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Correspondentie-adres en redactie: Mevr. J. Zeldenrust 
     Rijksstraatweg 6 
     8814 JV Zweins 
     Tel. 0517-232209 
     E-mail jzeldenrust@zweins-fr.nl 
 
Administratie kerkhoven:  Dhr. B. Wijma 
     Rijksstraatweg 6 
     8814 JV Zweins 
     Tel. 0517-232209 
     E-mail bwijma@zweins-fr.nl 

 
Predikant:    Drs J.C. Dondorp 
     A. van Voorthuijsenweg 54 
     8802 ZB Franeker 
     Tel. 0517-390839 
     E-mail jc@dondorp.frl 
     (werkzaam in Gemeente. Ried/Schingen c.a.  
     op dinsdag en donderdag) 
 
Voorzitter Kerkenraad   Mevr. G. de Vries 
     Kleasterdyk 5 
     9037 JW Slappeterp 
     Tel. 0518-451590 
 
College van Kerkrentmeesters  Dhr. M. v/d Wal Tel: 0517-394253 

Bank rekening: NL89 RABO 0320 4617 18 
       NL44 INGB 0002 6677 95 
 
Scriba     Mevr. O. Fokkema 
     Kleasterdyk 10 
     9037 JW Slappeterp 
     Tel. 0518-452149 
 
Administratie Diaconie   Mevr. A. Dondorp-Kappers. 
     A. van Voorthuijsenweg 54 
     8802 ZB Franeker 
     Bank rekening: NL70 RABO 0320 4617 69 
 

Functies/telefoonnummers en e-mail adressen kerkenraad: 
 
G. de Vries Diaken 0518-451590 weakhill@hetnet.nl  

J. Oegema Ouderling 0517-397394 janoegema@hotmail.com  
O. Fokkema Ouderling/scriba 0518-452149 info@ried-skingen.nl  

L. Veenstra Diaken 0517-269592 lize.veenstra@outlook.com  
A. Dondorp Diaken 0517-390839 dondorp_kappers@zonnet.nl  
A. Heslinga Ouderling 0517-395016 aheslinga@tele2.nl  

M. v/d Wal Ouderling kerkrentmeester 0517-394253 meinevdwal@outlook.com  
B. Wijma Kerkrentmeester 0517-232209 bwijma@zweins-fr.nl 

J. Doevendans Adviserend kerkrentmeester 0517-395521 j.doevendans@hetnet.nl  

 
 

Kerkenraadsvergadering: in elke derde week van de maand 
 
Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor 15 augustus 2018 
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Kerkdiensten.  

 

13 mei Slappeterp. Dionysiuskerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte:Eigen Gemeentewerk 
 

20 mei Slappeterp. Dionysiuskerk 
Pinksteren 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte:Kerk in actie: Zending 
 

27 mei Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur 
 

mevr. C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Kerkvoogdij 

3 juni Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Kerkvoogdij 

10 juni Zweins: Reginakerk 9.30 uur Dhr. D. Hutten 
collecte: Werelddiaconaat 
 

17 juni Zweins: Reginakerk 9.30 uur Dhr. D. Hutten 
collecte: Binnenlands Diaconaat 
 

24 juni Schalsum: Nikolaaskerk 
H.A. 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
 

1 juli Schalsum: Nikolaaskerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Jeugdwerk 
 

8 juli Ried: Walburgakerk 
 

9.30 uur Dhr. D. Hutten 
 

15 juli Ried: Walburgakerk 
 

9.30 uur 
 
 

mevr. C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Kerkvoogdij 

22 juli Skingen. Stevenskerk 9.30 uur 
 

mevr. C. Akkerboom-Hondema 
 

29 juli Skingen. Stevenskerk 9.30 uur 
 

Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Kerkvoogdij 

5 augustus Schalsum: Nikolaaskerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
 

12 augustus Schalsum: Nikolaaskerk 
 

9.30 uur mevr. C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Kerk in Actie: Zending 
 

19 augustus Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur Ds. Van Twist 
collecte: Kerkvoogdij 

26 augustus Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
 

2 september Boer: Mariakerk 9.30 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte:Missionair Werk 

9 sepetmber Gemeente uitje   

16 september Staldienst, Zweins 10.00 uur Ds. J.C. Dondorp 
collecte: Vredeswerk 

 
Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te 
drinken.  
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Pasen en Pinksteren op één dag. 
Angsten en dood hebben afgedaan,  
vrolijk en ontspannen de toekomst tegemoet.  
 
Als kind was ik soms bang dat er een beest onder mijn bed lag. Onzin natuurlijk. Als kleine jongen was ik 
soms bang als ik ’s avonds in donker buiten liep. Ook onzin. Als puber was ik soms bang dat ik in het 
leven een “loser”, een verliezer zou 
worden. Minder onzinnig als ik bedenk 
dat ik toen soms niet al te hoge cijfers 
haalde, vaak onvoldoendes.   
Als volwassene ben ik soms bang dat ik 
op de een of andere manier het niet zal 
redden in het leven. Ziekte, narigheid 
enzovoort, het kan je allemaal 
overkomen. 
Angsten kennen wij allemaal wel in meer 
of mindere mate. Meeste angsten zijn niet 
nodig. Maar toch kent iedereen gevoelens 
van angst dat “alles verkeert gaat,” “dat 
alles ophoudt,” “dat alles verkeert gaat”,  
Angst om te vallen in ‘het grote gat?’ 
Angst voor de dood?  
 
 

Pasen en Pinksteren.  
Het zijn de feesten van de grote woorden.  
 
Pasen: de dood is niet het laatste, is niet het belangrijkste, is niet het alles bepalende in een 
mensenleven. Pasen is in de naam van God “nee” zeggen tegen de dood. 
 
Pinksteren: niet bang zijn, durf te leven. Pinksteren wil zeggen dat de Geest van God ons mensen de 
kracht geeft om te leven. Om “ja” te zeggen tegen het leven. 
 
Kinderen zijn vaak angstig en bang, Zo ook pubers en volwassenen. Ja zelfs mensen met heel veel 
levenservaring kennen hun angsten. Vaak voor onzinnige dingen. Maar toch, alle angsten zijn terug te 
voeren naar de angst om niet meer te kunnen leven. Angst voor het ongewisse, angst voor de bittere en 
smadelijke dood.  
 
Pasen en Pinksteren samen willen ons zeggen: Je mag er zijn, je mag leven en je hoeft in Gods naam 
niet bang te zijn voor van alles en nog wat, en zeker niet voor de dood.  
In Gods naam “nee tegen de dood” en “ja tegen het leven” 
 
 
“Hij kwam door gesloten deuren, en zei:  ontvang de Heilige Geest” 
 
In het evangelie staat een mooi verhaal over Pasen en Pinksteren. 
De evangelist Johannes laat in zijn verhaal Pasen en Pinksteren op 
één dag vallen.  
 
Het verhaal van een elftal bange leerlingen van Jezus.  Mannen die 
zich uit angst voor hun leven, hebben opgesloten op een 
zolderkamer in Jeruzalem. 
Het zijn de dagen na de kruisiging van Jezus. Hun Heer, hun 
leermeester is gedood als zijnde een terrorist. Nu zijn zij dus aan de 
beurt om opgepakt te worden. Hun wacht misschien ook de 
kruisdood. De leerlingen van Jezus zijn in doodsangst ondergedoken 
om arrestatie te voorkomen. Het is de avond van Pasen. Enkele 
vrouwen weten hen te vinden. Zij hebben het belachelijke nieuws als 
dat hun Heer Jezus uit de dood zou zijn opgestaan. Grotere onzin 
kan niet bedacht worden.  
Respectloos om zulke dingen te denken en/of te zeggen.  
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De dood is oppermachtig en het enige laatste woord in een mensenleven. En de hieruit voortvloeiende 
angst is vreselijk.  
 
Maar in zijn evangelie schrijft Johannes dat Pasen tegelijk Pinksteren is. Ineens staat de levende Heer 
Jezus in hun midden. Hij trekt zich niets aan van de sloten op hun deuren. Hem, die zij dood verwachten 
staat levend in hun midden en toont hun de wonden in zijn handen en voeten en zegt hiermee “Ik ben 
het”. “Vrede voor jullie”. “Wees niet bang”. “Ik ben uit de dood verrezen”. “Stop met die doodsangst”. Om 
daarna te zeggen: “ontvang de Heilige Geest van God”. Het wordt Pinksteren voor de mannen. Ze 
ervaren dat de Geest van God, de geest van het leven over hen komt. 
 

 
 
De leerlingen worden van bange mannen, mensen die het leven weer aandurven.  
Van “nee” zeggers in het leven tot “ja” zeggers.  
De toekomst lacht hen weer toe. 
 
 
In andere evangeliën wordt beschreven dat die elf leerlingen van Jezus ineens van niks en van niemand 
meer bang zijn. Dat ze uit hun onderduikadres te voorschijn komen. Aan iedereen die het maar wil horen 
gaan ze vertellen dat het Pasen geweest is; en Pinksteren. En dat de levende Heer Jezus Christus al hun 
doodsangsten heeft verdreven. Dat het voor iedereen en Pasen en Pinksteren mag zijn. De Heer is 
opgestaan uit de dood en de Geest van God geeft ons elk de moed en kracht die wij in ons leven nodig 
hebben. Mensen hoeven niet bang te zijn, voor niks en voor niemand en niet voor de dood. Mensen 
mogen in de Geest van God de toekomst tegemoet gaan. Een goddelijk “nee” tegen de dood. Een 
goddelijke “ja” voor het leven.  JCD 
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In Pinksterliet:  
 
As de wyn dy’t waait mei fleagen  
sa oerfalt de GEAST ús hjoed, 
soms in stoarm, dy’t rust en reaget, 
soms in stimme: “Haw gjin noed!” 
Soms in glâns, fan boppen nûgjend, 
soms in flam, in lôgjend fjoer, 
soms in lampe, súntjes slûgjend,  
soms in jlochtflits, koart fan doer.  
 
Soms in wolk dy’t, gol yn ‘t skinken, 
skaad jout op ‘t ferbrânde lân, 
soms in sinne, heech yn ‘t blinken, 
triljend oer it moundich sân. 
Floed fan laitsjend, libben wetter, 
in ferkwikkend medisyn, 
stream fan heil – mar amper letter 
wer ferdrûge sânwoestyn. 
 
As in wurd dat rjoching wiisde 
en ús yn é romte set, 
as in brea, in fêste spize 
sóms, soms éfkes – soms ek net. 
Somtiids mar in sucht of amme, 
somtiids suver sûnder treast, 
oant wer op ‘e nij ûntflammet 
as in lôgjend fjoer: de GEAST 
 
 
Een gedicht van André Troost. En door 
niemand minder dan Bernard Smilde 
vertaald naar het fries. Zowel in het nieuwe 
Nederlandse -- als in  het nieuwe Friese Liedboek opgenomen als lied 700. 
 
 
 

Gaan en komen – komen en gaan. 
Komend afscheid ds. Dondorp.  
 
Vreemd om zo over je eigen naderende afscheid te moeten schrijven. Toch zal dat eens moeten.  
 
Vanaf 2006 tot op heden ben ik (emeritus) predikant verbonden aan de gemeente van Ried Skingen.  
Bijna 12 jaar dus. Dat is een lange tijd. Mijn leeftijdsjaren stijgen. Gelukkig weet ik mij nog in een goede 
gezondheid. Maar toch, 75 is een hoge leeftijd voor een predikant in dienst.  
75 Jaar is ook een mooie leeftijd om daadwerkelijk met pensioen te gaan.  
Al heel lang ben ik als predikant betrokken bij de gemeente van Ried-Skingen. Vanaf dat ik predikant 
werd in Franeker, Mei 1996, was ik daarbij ook als Consulent verbonden aan Ried- Schingen. In de 
perioden dat er geen predikant was in Ried Skingen, mocht ik vanuit Franeker waarnemen.  
Bij elkaar dus 22 jaar. Het waren hele mooie jaren. 
Aan alles komt nu eenmaal een eind. De 75 ste verjaardag komt dichterbij. Kortom er zal in de toekomst 
gezocht moeten worden naar opvolging. Een voorlopige einddatum is gesteld op 31 decembert 2018.   
 
Alle tijd dus nog voor de kerkenraad om een en ander te overdenken.  
Wat zijn de consequenties voor de kleine gemeente van Ried-Skingen; wat zijn de toekomst 
verwachtingen voor onze gemeente, financieel en moreel.  
Zijn er part-time predikanten of kerkelijke werkers te vinden die in onze gemeente kunnen en willen 
werken?  
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Op de gemeentevergadering van maart jl. is dit aan de gemeente meegedeeld. 
Daarna is gesproken over de toekomst.  
Kan er naar een andere predikant of kerkelijke werker gezocht worden.  
Kunnen wij als zelfstandige gemeente nog verder?  
Willen wij als zelfstandige gemeente nog verder gaan. 
Moet er samenwerking worden gezocht met buurgemeenten? Veel vragen... 
 
Uit de gesprekken op de gemeentevergadering 
kwam naar voren dat, als het mogelijk is men het 
liefste als zelfstandige gemeente wil doorgaan, en  
wanneer de financiën het toelaten, er gezocht zou 
moeten worden naar een eigen parttime predikant 
of een eigen kerkelijke werker. Alles uiteraard in 
goed overleg met de Classicale vergadering en 
andere organen van de landelijke kerk. Vanaf 
heden wordt er dus gezocht naar opvolging. 
 
 
 

Ons koor, de Walburgasjongers. 
 
In de periode dat ds. Els Rooseboom predikante was in Ried-Skingen is er een koor opgericht. Een koor 
dat van alles en nog wat op het repertoir had, kerkelijke en niet kerkelijke liederen, en dat regelmatig de 
kerkdiensten van de gemeente Ried Skingen zou opfleuren met mooie muziek.  In 1997 opgericht en 
vernoemd naar de patroon-heilige van de kerk van Ried: Sint Walburga. Het koor heeft een bloeiende tijd 
mee gemaakt. 
Onder leiding van Gerrit de Vries, de eerste dirigent, is goed en mooi gezongen. De laatste 15 jaar stond 
Broer de Witte voor het koor. Ook onder zijn leiding is veel en goed gezongen. Meerdere keren zelfs op 
een concours. 
Evenwel, het aantal zangers nam af. Maar ook de stemmen van de zangers werden ouder en 
onzekerder. Toen ook de beschikbaarheid van de dirigent veranderde, (grote delen van het jaar gaat hij 
naar het buitenland) is het besluit genomen na 21 jaar te stoppen met het koor.   
Met dank aan al diegenen die in de loop van de jaren in het koor gezongen hebben en aan de beide 
dirigenten, die leiding hebben gegeven, en aan de oprichtster van het koor, ds Els Rooseboom. En tot 
slot dank aan de heilige wier naam aan het koor verbonden was: Sint Walburga.  
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In memoriam 
 
Lieuwke Hoekstra – Sytsma, geb. 25-4-1929 te Ried. Gest. 11-3-2018 te Franeker.  
Op 15 maart herdachten wij het leven van Loek Hoekstra. In de leeftijd van bijna 89 jaar is zij gestorven. 
Een bijzondere vrouw die in onze gemeente een heel bijzondere plaats in heeft genomen. Een vrouw met 
levensdurf en geloof, met hartelijkheid en liefde. Geboren in Ried, opgegroeid in Dongjum, getrouwd met 
ds.Frans Hoekstra die predikant was in Ried. Loek Hoekstra was een van de laatste domineesvrouwen 
die in de oude pastorie van Ried hebben gewoond. Met haar man is zij door heel het land getrokken, om 
vanaf 1983 weer terug te zijn in Friesland, Franeker. Ook na het sterven van haar man bleef zij 
verbonden met de kerkelijke gemeente van Ried-Boer-Dongjum (zo heette de combinatie toen). Samen 
met haar vriendin, Mvr. Neel Tholen,  
bezocht ze regelmatig de diensten in onze gemeente. Na een rouwdienst in de Walburgakerk in Ried 
(één van de  kerken waar haar man Frans aan verbonden was) heeft de crematie plaatsgevonden in 
Marsum.  
De tekst die in de rouwdienst gelezen is, is ook de tekst die op het graf van haar man staat geschreven: 
“Maar ik weet: dat mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden.” Ons gebed om troost gaat 
uit naar haar vriendin met wie zij 35 jaren bijna dagelijks optrok.  En naar alle mensen die haar zullen 
missen.  
 
Henk Plaizier. Geb. 11-1-1931 te Slikkerveer. Gest. 31-3-2018 te Burgum. De laatste jaren van zijn leven 
woonde hij met zijn dochter en schoonzoon in Ried. Geboren in Slikkerveer, trekt hij in de jaren 30, naar 
de grote stad Rotterdam, waar zijn vader in de scheepsbouw werk vond. In Rotterdam maakte hij de 
oorlog mee. Het eerste bombardement en later ook het tweede. Een spannende periode voor hem als 
opgroeiende jongen. Op de ambachtschool kiest hij voor klein metaal, om daarna uit te groeien tot 
goudsmid. Heel veel trouwringen zijn door zijn handen gegaan. Na de periode van goudsmederij heeft hij 
gewerkt als huismeester in één van de bedrijven van Unilever. Zijn hele leven heeft hij heel veel en heel 
hard gewerkt. Met zijn vrouw en dochter verhuist hij naar Krimpen, naar Schiedam om later in 
Wemeldinge (zld) te gaan wonen. Henk Plaizier mocht terugzien op een bewogen leven. Op 31-3 is Henk 
Plaizier gestorven. Omdat hij wilde dat zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap zou worden 
gesteld was er dus geen begrafenis of crematie.  
Op 14 april  hebben wij Henk Plaizier herdacht in een bijeenkomst in de Walburgakerk van Ried. Wij 
lazen uit het boek Prediker over de tijd en de tijden die mensen van God hebben gekregen om te leven. 
Alles heeft zo zijn tijd. God staat aan het begin en aan het einde van een mensenleven. Ons gebed van 
troost gaat uit naar zijn dochter en schoonzoon, naar zijn broer en schoonzuster en naar allen die hem 
zullen missen. 
 
 

Pastoralia 
 
In de afgelopen weken hebben wij veel mensen gesproken. Blije en vrolijke mensen die wij mochten 
feliciteren met verjaardagen en of jubilea, geboorte van kinderen of kleinkinderen. Maar wij hebben ook 
anderen gesproken, soms met verdriet, soms met zorgen. En soms met beide. Sommige mensen 
deelden met ons hun hoop en wanhoop in verband met ernstige ziekte. Ook weten mensen door 
eenzaamheid soms niet hoe zij door het leven moeten. Soms kan ik dan alleen maar luisteren en of heel 
voorzichtig samen luisteren naar de verhalen van God. In de verhalen van geloof en leven kunnen 
mensen vaak hun eigen verhalen herkennen en daar moed en troost in vinden. Verdriet is er zeker in 
onze gemeente. Mensen die in directe zin een broer of zuster kwamen te verliezen. Oudere mensen 
waarvan kinderen ernstig ziek zijn. In al deze dingen kunnen wij stil zijn en luisteren en bidden om Gods 
troost en nabijheid. 
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Gaat het er na 25 mei (invoering Privacy Wetgeving) werkelijk zo uitzien? 
 
Het gaat er in de nieuwe wetgeving vooral om, dat je persoonsgegevens niet nodeloos gekoppeld mogen 
en kunnen worden aan allerlei data gegevens, die weer gebruikt kunnen worden voor commerciële 
doeleinden en gevoelig zijn voor frauduleuze handelingen. 
De officiële regel luidt: Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling 
pleegt die betrekking heeft op een te identificeren persoon of personen. 
Mag dan helemaal niets meer? 
Jawel hoor, een losse foto, een naam, een aankondiging e.d. mogen dus best als een foto of naam maar 
niet direct gekoppeld kunnen worden aan andere persoonsgegevens. 
Is dit wel zo, dan moet je hierin zelf een beslissing kunnen nemen en de publicerende instantie moet 
hierin een transparant beleid voeren, waar je als individu invloed op hebt. 
Als landelijke kerk hebben we hier mee te maken, maar ook als plaatselijke gemeente. 
Wij als plaatselijke Gemeente hebben daarop dan ook beleid gemaakt wat rekening houdt met 
bovengenoemde zaken. 
Er is dan ook een standaard formulier gemaakt waarop toestemming wordt gevraagd en waarin de 
transparantie en de eigen beslissingsbevoegdheid beschreven is.  
Als wij denken dat het nodig is zullen we u vragen dit te ondertekenen. Wanneer er een verschil van 
mening is kunt u dit ten allen tijde melden en dan zal dit zal door de kerkraad in de strekking van de wet 
behandeld worden.  
 

Gebruik Gertrudiskerk Peins 
 
Op pagina 3 van het kerkblad vindt u een overzicht van de te houden kerkdiensten. 
Hierin mist u waarschijnlijk de naam van Peins. 
De kerk in Peins wordt meestal 4 keer ingeroosterd als zomerkerk in de zomermaanden. 
Helaas is het ons niet gelukt om met de Stichting Alde Fryske Tsjerken tot goede afspraken te komen 
omtrent gebruik en vergoeding. 
Wij hebben dus noodgedwongen het rooster aangepast  
 
 

Agenda: 
 
Noteert u alvast: 
Zondag 9 september. Gemeente uitstapje.  
Zondag 16 september. Staldienst. 
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Weet u het nog? 
Waar zijn we vorig jaar naar toe geweest? Hoe zag de stal er bij de fam. Fokkema er vorig jaar uit? 
U kunt het nog een keer bekijken op onze site onder het kopje kerkblad. 
Kies dan boven in de balk voor Kerkblad en daarna voor Kerkblad oktober/november 2017 
 
pkn.ried-skingen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutaties 
 

 
Peins 

 
Nieuwe bewoners 
Ziekenhuis 
Vertrokken 

 
fam. Kerstma 
Anneke Dijk, nu weer thuis 
fam .Gerrit Weultjes en Greet Niemendal naar Curacao 
 

Zweins Nieuwe bewoners 
Ziekenhuis 
 
Vertrokken 

fam. Schuurmans-v/d Velde, Kingmatille 4 
mevr. H. Idsardi, nu weer thuis 
dhr..E. Poelsma: nu in Abbingahiem 
Jadja Bakker , naar Polen 

Boer Getrouwd Andries Terpstra en Silvia de Root 
 

Dongjum Geen mutaties 
gekregen 

 

Ried Overleden Henk Plaizier 
Baudina Zeilstra 
 

Skingen Ziekenhuis 
 
Verhuisd 

Akke van der Veen, nu in de Hofwijk 
Teddy Jaspers, nu weer thuis 
fam. van der Veen 

Schalsum Vertrokken 
 

Aurora Molter 

Slappeterp Geen mutaties  

 
Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen  

 
Contactpersonen van de dorpen: 
 
Boer  Mevr. G. v.d. Wal  Tel. 0517-269403 
Dongjum Mevr. M. Postma Tel. 0517-391161 
Peins  Mevr. M. Bootsma Tel. 0517-269660 
Ried  Mevr. Tj. de Jong  Tel. 0517-269401 
Schalsum Mevr. H. v.d. Oest  Tel. 0517-393180 
Slappeterp Mevr. Tj. Kodde  Tel. 0518-451407 
Schingen Dhr. B. v/d Laan Tel: 0517-231653 
Zweins  Mevr. J. Zeldenrust Tel. 0517-232209 
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Kom, heilige Geest 

wanneer het me niet meer kan schelen, 

wanneer het genoeg is geweest, 

wanneer alles lijkt tegen te gaan, 

wanneer ik me terugplooi op mezelf, 

wanneer ik beschaamd ben over mezelf, 

kom dan, heilige Geest. 

Wanneer ik bergen wil verzetten, 

wanneer ik goed wil zijn voor iedereen, 

wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen, 

wanneer ik vergeving wil vragen en schenken, 

kom dan, heilige Geest. 

Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind, 

wil troosten en de woorden niet ken, 

wil helpen en niet weet hoe, 

wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen, 

kom dan, heilige Geest 
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