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Elke woensdag luiden de klokken van hoop 

als teken van hoop en troost; als signaal van 

respect voor alle mensen die werken in de 

hulpverlening; en om mensen met elkaar te 

verbinden! 

 

Veel kerken in Nederland luiden de klok. Ook 

in Delft zijn ze te horen. 

 
Zoals op dit Facebook filmpje van de Robin 
Voorn, voorganger van de Oudkatholieke kerk  
in Delft en voorzitter van de Raad van kerken 
Delft Jan 
Of op dit Facebook filmpje van de 
Burgemeester Marja van Bijsterveldt, die de 
Bourdon in de Oude Jan mocht luiden 

https://www.facebook.com/robin.voorn.1/videos/2957324767660790/
https://www.facebook.com/robin.voorn.1/videos/2957324767660790/
https://www.facebook.com/VanBijsterveldt/videos/3233324750014046/
https://www.facebook.com/VanBijsterveldt/videos/3233324750014046/
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Een gedicht over beloken Pasen  
van Willem Annema met foto 

vandaag wordt Pasen beloken. 

Het feestgedruis verstomt. 

De kroon op ’t werk is uitgebroken 

de aarde heeft hels gegromd. 

De wachters vielen als dood terneer, 

wisten van schrik niet wat er gebeurde 

bij het opstaan van de Heer, 

toen de zon de ochtend kleurde. 

De drie Maria’s gingen ‘s morgens vroeg 

Op pad, door het bedauwde veld; 

bedroefd, bedrukt, de één die droeg 

de spullen voor de laatste eer aan hun held. 

“Wie wentelt de steen weg van voor het graf?” 

Ja, o wie kan ons daarbij eventjes helpen? 

Twee jongeren, haantjes de voorsten, op een draf 

waren in hun ongeduld niet meer te stelpen. 

Allen door één ding bevangen: 

Hoe zijn de dingen zo onbegrijpelijk gelopen, 

hoe eindigt ons eindeloos verlangen 

naar een betere toekomst waarop wij hopen? 

Ze vonden niet wat ze verwachtten. 

De hoofden raakten nog meer verward. 

Einderloos ver dwaalden hun gedachten 

Naar tijden van weleer, de blik op oneindig,  

                                                                  verstard. 

Maria barstte in tranen uit, 

Ze kon’t niet verkroppen dat haar held was weggeroofd 

Tegen de tuinman schreeuwde ze luid 

“Heer als u hem hebt weggenomen, zeg  

mij dan waar u hem hebt neergelegd”. 

Hun kennis van zaken der Schift was uitgedoofd. 

Toen brak het feest van herkenning aan, 

De opgestane Heer in velerlei gedaanten 

Hij wilde zijn discipelen leren verstaan 

Mozes, de profeten en de Psalmen als 

Bron hoe het leven van de Zoon des Mensen 

                                       zou (ver)gaan. 

Maar vooreerst moesten ze blijven zwijgen, 

Stil wachten op wat zou gaan komen. 

Eerst bezinnen, zoals de tere twijgen  

wachten op de sapstroom van de bomen 

en dan in volle pracht exploderen. 

Zolang ze van de zon blijven verstoken….. 

Ja zolang willen wij van de schriften leren, 

ja, zolang blijft Pasen nog beloken. 
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Cock de Bruijn stuurt een bloemengroet 
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Carline van de Harg schrijft:  
Met een groep mensen, ik ken er een paar van maar lang 
niet allemaal, namen we deze track op.  
Een teken van leven naar elkaar door middel van datgene 
wat mij/ons op de been houdt, muziek. 

https://youtu.be/82VPTQB0Hi
c 

  

https://youtu.be/82VPTQB0Hic
https://youtu.be/82VPTQB0Hic
https://youtu.be/82VPTQB0Hic
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Tony en Karin van Ruiswijk stuurden 
een bedankkaartje 
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Willeke Siepman schrijft: 
Dit was mijnteken van leven aan 
mijn collega's die het zwaar hebben 
nu er Corona in Lindenhof heerst. 
En omdat ik door mijn hernia ze niet 
bij kan staan 
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Lida en Harry ‘t Hart brachten 
eerder tulpen langs 
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www.pgdelft.nl.
https://forms.gle/4oJAHsWgKe6T2eTs8
https://forms.gle/5fFDeJ68u2DUnzTk6
mailto:dekerkdichtbij@gmail.com
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Theoloog André Troost schreef het volgende lied op de melodie van 
'Wie maar de goede God laat zorgen'.  
 
Lees hier de hele tekst:  
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/liveblog-geestkracht/ 

Je jubelt: God zal voor mij zorgen 
wanneer ik hulp van Hem verwacht! 
Toch kun je bang zijn, 
bang voor morgen: 
één lange, eindeloze nacht. 
Geloof wat vast en zeker is: 
licht overwint de duisternis! 

https://youtu.be/Qr8h2Q2-hkg
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/liveblog-geestkracht/
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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

