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Deze week, een kaart met een uitspraak van Maarten 
Luther waar ik op loop te kauwen, twee lieve meiden die 
een gebakje en een groet komen brengen. We zien elkaar 
niet maar we zijn niet uit het zicht.  

Bedankt. Mieke Smits 

Mensen werden 
verrast door de 
gebakjes en 
cupcakes van het 
Kinderkerkkamp 
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De tijd van zelfgekozen quarantaine leert ons ook veel. Over hoe 
kwetsbaar we zijn, en dat het leven niet maakbaar is. Over wat 
belangrijk is in het leven. Over hoe we willen dat dat onze 
samenleving en de wereld er uit mag zien na de lockdown. Wat willen 
we bewust anders?  En hoe kunnen we aan die droom bijdragen?  En 
wat willen we uit onze quarantaine(-vasten)tijd? 

Stuur uw reactie naar 
favanhelden@gmail.com 0630221990 
In de Pinksterviering wil ik aandacht geven aan 
leerpunten. 

 

OPROEP voor Pinksteren 
Geef voor Pinksteren mij in een aantal regels antwoord 
op de vraag? 

Wat geeft mij/ons kracht? Wat hoop ik op na 
de coronacrisis? Wat heb ik (hebben wij)  
geleerd van deze coronatijd? 

 

mailto:favanhelden@gmail.com
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Vanmiddag kreeg 
ik namens jou 
een heerlijk 
gebakje door 
Dana aangereikt. 
Ontzettend leuk 
en attent, 
dankjewel. 

Marieke Smit 

Je kunt nog steeds gebakjes bestellen. 

Rekening staat op naam D.G. Witte 
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Van Facebook 

Gemeente Delft 

Koningin Máxima 

bracht 19 mei in Delft 

een bezoek aan de 

Voedselbank Ze sprak 

met vrijwilligers over 

het samenstellen van 

de pakketten en hoe 

ze daarbij voldoende 

afstand houden in 

tijden van corona. 

Hulde en waardering 

voor de vrijwilligers! 
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Mijters kunnen 

tijdens de 

pandemie ook 

creatief gebruikt 

worden. 
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Al ga je straks ooit kapot van de pijn  

En is het nu niet wat het zou moeten zijn  

Wat het ook is je kan het delen met mij  

Al ben je ver weg ik ben altijd dichtbij 

De straten die zijn verlaten in een zon die steeds feller schijnt 

Deze stilte maakt de ruimte vrij om te kijken wie we zijn 

Om weer te kijken wat we doen bij 

Deze en wat er werkelijk toe doet in leven 

Misschien is deze vloek een zegen en komt ie ergens wel op tijd 

Maar ik voel het net als jij hier vechten, hier ergens diep vanbinnen 

De onzekerheid, het ongeloof en de waarheid in het midden 

Al weet ik niet wat de toekomst brengt weet dat ik op je wacht 

In gedachten ben je hier dus zing ik zacht 

Als je mij zoekt zal ik je vinden 

En als je verdwaalt zoekt naar de zinnen 

Al voelt het alsof je de strijd niet kan winnen 

M’n hart het staat open je kan altijd naar binnen 

https://youtu.be/wOq7PDegtCg 

https://youtu.be/wOq7PDegtCg
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file:///C:/Users/favan/Dropbox/Kerk%20en%20werk%20(DB%20MEGA)/Preken%20(MEGA)/Preken%20Fred%20(DB)/www.pgdelft.nl
https://forms.gle/4oJAHsWgKe6T2eTs8
https://forms.gle/5fFDeJ68u2DUnzTk6
mailto:dekerkdichtbij@gmail.com
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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

