen. In Nederland en wereldwijd.
Sprekers zijn onder anderen prof. dr. Wim
Verboom en Gert-Jan Segers. Ook het samen
zingen is een wezenlijk onderdeel van de dag.
De toegang is gratis! Kijk voor meer informatie
op: www.gzb.nl/gzb-dag

Nieuws van de zendingscommissie
Bedankt voor uw gift
Graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw
bijdragen in het afgelopen jaar. De collectes en
zendingsbussen in beide gemeenten hebben in
2019 het mooie bedrag van € 1.922,88
opgebracht.

Hartelijke groeten,
Saskia L., Janneke V.,
Mieke Z., Daniëlle N. en Annemarie de G.

Voorjaarscollecte 1 maart
Op zondag 1 maart zal de jaarlijkse
voorjaarszendingscollecte gehouden worden.
Deze collecte is bestemd voor het
zendingswerk van Anco en Ewien van Bergeijk,
die via CAMA zijn uitgezonden naar WestAfrika. Eén van hun projecten is erop gericht
om kleine radiostations te onderhouden en van
voldoende energie te voorzien. Deze
radiostations, die bemand worden door
vrijwilligers van lokale kerken, zijn een
belangrijke vorm van scholing en evangelisatie.
Door het plaatsen van zonnepanelen worden
de energiekosten gedrukt. Als
zendingscommissie willen we dit mooie project
in 2020 financieel steunen. Helpt u mee? U
kunt ook een bijdrage doen in onze
zendingsbussen.
Geef het door!
Op zaterdag 14 maart organiseert de
Gereformeerde Zendingsbond haar jaarlijkse
ontmoetingsdag in de Midden Nederland
Hallen in Barneveld.
Dit jaar is het thema: Geef het door! Het
Evangelie gaat van generatie op generatie.
Maar vanzelfsprekend is dat niet. Juist daarom
worden we opgeroepen om het geloof en de
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
Als je niks weet te zeggen tot God, niks weet te
bidden? Begin maar met een psalm te lezen,
gewoon lezen of uit te spreken, en wie weet:
voeg in de stilte na het lezen van elke psalm
ook een regeltje gebed van jezelf toe.
Als je niks meer weet te geloven? Soms kom je
op zo'n punt, dat je veel dacht te weten, veel
dacht te geloven, maar dat het ineens uit je
handen is gevallen. Begin dan maar weer te
lezen van Jezus, stukjes, beetjes. Opnieuw,
telkens weer. Herhaal het maar.

Psalm 51: Heere, open mijn lippen; dan
zal mijn mond Uw lof verkondigen.
Onlangs verbleef ik voor een paar dagen in het
gastenverblijf van een klooster in België en
deed daar mee met de getijden, met de
dagelijkse getijdengebeden, 6 keer per dag.
Bidden is in die gebedsdiensten vooral psalmen
zingen. Als gebedenboek van Israël en van de
kerk. In een maand zingt men het hele
psalmboek door en dan weer op nieuw. Stel je
voor, zes keer per dag, een maand, een jaar,
jarenlang. Dan slijten de woorden wel in. De
monniken die je voorin de kerk zag zitten,
baden en zongen dan ook geregeld uit hun
hoofd de woorden mee.
Psalmen bidden is eigenlijk woord en antwoord
ineen. Het is bidden tot God, én het openen
van je lippen en het verkondigen van zijn lof
ineen (ps51). Als je de psalmen bidt (of zingt),
dan kun je iets aangereikt krijgen van God door
de woorden die je leest en spreekt, maar
tegelijkertijd kunnen de woorden die je leest en
spreekt ook jouw gebed vormen tot God. En
natuurlijk, soms doen de woorden van die
psalmen als je ze zo in volgorde zingt zoals in
het klooster, of in de kerk niet zoveel met je op
dat moment, maar ze slijten wel in. Ze nestelen
zich in je hart op plekken diep in je
onderbewuste, en je zult momenten hebben in
het leven dat ze ineens boven komen. Dat je ze
als goed woord kun schenken aan anderen, of
dat je er zelf van opknapt.
Herhaling wordt vaak saai gevonden, maar wie
weet zou het juist wel eens een weg tot
verdieping kunnen zijn, dat je wortels diep
groeien in bijvoorbeeld de psalmen. De kerk
kent herhaling, een herhaling van zetten. Elk
jaar weer advent, kerst, lijdenstijd, pasen,
pinksteren etc. Opdat onze wortels diep
groeien in het verhaal en het leven van Jezus
Christus die de levende is. Herhaling is zo
vertoeven bij God, in het bidden en zingen van
de psalmen ook in onze diensten, in het lezen
van de schriften.

Lied van de maand maart
Dit vrolijke liedje zingen we met elkaar in
maart.
Lees je Bijbel bidt elke dag
bidt elke dag, bidt elke dag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag
Read your bible pray every day
pray every day, pray every day
Read your bible pray every day
if you want to grow
if you want to grow
if you want to grow
Read your bible pray every day
if you want to grow
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Meeleven
Bijbelkring

We leven mee met br. Hugo W. (Naarden). Zijn
vrouw Anke W.n- B. overleed op 9 januari na
een lang ziekbed van vele jaren. Zij leed aan
vroege alzheimer en woonde in een
verzorgingshuis in Leusden. Hugo is dankbaar
voor wie zij was en dat zij aan hem gegeven
was. We wensen hem sterkte, en bidden voor
hem en de verdere familie.

In verband met de vakantie en het op vakantie
zijn van een aantal mensen is de bijbelkring op!
26 februari! Dat is dus een weekje later. Van
harte welkom bij de fam. A. sr. We vervolgen
de lezing uit Handelingen.

Koffiemiddag 26 februari
Graag nodigen we u uit voor een koffiemiddag voor als u wat ouder bent, en natuurlijk ook
gewoon als u er graag bij bent- met als thema
'de hemel'. De naam zegt het ergens al, er
wordt koffie en thee geschonken en dus is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten, maar we
willen ook met elkaar ergens over spreken. Het
thema van deze ochtend is 'de hemel'.
Misschien heeft u wel vragen daarover, of bent
u gewoon benieuwd, van harte welkom! 26
februari in de consistorie van 15.00-17.00 uur.
Ikzelf, ds. van Meijeren, zal deze ochtend
leiden. Als u graag wilt komen, maar geen
vervoer heeft kunt u contact opnemen met:
Ymkje van ’t R., 035–694 12 95

We leven met mee met onze koster Gertjan S.
en zijn gezin (Kortenhoef). In de afgelopen
periode overleed zijn moeder, mw. SchaapDoorn. Vorig jaar overleed zijn vader, en ook
Diny haar vader overleed vorig jaar. Al met al
een vreemd, roerig en verdrietig jaar, maar ook
een jaar waarin dankbaarheid en geloof
gedeeld mocht worden. We bidden voor hen
allen.
Br. Peter V. (Hilversum) heeft te horen
gekregen dat hij eind februari opnieuw
geopereerd moet worden. Alle 'kleine'
hersteloperaties hebben niet geholpen en dit
betekent dat hij eind februari een zware
operatie moet ondergaan. Dit is
vanzelfsprekend een grote teleurstelling. We
bidden voor hem, om moed en kracht, en
wijsheid bij artsen.

Liedbundels
De kerkenraad heeft het plan opgevat om de
liedkeuze in de kerkdienst uit te breiden.
Steeds vaker bereiken ons daar vragen over en
het lijkt ons dan ook goed om daarvoor een
voorstel te doen. Zingt een nieuw lied zegt de
psalmist (ps. 96), laten we dan de daad bij het
woord voegen. Concreet is het voorstel als
volgt, ons rode Liedboek voor de Kerken (1973)
blijft de standaardbundel. Maar daarnaast
wordt aan voorgangers de mogelijkheid
geboden om liederen te kiezen uit het nieuwe
Liedboek (2013) en uit de bundel Weerklank
(2016). Daarbij wordt gevraagd rekening te
houden met de vorm van onze diensten en het
feit dat wij in de regel begeleid worden op het
orgel. Omdat wij u niet onnodig op kosten
willen jagen en een heel gesleep aan bundels
willen voorkomen zal elke zondag een
liederenblad in de kerk liggen waarop voor die
dienst de liederen gedrukt staan die niet in het
rode Liedboek staan. Nogmaals het rode

Overleden
Op 29 januari overleed br. Gerrit Landaal in de
leeftijd van 68 jaar. Vrijdag 7 februari vond de
afscheidsdienst plaats in onze kerk waarna br.
Landaal begraven werd in Dieren, de regio waar
hij vandaan kwam. Hij overleed in hospice de
Beukenhof na een kort en heftig ziekbed. We
bidden voor allen die hem zullen missen,
zussen en broers, kinderen en kleinkinderen. In
ons midden denken we in het bijzonder aan zijn
dochter Desiree en Ronald B.-L. (KORTENHOEF)

Leeskring
De Leeskring vindt plaats op woensdag 4 maart.
Om 20.00 uur in de consistorie. We naderen
het einde van het boek van Gioia. Van harte
welkom! We drinken gezellig wat na.
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Liedboek blijft de standaardbundel, daarnaast
wordt mogelijkheid geboden om te kiezen uit
Liedboek (2013) en Weerklank (2016).
Wij willen u graag in dit voorstel meenemen en
daar ook inspraak in geven door e.e.a. uit te
leggen over deze bundels en samen met elkaar
aan deze bundels zingend te proeven.
Woensdagavond 25 maart zal er daarom een
zangavond met uitleg georganiseerd worden in
de kerk. Het is dan de lijdenstijd en met
lijdensliederen uit beide bundels kunnen wij fijn
zingen en proeven aan deze liedbundels. Schrijf
het in uw agenda: 25 maart.

elkaars verdriet en zorgen, blijdschap en
dankbaarheid.”
Wij vragen u om ons te helpen door
opmerkzaam te zijn in de gemeente- ziet u dat
er behoefte is aan bezoek, meldt u dit dan bij
de predikant of de ouderlingen, ook bij ziekte
of opname in het ziekenhuis.
Tegelijk zijn wij blij met de leden van de
Bezoekerskring, die geregeld een bezoekje
brengen aan de ouderen van onze gemeente.
Kerkenraad
Op D.V. dinsdag 10 maart vergadert de
kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de
kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 en
20.30 uur.

Uit de kerkenraad
Vorige maand was de bevestiging van drie
nieuwe ambtsdragers, waarvoor wij dankbaar
zijn. Wat een zegen dat zij zich in willen zetten
voor de gemeente. “God zelf zorgt voor zijn
gemeente”, sprak dominee van Meijeren, “jullie
kunnen dus in de nacht gewoon gaan slapen”.
Omdat er zes ambtsdragers afscheid namen zijn
er nu vacatures in het college van diakenen en
in het college van ouderlingen.
Het college van diakenen zal prioriteiten
moeten stellen en kijken hoe zij taken anders
kunnen verdelen. Bijvoorbeeld: misschien wilt u
als gemeente mee helpen met het brengen van
de bloemengroet op zondag. Wij vragen bij de
afkondigingen of iemand in staat is de bloemen
te brengen. Dit kunt u na de dienst kenbaar
maken aan de diakenen. De diakenen zullen
ook geregeld zelf de bloemen bezorgen, maar
wat hulp van u is zeer welkom.
Ook het college van ouderlingen moet kijken
naar prioriteiten in het bezoekwerk.
In onze gemeentegids is te lezen dat de
pastorale zorg is toevertrouwd aan de
predikant en ouderlingen: ”iedereen die dat
wenst kan voor een huisbezoek contact
opnemen met de predikant of met één van de
ouderlingen. Doe dat vooral en vrijmoedig. Het
pastoraat is niet alleen de zorg van de
predikant en de ouderlingen. De basis is dat wij
samen gemeente van Christus zijn en zo leden
van één lichaam. Daarom leven wij als leden
van één lichaam met elkaar mee en delen

Tot slot
Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad.
Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan
de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de
kerkenraadsleden aan te spreken.
Marjan P., scriba.

College van Kerkrentmeesters
Opbrengst van de collectes
Euro
Bonnen
12 jan 123,20
50%
19 jan 145,80
43%
26 jan 129,45
43%
02 feb 134,91
49%
Instandhouding Predikantsplaats
Euro
Bonnen
12 jan 115,41
52%
26 jan 174,17
37%
Bankrekeningnummer College van
Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland. (Let
op!! Het rekeningnummer voor het bestellen
van collectebonnen staat hieronder)
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting
van het bedrag op bankrekeningnummer NL24
INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde
Gemeente ’s-Graveland.
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Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal
waardes, te weten:
15 euro (20 x 0,75)
25 euro (20 x 1,25)
45 euro (20 x 2,25)
Als u bij uw overschrijving vermeldt welke
waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door
u bestelde boekjes ontvangen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij één
van de Kerkrentmeesters.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Het College van Kerkrentmeesters

Diaconie
De collecte van 16 februari 2020 is bestemd
voor de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond
(HGJB).
De HGJB gelooft dat het Woord van God voor
iedereen en in alle situaties betrouwbaar is en
wil, samen met de gemeenten, kinderen,
tieners en jongeren helpen om met en voor
God te leven en Hem steeds beter te leren
kennen als de God van het verbond, die ook
hen wil helpen en leiden in een wereld waarin
het vaak moeilijk is om overeind te blijven en
als christen je weg te vinden.
De HGJB probeert hen op verschillende
manieren te stimuleren om Jezus te gaan en te
blijven volgen en om hen te leren om daar in
het dagelijks leven handen en voeten aan te
geven. Dat gebeurt door allerlei activiteiten te
organiseren en informatie beschikbaar te
stellen voor de kinderen, tieners en
jongvolwassenen zelf, maar ook voor degenen
die zich in de gemeenten inzetten voor
jeugdwerk, missionair tienerwerk, catechese en
voor gezinnen.
Op de website www.HGJB.nl en via hun
jeugdwerkadviseurs is veel informatie te vinden
en te krijgen over de diverse activiteiten,
conferenties, vakanties, tieneravonden,
scholierenweekends, blogs, etc.
De HGJB doet veel belangrijk en goed werk,
maar is voor haar werk voor een groot deel
afhankelijk van de opbrengsten uit collectes die
in plaatselijke kerken en gemeenten voor het
jeugdwerk worden gehouden en heeft die

steun heel hard nodig. Laten we daarom samen
met andere gemeenten door financiële steun
en voorbede de HGJB helpen en bemoedigen
om ook op de langere termijn de onmisbare
boodschap van God aan jongeren door te
blijven geven.
We voelen ons vaak zo machteloos als het gaat
om onze jongeren op hun weg naar
volwassenheid het geloof in, en het vertrouwen
op, de liefde en de hulp van God mee te geven
en die ook te laten behouden. Daarom is de
ondersteuning van de HGJB daarbij zo
waardevol. Door eigen ervaringen in de loop
van het leven ga je inzien hoe weinig invloed je
eigenlijk zelf op je leven kunt uitoefenen en
hoezeer je God in je leven nodig hebt. We
willen daarom zo graag voorkomen dat onze
jongeren dat pas later in hun leven, na veel
moeite en verdriet, weer echt gaan beseffen en
dan de weg terug naar God niet meer, of alleen
met heel veel moeite en omwegen, terug
kunnen vinden.
Van harte aanbevolen, mede uit liefde voor
onze jongeren.
Opbrengst van Collectes
Euro
Bonnen
12 jan 105,86
58%
17 jan 43,85
Veenstaete/Zending
19 jan 155,85
39%
26 jan 186,11
60%
02 feb 140,67
44%
Hartelijk dank voor uw gaven.
Rekeningnummer Diaconie
NL23RABO 0388233605
Tnv. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Roosters

Collectantenrooster
16 febr
diaken/kerkrentmeester
23 febr
Marly van R./Rachel V.
1 maart
diaken/kerkrentmeester
8 maart
Ella van den B./Lisette L.
Rijrooster
16 febr
Deus S./Arnold van ’t R.
23 febr
Bert B./Adrie - Raymond v.d. P.
1 maart
Daniël A./Gerrie van L.
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8 maart

Klaas P./Henk van de P.

Koffierooster
16 febr
Diny S.
23 febr
Hanneke ter S.
1 maart
Yvar S.
8 maart
Jan V./Gerdi van B.
Oppasrooster
16 febr
Liselore H./Kaj N.
23 febr
Christa L./Lisette L.
1 maart
Paula P./Jan-Martijn P.
8 maart
Gerdi van B./Emma van B.

Psalm 96
Zingt nu de Heer een nieuw lied,
zingt de Heer aarde alom;
zíngt de Heer, zegent zijn naam,
dag op dag verkondigt zijn heil.
Meldt onder de volken zijn glorie,
alom in de landen zijn wonderen.
Want groot is de Heer, hoog te loven,
boven alle goden geducht.
…
Verkondigt het onder de volken:
de Heer heeft de troon ingenomen,
vast staat thans de wereld, onwrikbaar.
Hìj richt de volken naar recht.
In de hemel is vreugde, de aarde zingt mee,
de zee davert met machtige branding;
het is feest op het veld en bij al wat daar leeft,
alle bomen des wouds ruisen jubel:
voor de Heer, want in aantocht is hij,
in aantocht als richter der aarde;
dan richt hij de wereld rechtvaardig,
haar volkeren krachtens zijn trouw.
Vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der
Zeyde

NUMMER 2020

Johannes op Patmos
Het kleine Patmos, waar Johannes droomde,
waar bevend hij de nieuwe hemel open zag,
waar schrik en vreugde in hem samen
stroomden
tot hij verrukt een nieuwe morgen zag,
een nieuwen hemel , en een nieuwe aarde….
Want al het oude was voorbijgegaan.
En voor zijn oog is kostelijk en klaar de
glans van het nieuwe Jeruzalem ontstaan.
Zijn verre stem zoekt aarzelend naar woorden.
De schoonste zijn hem nog niet schoon genoeg!
De hooge stad met hare paarlen poorten,
stad zonder tempel, die geen licht behoeft,
want God is haar ten zon en maan en tempel,
Zijn heerlijkheid haar kristallijnen licht,
geen dood nog rouw betreden dezen drempel:
God zelf wischt daar de tranen van ’t gezicht.
Vertel, Johannes, Uw verrukte droomen,
bouw met Uw beelden Gods verklaarde stad,
de Eeuwige , waar recht en vrede wonen ,
die sieraad tot haar fundamenten had:
smaragd en hyacinten en opalen
blauwe saffier en paarse amethyst,
het twaalfde fundament, het laatst van allen,
waar hij Uw eigen naam geschreven wistHebt gij zozeer van amethyst gehouden?
Teedere synthese, vloeiend uit rood en blauw,
de roode hartstocht , die niet kan verkouden,
Verinnigd en getemperd door de trouw?
Spreek van het water der rivier des levens,
Klaarder dan ooit op aarde water vloeit,
Koel en bereid voor ieder hart dat bevend
Treedt tot zijn stroom, ten doode toe
vermoeidOkke Jager
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