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Hebt Gods schepping lief in al haar volheid 
tot op het kleinste zandkorreltje. 

Bemint ieder blaadje, iedere zonnestraal Gods. 
Bemint de dieren en de planten, 

bemint alle dingen. 
Door uw liefde voor al het geschapene 
zult ge tot het begrip van Gods mysterie 

in alle dingen geraken. 
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Afsluiting Levensverdieping 
 
U was er waarschijnlijk allemaal bij: 25 mei, de 
afsluiting van het werkjaar van Levensverdieping 
2017-2018. Dit jaar was het werkthema: Luisteren 
als bron van hoop. Het laatste Kapittel thema was: 
Luisteren naar zijn stem en zichtbaar maken het 

was het uitgangspunt voor 
twee jaar Levensverdieping waarin Luisteren het 
belangrijkste onderdeel was. Het was weer een 
prachtig jaar. Ondanks dat het aantal 
bijeenkomsten is verminderd, is er toch veel aan 
ons voorbij gekomen. In september openden we het werkjaar met Marc Wopereis van de 
ARK gemeenschap. Hij heeft ons begroet met zijn opvallende jas met al die speciale 

zakken waarin veel hoopvolle zaken meegenomen 
konden worden. In november was er de film Être et 
avoir waarin we zagen hoe een onderwijzer alle 
kinderen tot hun recht probeerde te laten komen en zo 
een hoopvolle toekomst probeerde te geven. Agnes 
Grond bracht ons in januari de kracht van 
kwetsbaarheid onder ogen. De dag van stilte en 
soberheid in maart gaf ons het gevoel dat we hoopvol 
gestemd naar Pasen konden uitzien. Ja, en dan het 
klapstuk van het jaar: het optreden van Kees 
Posthumus. De nieuwe manier van het vertellen van de 
verhalen die we al zo lang kennen! Wat een prachtige 
middag hebben we meegemaakt! 
Ik geloof dat ik voor iedereen die aanwezig was spreek 
als ik zeg dat we hebben genoten en meebeleefd; de 
liederen die hij zong, zodat we ongevraagd maar niet te 

stuiten mee wilden zingen, ja het leek alsof we zelf meeliepen in zijn verhalen. Het was 
ook heerlijk na deze middag nog met elkaar wat na te praten met een hapje en een 
drankje.  
 
U heeft waarschijnlijk ook gemerkt dat het aantal mensen dat in de commissie zit ook 
kleiner geworden is. Zr. Bep heeft, nadat ze vanaf het begin heeft meegedaan in de 
commissie, afscheid genomen. Mevr. Ineke Hoonakker is in de loop van dit werkjaar 
overleden. Zij maakte gedichten en vertelde verhalen. We proberen wel versterking te 
vinden. In elk geval: voor het komende jaar is er een programma klaar! We hopen U weer 
te mogen begroeten met het nieuwe werkjaar. 
 
Namens de andere leden van de Commissie Levensverdieping, 
 
Anneke Caspers 
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770 jaar  

665 jaar  

660 jaar  

225 jaar  
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Op wat bloemen 
hoor ik zoemen, 

een bij. 
 

Bloemen geuren 
tuinen kleuren, 

weer blij. 
 

Vlindervleugels 
zonder teugels, 

zo vrij. 
 

Blauwe luchten 
wolken vluchten, 

opzij. 
 

Zomerwarmte 
die omarmt me, 

in mei. 
 

Hoop op vrachten 
zomernachten, 

op rij. 
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Wij wensen u een mooie zomer!


