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We go walking, hand in hand 
All across the land it's East At Easter 
Things will lighten up the sky, East At Easter 
 
songtekst van de Simple Minds. 
Schitterend lied, zie ook de live opname van het concert in Verona. 
https://www.youtube.com/watch?v=IBGCsiFLyJM 
 

Beste gemeenteleden, 
 
Hopelijk mogen we volgend jaar Pasen 
samen vieren hand in hand. 
 
Voor iedereen Goede en Gezegende 
Paasdagen gewenst! 
 
Kees Opendorp 

https://www.youtube.com/watch?v=IBGCsiFLyJM
https://www.youtube.com/watch?v=IBGCsiFLyJM
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We go walking, hand in hand 
All across the land it's East At Easter 
People walking hand in hand 
When ships are moving south it will be East at 
Easter 
We will rock you, rock you little child 
We will rock you, rock you little child 
All across the land it's East At Easter 
All across the land it's East At Easter 
 

Ah, we'll go walking hand in hand 
We'll go walking hand in hand, yes 
We will rock you, rock you little child 
We will rock you, rock you 
Rock you little child 
They're gonna lighten up the sky 
When they lighten up the sky it will be East At Easter 
We will rock you, rock you, rock you 
 

Things will lighten up the sky, East At Easter 
Things will lighten up the sky, East At Easter 
We'll go walking hand in hand 
'Cause all across the land it will be East At Easter 
Ah, we will rock you, rock you little child 
We will rock you, rock you little child 
All across the land it's East At Easter 
When ships go moving south it will be East At Easter 

They're gonna lighten up the sky 
They're gonna lighten up the sky 
They're gonna lighten up the sky 
East At Easter 

https://www.youtube.com/watch?v=IBGCsiFLyJM
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Een foto van 
een verstilde 
stad , waar 
de kleur uit 
verdwenen 
lijkt, maar 
toch 
betoverend 
mooi. 
 
Willem 
Annema 
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Hierbij mooie woorden uit een 
gedichten boekje dat we ontvingen.  
Ik vind deze tijd mooi omschreven. 
Voor iedereen gezegende dagen.  
 
Aline Sosef 
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bedauwde velden 
hoe fris geurt het jonge gras 
of was het jouw haar? 
mijn hart is vol heimwee 
naar die eerdere dagen 
 
lichte nevels 
versluieren de bloesem 
zo stil het landschap 
weemoedig mijn gedachten 
meegedragen door de wind 
  

Een teken van leven van Marja, 
Theo en kids 
 
Vanuit Capelle onze hartelijke 
groeten aan de Hof van Delft 
gemeente met een Japans tanka 
gedicht van Rita Kaagman: 
 
Marja Agema 



Een teken van leven Hofkerk  

 
7 

 



Een teken van leven Hofkerk  

 
8 

  

Stoepkrijttekeningen op de 
Tuindersvaart en op de Kristalweg 
 
Hartje met Hou het vol 
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Voor jullie ook veel sterkte en kracht 
gewenst in deze tijden 
Bedankt voor de diensten  
Nu online/Facebook 
 
Hartelijke groeten 
Jolanda Dukker 

Een Paasgroet van de 
wijkgemeente Immanuël 

Een Paasgroet om zelf te 
versturen bij het PKD 
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Maar de lente wist het 
niet… 

Het was begin 2020… 
De mensen hadden een lange 
donkere winter achter de rug, 
Februari was een hele onrustige 
maand geweest met veel stormen 
en veel regen 
De natuur was onrustig, alsof ze 
de mensen iets wilde vertellen, 
alsof ze de mensen ergens voor 
wilde waarschuwen…En toen 
werd het Maart… 
 
Het was Maart 2020… 
De straten waren leeg, de meeste 
winkels waren gesloten, de 
meeste auto’s stonden langs de 
kant van de weg, de mensen 
kwamen bijna niet meer buiten en 
dat over de hele wereld, landen 
gingen op slot, de mensen 
konden niet geloven dat dit 
gebeurde, het was zo 

surrealistisch…Iedereen wist wat 
er aan de hand was 
 
Maar de lente wist het niet 
En de bloemen bleven bloeien 
En de zon scheen…De eerste 
mooie lentedag sinds lange tijd 
brak aan 
En de zwaluwen kwamen terug 
En de lucht werd roze en blauw 
Het werd later donker en ’s 
ochtends kwam het licht vroeg 
door de ramen 
 
Het was Maart 2020… 
De jongeren studeerden online, 
vanuit huis 
Kinderen speelden onvermijdelijk 
vooral in huis 
Pubers verveelden zich, ouders 
wisten niet wat te doen 
Mensen kwamen alleen even 
buiten om boodschappen te doen 
of om de hond uit te laten 

Bijna alles was gesloten …Zelfs 
de kantoren, hotels, restaurants 
en bars 
Het leger begon uitgangen en 
grenzen te bewaken 
Mensen moesten vanuit huis 
gaan werken 
Ondernemers kwamen in de 
problemen 
De meeste kinderen konden niet 
meer naar school 
Er was ineens niet genoeg ruimte 
voor iedereen in ziekenhuizen, 
operaties en onderzoeken werden 
uitgesteld…Iedereen wist het 
 

Irene Vella uit Italië schreef het 
gedicht ‘Maar de lente wist het 
niet.’ Susan Blanco scheef de 
Nederlandse versie. Het gedicht 
beschrijft op mooie wijze de 
ontstane situatie door het 
coronavirus, met een droom hoe 
we hopen dat het afloopt. 
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Maar de lente wist het niet en het 
ontsproot 
Ze draaide onverstoorbaar haar 
jaarlijkse programma af 
Ze schonk ons haar mooiste 
bloemen en haar heerlijkste 
geuren 
 
Het was Maart 2020 
 
Iedereen zat thuis in quarantaine 
om gezondheidsredenen of 
preventief 
Sommige mensen mochten niet 
meer naar hun werk, anderen 
móesten 
Elkaar omhelzen, kussen of een 
hand geven was ineens een 
bedreiging 
Iedereen moest flinke afstand tot 
elkaar bewaren, dat was 
afschuwelijk 
In de supermarkt waren allerlei 
schappen leeg 
Allerlei leuke dingen gingen niet 
meer door, daar werd een streep 

door gezet en niemand wist 
wanneer dat weer kon 
Mensen werden beperkt in hun 
vrijheid terwijl er vrede was 
Over de hele wereld werden veel 
mensen ziek en het was 
besmettelijk… 
Er was isolatie, ziekte en 
paniek….Toen werd de angst pas 
echt!! 
 
En de dagen zagen er allemaal 
hetzelfde uit… 
En de weken duurden ineens veel 
langer… 
En iedereen hoopte dat er niet 
nóg meer strenge maatregelen 
zouden volgen… 
De mensen zaten vast in een film 
en hoopten dagelijks op dé held… 
De wereld was vertraagd terwijl 
het geen vakantie was, niemand 
had dit verwacht… 
Iedereen wist wat er gebeurde 
 

Maar de lente wist het niet en de 
rozen bleven bloeien 
De Magnolia stond in de knop 
De vogeltjes begonnen aan hun 
nestjes 

 
En toen… 
Het plezier van koken en samen 
eten werd herontdekt 
Iedereen gaf elkaar tips over 
leuke dingen die je met je 
kinderen kon doen 
Er was weer tijd om te schrijven 
en te lezen, mensen lieten hun 
fantasie de vrije loop en verveling 
ontsproot in creativiteit 
Sommigen leerden een nieuwe 
taal 
Sommigen ontdekten kunst 
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Sommigen ontdekten dat ze niet 
écht leefden en vonden de weg 
naar zichzelf terug 
 
Anderen stopten met onwetend 
onderhandelen 
Iedereen had van de één op de 
andere dag veel meer tijd voor 
het gezin 
Eentje sloot het kantoor en 
opende een herberg met slechts 
vier mensen 
Anderen verlieten hun 
vastgeroeste relatie om de liefde 
van hun leven te vinden 
Anderen boden aan om voor 
kwetsbare mensen 
boodschappen te doen of te 
koken 
Iedereen wist ineens wat een 
‘vitaal beroep’ was, deze mensen 
werden helden, ze werden meer 
gewaardeerd dan ooit 
Anderen gingen op afstand 
muziek met elkaar maken of 

zingen om op deze manier samen 
te zijn 
Mensen kregen oog voor 
eenzaamheid en verzonnen 
dingen om er iets aan te doen 
Mensen herstelden van hun 
stressvolle leven 
Mensen die elkaar niet kenden 
begonnen spontaan een praatje 
met elkaar 
Sommigen maakten vliegers van 
papier met hun telefoonnummer 
erop zodat eenzame mensen ze 
konden bellen 
De overheid ging bedrijven en 
zelfstandigen helpen zodat ze niet 
failliet zouden gaan of mensen 
zouden moeten ontslaan 
Gepensioneerde zorgpersoneel 
bood zichzelf aan om te helpen in 
de Zorg 
Uit alle hoeken kwamen 
vrijwilligers, iedereen wilde iets 
doen 
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen 
mensen uit allerlei landen klappen 

voor alle artsen, 
verpleegkundigen en 
zorgpersoneel die keihard aan het 
werk waren om in de zorg alles 
draaiende te houden 
 
Het was het jaar waarin men het 
belang erkende van gezondheid 
en verbinding, van 
saamhorigheid, van sociale 
contacten en misschien ook van 
zijn roeping, dit deed iets met het 
collectieve bewustzijn, dit deed 
iets met alle mensen… 
En de economie ging bijna kopje 
onder, maar stopte niet, het vond 
zichzelf opnieuw uit 
Het was het jaar waarin de wereld 
leek te stoppen, het jaar waarin 
we met elkaar in de 
geschiedenisboeken zouden 
komen…Dat wisten we allemaal 
 
En de lente wist het niet, 
En de bloemen bleven bloeien, en 
de bomen liepen uit 
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En het werd steeds warmer 
En er waren veel meer vogels 
 
En toen kwam de dag van 
bevrijding… 
De mensen keken tv en de 
premier vertelde iedereen dat de 
noodsituatie voorbij was 
En dat het virus had verloren! 
Dat iedereen SAMEN had 
gewonnen!!! 
En toen ging iedereen de straat 
op… 
Met tranen in de ogen… 

Zonder maskers en 
handschoenen… 
De buurman werd geknuffeld, 
alsof hij een broer was 
En de wereld was mooier en 
liefdevoller geworden 
En de mensen waren humaner 
geworden 
En ze hadden weer waarden en 
normen 
De harten van mensen waren 
weer open, en dat had positieve 
gevolgen 
Doordat alles stil had gestaan kon 
de aarde weer ademen, ook zij 

was genezen van wat de mensen 
háár veel eerder hadden 
aangedaan 
 
En toen kwam de zomer…. 
Omdat de lente het niet wist 
En hij was er nog steeds 
Ondanks alles 
Ondanks het virus 
Ondanks de angst 
Ondanks de dood 
 
Omdat de lente het niet wist, 
leerde iedereen 
de kracht van het leven…

  
Albert van Dorssen 
vond dit een mooi 
gedicht overdenking 
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Lieve mensen van de Hofkerk. 
Vandaag van jullie een leuk  
berichtje gekregen. 
Het gaat redelijk goed met mij. Ik 
ben thuis. Mijn dochter en 
schoonzoon halen de 
boodschappen. 
Vier keer per week hebben we 
(beide dochters, oudere zus, 
dochter van een broer, zoon van 
een broer) beeldcontact. Heel 
waardevol. 
Kortom  het lukt wel. 
Groetjes Mieke. 
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We fell asleep in one world, and woke up in another. 
 
Suddenly Disney is out of magic, 
Paris is no longer romantic, 
New York doesn't stand up anymore, 
the Chinese wall is no longer a fortress, and Mecca is empty. 
 
Hugs & kisses suddenly become weapons, and not visiting parents & friends 
becomes an act of love. 
 
Suddenly you realise that power, beauty & money are worthless, and can't get 
you the oxygen you're fighting for. 
 
The world continues its life and it is beautiful. It only puts humans in cages. I think 
it's sending us a message: 
 
"You are not necessary. The air, earth, water and sky without you are fine. When 
you come back, remember that you are my guests. Not my masters. 

Doorgestuurd door Bram en 
Anneke van der Spek 

woke up in another. 
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We vielen in slaap in één wereld en werden wakker in een andere 
 
Plotseling was Disney niet meer magisch 
Parijs niet langer romantisch 
New York stond niet meer op 
en de Chinese muur is niet langer een fort  en Mekka is leeg. 
 
Knuffels en kussen werden ineens wapens 
en het niet bezoeken je ouders en vrienden werd een daad van liefde. 
 
Plotseling besefte je dat macht, schoonheid en geld niets waard zijn, ze kunnen 
je niet de zuurstof geven waar je voor vecht. 
 
Het leven op de wereld blijft doorgaan en is mooi. Het stopt alleen mensen in 
kooien. Ik denk dat het ons een boodschap stuurt: 
 
"Jij bent niet noodzakelijk. De lucht, de aarde, de lucht zijn prima zonder jou. 
Wanneer je terugkomt, bedenk dan dat jullie mijn gasten zijn. Niet mijn meesters." 

Opgestaan in een ander wereld 
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Tineke de Zwart stuurdeeen foto 
van deze mooie bos bloemen 
Als teken van leven 
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Prachtige muziek...... 
Verbinding wereldwijd 
 
Meta de Vries 

https://youtu.be/4nV8NakYNfs 

https://www.youtube.com/watch?v=4nV8NakYNfs
https://youtu.be/4nV8NakYNfs
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 Zingen / muziek –. Hou vol hou vast 
Muziek en tekst Blof – Uitvoering Muziekgroep 

Ik zie ook wel in  
dat alles anders gaat dan hoe je het wilt, 
Of hoe je het had gedacht 
En ik begrijp ook best  
dat jij het niet meer weet hoe het nu is, 
Is niet wat jij verwachtte 
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder 
 
Het is geen geheim  
dat jij naar iedereen vooral naar zichzelf 
En niet naar een ander kijkt. 
En ik begrijp ook best  
dat dat natuurlijk lijkt als jij nu naar weet dat 
Veel meer kunt bereiken 
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder 
 
  

De muziekgroep nam dit lied op 

Hou vol hou vast 
Er is altijd nog m'n arm  
die om je heen past 
En altijd nog m'n schouder  
die je recht houdt 
Al is het maar voor even 

Hou vol hou vast 
Er is altijd nog m'n hand die 
alles schoon wast 
Al is het maar voor even 
Al is het maar voor even 

Hou vol hou vast 
Hou vol hou vast 
Hou vol hou vast 
Hou vol hou vast 

Klik op deze link om het lied te horen 

https://www.dropbox.com/s/v0bi2v4i1zvwje5/hou%20vol%20hou%20vast%20final.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0bi2v4i1zvwje5/hou%20vol%20hou%20vast%20final.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0bi2v4i1zvwje5/hou%20vol%20hou%20vast%20final.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0bi2v4i1zvwje5/hou%20vol%20hou%20vast%20final.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0bi2v4i1zvwje5/hou%20vol%20hou%20vast%20final.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0bi2v4i1zvwje5/hou%20vol%20hou%20vast%20final.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0bi2v4i1zvwje5/hou%20vol%20hou%20vast%20final.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0bi2v4i1zvwje5/hou%20vol%20hou%20vast%20final.mp3?dl=0
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  Arianne Lodder stuurde dit filmpje 

https://youtu.be/RO7TZpuspbse 

https://www.youtube.com/watch?v=RO7TZpuspbs
https://youtu.be/RO7TZpuspbse
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Maar de lente wist het niet… 

Daar juicht een toon! 

Muziek: erbarme dich 

Een teken van leven 

Andere wereld 

Klokken van hoop 
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Geef een teken van leven!  
Laat weten hoe het met je gaat.  
Laat elkaar weten dat we verbonden zijn met elkaar! 
Laat mensen weten dat je aan hen denkt!  
Laat zien dat God nog steeds tekenen van leven geeft 
 

Deel jouw woorden van hoop, bemoediging en troost 
Een mooie gedachte, gedicht, 
gebed, kaartje, foto, selfie of kort filmpje,  
stukje muziek, tekening of wat dan ook. 
 

Een boeket aan goede wensen 
Blijf sturen we plaatsen op de website een 
compilatie van alle berichten. 

.Mail je bijdrage naar tekenvanleven@hofkerk-
delft.nl of stuur het op naar de Hofkerk, Cort van 
der Lindenstraat 1, 2613 WP of app 0630221990  

 

mailto:tekenvanleven@hofkerk-delft.nl
mailto:tekenvanleven@hofkerk-delft.nl

