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Dagthema: Thuis 
 
Overweging 20 september – Ingeborg Schenkels 
 
“… die riep: “ Wakker worden” !!! Je niet laten intimideren nu!  
Niet wegkijken …” 
 

Eerste en tweede lezing uit Ruth 

 

Openingsgebed  

Het licht kan niet in de dingen kijken.  
Dit is waar de duisternis voor is:  
zorgend voor de binnenkant, 
voedt het de ontluikende groei op plaatsen 
waar de dood op zijn eigen manier weer 
transformeert in nieuw leven.  

Lied: JIJ NOG NAAMLOZE H.Oosterhuis/A.Oomen  

Ander, ouder, iemand in ons verborgen: 
plotseling, oplaaiend vuur van visioenen, 
aanschijn der aarde vernieuwend. (2x)  

Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare 
die ons weten doet wat wij niet weten, 
wat onmogelijk is bij mensen en goden. 
Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij. 
In onze handen klemmen wij wichelroeden, 
spiegels en zwaarden.  

En neerdrukt ons droefheid om het gedane, 
om niet te keren woorden, 
om wat groeide, om wat versteende, verwaaide.  

Jij, nog naamloze, ademt ons open 
en wekt in ons weerbarstig geheugen 
wat wij zagen met onze vroegste ogen. 
En doet ons gaan in tranen maar ongebroken door de nacht van de schepping 
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte: blinde muren zacht licht, water geworden 
en aan de overzijde rozensteden 
en de zang van de lijster.  
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Welkom en inleiding  

Goedemorgen, mooie lieve mensen, hier in de Duif, en ook op zoom! Een warm welkom als 
je hier voor het eerst bent, zo af en toe is intuned, of altijd aanwezig... Welkom op deze 
bijzondere dag. 
Het thema van vandaag is : “Thuis”. Voor mij voor het eerst weer fysiek aanwezig in De Duif. 
Ook een beetje mijn thuis, het is fijn om hier te zijn en ook anders, ik houd ervan om samen 
te zingen, elkaar van dichtbij te horen, een hand vast te houden als er ontroering is, of iets 
wordt geraakt, of te fluisteren dat ik blij ben de ander weer te zien, de omhelzing van Jan, bij 
binnenkomst, warm en vertrouwd. Dat is anders nu. 
En daar moet ik ook aan wennen. 
Thuis. 
Daar gaan we het over hebben met elkaar vandaag.  

Thuis heeft voor iedereen een andere, unieke betekenis. 
Thuis bij jezelf, als je je vredig voelt, geniet van de natuur of luisterend naar mooie muziek, 
thuis bij de ander, je lief, waar je jezelf kunt zijn, je kunt laten vallen, waar je je op je gemak 
voelt, misschien voel je je ook thuis bij je familie die je zo goed kent, dat je geen maskers 
nodig hebt omdat ze daar dwars doorheen kijken. 
Thuis in een gemeenschap waar je je mee verbonden voelt door een gelijkgestemde missie of 
visie. 
Home is where the hearth is. 
Maar wat als je geen thuis hebt, niet vredig kunt genieten van de natuur of mooie muziek, 
geen rust om je op je gemak te voelen bij iemand, geen familie om je heen die je zo 
vertrouwd is en je zo goed kent, geen veilig thuis waar je je kunt laten vallen? 
Wat zou er met het hart gebeuren als er geen home is! 
We lezen van Ruth, vandaag, die de moed en de vastberadenheid heeft om met Naomi mee 
te gaan en niet van haar zijde te wijken, want zegt ze : jouw volk is mijn volk, jouw taal is 
mijn taal, jou God is mijn God. Daar horen we over in de eerste en tweede lezing, en in een 
prachtige vertolking van het lied jou land is my land gezongen door Stef Bos. 
We besteden aandacht vandaag aan de vredesvlucht, 
De VredesDuif die in onze gedachten mee vliegt met “ because we carry” naar kamp Moira op 
lesbos.  

We horen de liederen van het koor wat tot mijn grote vreugde weer voor ons mag zingen en 
kunnen ook weer genieten van het prachtige pianospel van Irina, Nettie en ik wensen ons 
met elkaar een mooi en inspirerend samen zijn toe!  
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Lied: Hoe ver te gaan?   H.Oosterhuis / A.Oomen  

Hoe ver te gaan? 
En of er wegen zijn? 
Nooit meer gebaande. Hoeveel paar voeten zijn zij?  
Twee, drieduizend. (2x)  
 
Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar, kreupelen, blinden. 
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft.  
De zon zal hen niet steken overdag. 
Bij nacht de maan niet. 
Zij stoten zich aan stenen, niemand draagt hen.  
Omdat zij willen leven als nog nooit. 
Angstig te moede, zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen.  
Niet hier hun vaderland, en schaamteloos wagen zij alles. 
Soms wordt woestijn oase waar zij komen.  
Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, zal weer ontvlammen. 
Zij blijven kinderen, zij worden groter. 
Hun stoet is zonder einde en getal. 
Tel maar de sterren. 
Zij weten van de stad met fundamenten.  

1e lezing Ruth 1 : 1 - 5 

In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man 
trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem in Juda, om een tijdlang in 
de vlakte van Moab te gaan wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Noömi, en zij 
bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam 
van de ene was Orpa, die van de andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond 
hadden, 5stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee 
zonen en zonder haar man. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Noömi, 
en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het waren Efratieten uit Betlehem in Juda. 
Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen.   

2e Lezing Ruth 1 : 6 - 19 

Toen Noömi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk had aangetrokken 
en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om 
Moab te verlaten en terug te keren. zei Noömi: ‘Gaan jullie nu maar allebei terug naar het 
huis van je moeder. Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn 
gestorven zonen zijn geweest. Moge hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden 
in het huis van een man,’ en ze kuste hen. Toen barstten zij in tranen uit 10en zeiden: ‘Maar 
we willen met u terugkeren naar uw volk!’  
‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Noömi, ‘waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms 
nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor 
een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al 
bracht ik nog zonen ter wereld – zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan 
laten weerhouden met een andere man te trouwen?  
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Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’ 
Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week 
niet van haar zijde. ‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Noömi, 
‘ga haar toch achterna!’  Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De 
HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ Noömi zag dat Ruth 
vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen 
verder, tot in Bethlehem.  

Overweging  

Het thema van vandaag is Thuis. Hoezeer dit thema door mij heen gewoeld heeft de 
afgelopen weken, kwam tot een anticlimax in de ochtend van 09-09 met de nieuwsberichten 
over de enorme brand die het vluchtelingenkamp Moira in de as had gelegd. Eind augustus 
kwam ik terug na 10 weken italië waar ik mij vooral had beziggehouden met aardse zaken als 
een toiletgebouw schoonmaken, mensen wegwijs maken op de camping van mijn dochter, 
en de zorg voor 2 beeldschone kleinkinderen. Bij terugkomst schilderde ik mijn hele huis om 
mijn eigen plek, weer een plek van thuis te maken.  
Tot ik op 09-09 werd overdonderd door het nieuws van kamp Moira. Waar had ik gezeten? 
Waar was ik al die tijd geweest? Had ik mij afgesloten voor de nieuwsberichten? Het was al 
veel langer bekend dat er in de vluchtelingenkampen veel meer mensen werden en nog 
steeds worden geherbergd dan de bedoeling is. In kamp Moira verbleven 20.000 mensen , 
mannen vrouwen en kinderen! Terwijl het kamp voor 3000 mensen was ingericht. Met 
nauwelijks toiletten, nauwelijks genoeg te eten , nauwelijks zorg.....en in volledige 
lockdown sinds de pandemie. Mensen zoals u en ik van hetzelfde vlees en bloed, zonder 
thuis, opgesloten als ratten in een val. 
En dat gewoon anno nu in Europa.  
“ Wir Schaffen das” zei Angela Merkel precies 5 jaar geleden toen de enorme stroom van 
mensen uit Syrië en Afghanistan door oorlog en geweld op de vlucht gingen op zoek naar een 
beter heenkomen, op zoek naar een veilige plek om te overleven. Op zoek naar een thuis. 
Wat was er terechtgekomen van het Europese immigratiebeleid?  
Een gevoel van grote onmacht overviel me en tegelijkertijd een stem die riep: “ Wakker 
worden” !!! Je niet laten intimideren nu! Niet wegkijken.  
Een week ervoor liep ik langs het Asielzoekerscentrum in Alkmaar, 
800 appartementen, leeg. Een kamer bewoond, anti kraak. Ik voelde schaamte en de 
urgentie in actie te komen. Kan ik niet iets doen? Kunnen wij niet iets doen?  
Waar is God? De krachtige en tedere, kan die niet iets doen? En plotseling herinnerde ik mij 
een scene uit de exodus waarin God afdaalt naar beneden omdat hij het geschreeuw en 
gekerm van de kinderen van Israël heeft gehoord. Hij spreekt tot Mozes vanuit een 
brandende doornstruik , roept Mozes en zegt : “ leid de kinderen van Israël naar een wijds 
land,  
“Wie ben ik?” zegt Mozes “ en wat zeg ik tegen het volk wie mij gestuurd heeft, En God 
antwoordt: “ Zeg: “ ik zal er zijn zoals ik ben” Dit moet je  
zeggen tegen de kinderen van Israël “ ik zal er zijn” heeft me naar jullie toegestuurd.  
Een paar dagen later spreek ik Marc, en hij zegt: Daar waar verzet op komt, daar waar je het 
niet langer aan neemt voor: “ zo is het nu eenmaal ” , daar is God. Want God spreekt en 
handelt door je heen, als mensen in nood verkeren, en je in verzet komt.  
En opeens snap ik wat dat betekent, het je geroepen voelen, het niet meer kunnen en willen 
negeren. In verzet komen. En daarbij een enorme energie en kracht voelen.  
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Ik kijk naar de veelzeggende trieste foto die Liesbeth mij gestuurd heeft voor de uitnodiging 
van vandaag, troosteloos en kleurrijk tegelijk. 
“Open the borders” staat in hanenpoten op 1 van de tentjes die in plassen water staan.  
Er kwam een herinnering boven aan een foto die ik ooit had gezien en die diepe indruk op 
mij maakte, een foto van de aarde, gezien vanuit de ruimte gemaakt door 1 van de 
astronauten van de Apollo 8 ten tijde van maanlanding in 1968. Vanuit de ruimte zie je een 
prachtige ronde bol, een planeet, de aarde, waar we met zijn allen mogen wonen. Zo 
indrukwekkend hangend in het  
heelal. En het meest verbazingwekkende is: op die foto van de aarde staan helemaal geen 
grenzen! Wijds land en zee. Toch leven wij nog steeds met het absurde concept van 
landsgrenzen, alsof je een stuk van die prachtige planeet zou kunnen bezitten, en erger nog 
dat je met grenzen die vanuit de historie zijn gelegd, mensen kunt uitsluiten die van een 
ander stukje van die planeet komen. Wie heeft dit bedacht? Dat je mensen, mensen dus zoals 
jij en ik van vlees en bloed kunt uitsluiten op grond van het land waar je vandaan komt? Dat 
grenzen voor bepaalde mensen gesloten zijn. En dat als mensen zelfs als ze alles kwijt zijn 
niet geholpen, maar genegeerd, gekleineerd, en niet erkend worden. “ ze willen jullie hier 
niet, zei een journaliste na de zoveelste vraag van een vluchteling in het kamp, : mag ik met 
je mee? Kun je niet iets doen? “  
Ik wil het verhaal van Ruth graag zien als een hart onder de riem, mijn inspiratie en mijn 
voorbeeld, standvastig en moedig, ik geef niet op want jouw land is mijn land, jouw volk is 
mijn volk, jouw taal is mijn taal en jouw God is mijn God, Jou hart in my hart.  
Want zij zijn wij  
Laten we in dit samen zijn wat we vieren vandaag, stilstaan bij wie we zelf wellicht nog 
buitensluiten, die niet welkom is in onze wereld, en laten we dan een begin maken met de 
grenzen van ons hart op te rekken, zodat ook die  
mensen welkom zijn in je hart en in jouw wereld. Dat is de beste manier om naar een nieuwe 
werkelijkheid te bewegen op deze prachtige aardbol.  
Moge het zo zijn.  

Piano  

Lied:    H.Oosterhuis / A.Oomen 
Naamloos schooiert liefde langs de wegen,  
die beweegt de zon en alle sterren.  
Naamloos schooiert liefde langs de wegen,  
ziet de mensenkinderen al van verre, 
zoekt hen op in hun bezeten dromen, 
wekt hun rede weer, hervindt hun namen,  
temt de stormen van hun vergezichten,  
sluit de deur toe achter hun verleden.  
 
Naamloos schooiert liefde langs de wegen,  
die ons geeft nieuw licht in onze ogen, 
ons doet hopen dat nog nooit geziene:  
nieuwe aarde op de vloed heroverd. 
Die in diepe zinverloren nachten 
schenkt een uur van waarheid en genade:  
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hakt bronaders in de rotswand open, 
plant een eiken woud op woeste hoogten.  
Levend woord dat nooit ons zal ontbreken,  
aller mensen naam en zielsbeminde, (2x)  
naamloos schooiert liefde langs de wegen die beweegt de zon en alle sterren. (2x)  
Naamloos schooiert liefde langs de wegen maar vindt in mensen rust en duur.  
Naakt en veilig - wij die nog leeg zijn en ongenadig, halve waarheid, 
kilte, schemer, kreupelvuur: 
Liefde, neem ons dit uur, dat wij ontvangen, weten. (2x)  

Geloofsbelijdenis :  

Lied van Ruth: 
My land is jou land     Stef Bos  
Ek is n vreemde hier 
Ek het my land gelos  
Ek het jou pad gekruis  
Ek het jou spoor gevolg  
Jy het gesê gaan terug  
Moe nie op my vertrou  
Maar jy's 'n deel van my  
Wat doen ek sonder jou  
En ek weet die toekoms is onseker  
En die donker is digby 
En ek weet ons wag 'n lang reis  
Reg deur die woestyn  
Maar jou land is my land  
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God  
Jou droom is my droom  
Jou pad is my pad  
Jou toekoms my toekoms  
Jou hart in my hart 
Ek weet jou volk is bang  
Voor ons wat anders is  
Maar ek sal brugge bou  
Daar waar die afgrond is  
En ek sal terugverlang  
Wanneer die wind sal waai  
Wat uit die suide kom  
Van my geboorte grond  
Maar ek sal sterk wees 
En ek sal oorleef 
Want ek wil naas jou staan  
Al sal dit moeilyk wees  
Maar jou land is my land  
Jou volk is my volk  
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Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
Jou droom is my droom  
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms  
Jou hart in my hart  

Vredesvlucht  

In de zomer van 2015 hadden drie Amsterdamse vrouwen er genoeg van om machteloos toe te 
kijken hoe er moeders, vaders en kinderen verdronken tijdens hun vlucht naar veiligheid. Ze 
besloten de kinderen en hun families te gaan helpen en startten een enorme inzamelingsactie 
voor babydragers. Zonder EHBO diploma en nog nooit in de frontlinie gestaan van een 
humanitaire crisis vlogen de vrouwen, met veel media aandacht, vol energie en met 1000 
babydragers in het ruim naar Lesbos.  

Hier werd gelijk duidelijk dat de situatie veel schrijnender was dan ze zich hadden voor kunnen 
stellen en schakelden ze gelijk; naast de babydragers werden er ook bananen en flesjes water 
uitgedeeld aan de mensen die zonder enige bezittingen of geld hun thuisland waren gevlucht 
en kilometers moesten lopen. Een groter plan, en meer hulp was nodig, dus bedachten de 
vrouwen onze formule: elke week een fris, nieuw team van over de hele wereld de kans geven 
om op Lesbos het verschil te maken. Het doel? De vlucht, en steeds vaker het verblijf van 
mensen op de vlucht iets dragelijker te maken. Because We Carry gelooft dat je zelf de 
verandering moet zijn die je graag ziet in de wereld. Daarom gaan er via Because We Carry 
wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar mensen op de vlucht te helpen. Naast 
het uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en droge kleren, proberen de teams van BWC 
ook een glimlach, respect en wat hoop te brengen.  
Dit is hun motto:  
We houden van daadkrachtige naastenliefde. Om onze hulp zo relevant en efficiënt mogelijk te 
laten zijn, bepalen we ter plekke waar het meeste behoefte aan is. Voor ons handen-uit-de-
mouwen-werk hebben we goedkeuring van de UNHCR en we werken dagelijks intensief 
samen met andere hulporganisaties, zoals o.a. Movement On The Ground en T he Giving Food 
Truck. De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring; elke gedoneerde euro 
komt zo rechtstreeks bij zijn doel terecht.  

Lied: Het was een nacht door merg en been  H. Oosterhuis/ T. Löwenthal  

Het was een nacht door merg en been, het werd een nacht van lichten, 
van waterwel uit woeste steen, 
van vuur en vergezichten.  

Een klank de doodse stilte brak, een woord verwachting zaaide, een stem uit hoge vlammen 
sprak, een storm de zee verwaaide.  

Het einde komt, vlucht weg van hier, zo schreeuwden van hun tronen 
de dochters van het goudvertier 
en hun vergulde zonen.  
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Maar, die in scherven, stof en as ter neder lagen, 
die wisten dat het niet zo was, dat nieuw begin zou dagen.  

Het werd een dag zoals daarvoor, miljoenen dagen kwamen: 
het rad voor ogen draaide door, het duister spande samen.  

Het vuur versteende tot woestijn, de zee ook kwam met wrake 
en roofde alle woorden weg 
die ons nog moed inspraken. 
Een langzaam einde spint ons in, een web van doem-gedachten, geen vergezicht, geen 
nieuw begin, geen God staat ons te wachten.  

Het is de nacht van voor de tijd, geen klank van stem te horen, uit doodse stilte uitgeleid 
zijn wij maar pas geboren.  

Die op hun tronen tieren voort, die in hun graven zwijgen. 
op onze lippen ligt een woord dat klank en stem zal krijgen.  

Voorbeden    Jan Maes 

Mogen ogen van geliefden, het licht dat in jou schijnt ontsteken.  
Word een baken dat wegen wijst. Mogen woorden van geliefden, 
de geest die in jou leeft versterken. Word een kracht die leven geeft.  
Mogen kussen van geliefden, 
het vuur dat in jou brandt ontvlammen.  
Word een gloed die wangen kleurt. 
 

Intenties 
Breken en delen 
Deze viering van brood en wijn is een viering van Liefde Wij willen dankbaar gedenken dat 
het leven zin heeft, met al zijn zorgen en moeite. Dat liefde - vriendschap - solidariteit - 
trouw - ontferming de zin van het leven is. Gedenken wij een samenleving waarin mensen 
hun brood delen met elkaar waar wij het lot, zo goed, zo barmhartig mogelijk verdelen naar 
draagkracht, zodat het voor niemand tot noodlot wordt. 
Waar wij elkaar behoeden en doen leven, Dat noem ik liefde. 
Nodiging  

Dit eeuwenoud gebaar van breken en delen herhalen wij in de Duif iedere week. Hiermee 
vieren we gemeenschap zijn en vieren we gelijkheid, mededogen en bemoediging naar 
elkaar. Zo willen wij leven, samen met een ieder die we tegenkomen op ons pad. De mensen 
voor wie wij kiezen en de mensen die ons nog niet kennen. Bij deze traditie is iedereen 
welkom, zonder uitzondering, zonder drempel. Wat je achtergrond of geloof ook is wees 
welkom want we delen dit gebaar graag met jou.  
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Lied: 
Van grond en vuur zult Gij ons maken,  
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, van licht en stem,  
uw evenbeeld. 
Volk dat in duisternis gaat, 
mensen met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, 
dat zij weer glanzen als nieuw. 
Van licht en stem zult Gij ons maken, uw evenbeeld. 
Niet meer beklemd en verdeeld, 
niet meer in woorden gevangen, 
één en gekend en bevrijd, 
eindelijk mens zal ik zijn. 
Van licht en stem zult gij ons maken, uw evenbeeld. 
Daar staat de stoel van het recht, 
daar zal staan de tafel der armen, 
dan is de dag van het lam, 
“Zie, Ik kom haastig,” zegt Hij. 
Van grond en vuur zult Gij ons maken, hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, van licht en stem, 
uw evenbeeld  

Gebed  

Onze Vader,  

Al zolang onderweg van de hemel naar de aarde,  
Uw Naam worde geheiligd, nooit meer in gevechten van volk tegen volk, van man tegen 
man; Uw Naam worde gedaan en doorgegeven in gerechtigheid en vrede, van mens tot 
mens, van land tot land, over heel de wereld.  
Laat komen uw rijk door allen die veranderd zijn in mensen van vrede en mededogen.  
Laat gebeuren in ons midden wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.  
Geef ons heden zoveel inzicht dat wij weten wat ons werkelijk tot vrede en toekomst brengt. 
Vergeef ons dat wij U tegen hielden in zoveel mensen, zoveel eeuwen lang.  
En leid ons weg uit de verleiding tot macht en geweld, maar verlos ons vandaag nog van één 
wereld voor enkelen en open die wereld van God en mens met allen. Amen.  

Slotlied:  

Scheur de wolken uiteen   H. Oosterhuis / A. Oomen 

Scheur de wolken uiteen en kom. 
Hier, nu, wees onze God, wie anders? 
Niemand anders heeft ons gezocht,  
niemand anders heeft zo geroepen 
als een verliefde: dit is mijn lichaam,  
open mij, eet mij, hier is mijn hart,  
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drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik.  
Als een verlorene heb je geroepen 
en ons hart draaide om, en hoorde. Waar ben je nu? 
Waar bleef je hartstocht? 
Ben je niet meer die ene van toen? (2x)  

Zegenbede  

Moge God ons zegenen 
met ongemak bij 
ongemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen 
zodat we diep vanuit ons hart mogen leven; 
met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van onze medemensen 
zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede; 
met tranen om te vergieten 
voor hen die lijden aan pijn, verwerping en honger en oorlog 
zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten 
en om hun pijn in vreugde te veranderen. 
En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid 
om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld 
zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen 
dat het niet gedaan kan worden.  

 

 
 
 
 

 


