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In deze InterKom staan verschillende 
verhalen van reizen die in de afgelopen 
tijd zijn gemaakt. Over kinderen die dank-
baar een bellenblaas aannemen, maar 
ook van vrijwilligers in Nederland die zich 
al zoveel jaren inzetten voor Kom over en 
help. 

Ik verwonder me over de trouw van velen 
van jullie. 12,5 of 25 jaar ‘in dienst’ is geen 
uitzondering. Er zijn zelfs nog vrijwilligers 
actief die al sinds de oprichting bij Kom 
over en help betrokken zijn. 

Voor mij is dit de laatste InterKom die ik 

voor jullie mag maken. In deze InterKom 
schrijf ik over mijn vertrek. Er is veel nood 
in de wereld; zo mag ik straks op een 
andere manier dienstbaar blijven aan 
mensen die leven in kwetsbare omstan-
digheden. 

Laten we met elkaar een licht zijn voor de 
mensen om ons heen. Dichtbij, maar ook 
ver weg. Zoals Mira een lichtje was voor 
de families die ze opzocht in Albanië.  

Met vriendelijke groet,

Marijke Gor tervrijwilligercoördinator

Voorwoord
Beste vrijwilliger,
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Welkom in de dynamische wereld van 
applicatiebeheer. Geen dag verloopt 
hetzelfde, wat denk ik vrij kenmerkend is 
voor deze functie!

Na een ritje op de fiets sta ik met een 
heerlijk fris hoofd bij ons kantoor. Het 
leuke van samenwerken met vrijwilligers 
is dat de werkdag ook weleens om 7.30 
uur kan starten of om 21.30 uur kan 
eindigen! Vandaag start mijn dag om 
07.45 uur met een overleg met een van 
onze vrijwilligers.

Ik zie dat Martine Theunisse inmiddels 
ook is aangekomen. Martine… een 
nieuwe naam en een nieuw gezicht 
voor velen van jullie. Martine is sinds juli 
2022 werkzaam als zzp’er en hoopt met 

haar kennis de ontwikkeling in Sales-
force weer een mooie boost te geven. 
Uitdenken, puzzelen, ontwikkelen, 
testen en verbeteren zijn denk ik wel de 
belangrijkste activiteiten waar we ons 
mee bezighouden. Iedereen is erg blij 
met de aanvulling van Martine, waar-
door je nu samen kunt brainstormen 
en tot keuzes komt ter verbetering van 
Salesforce, wat weer bijdraagt aan het 
werkplezier voor de collega’s! 

Terug naar het overleg van deze 
ochtend. Met z’n drieën bespreken we 
de mogelijkheden voor verschillende 
rapportages, zodat de fondsenwer-
vende collega’s het succes van bepaalde 
campagnes en dergelijke kunnen volgen. 
Denk bijvoorbeeld aan de huidige 

Een dag uit het leven      van...

wintercampagne! We beëindigen het 
gesprek met een mooi lijstje met  zaken 
die we kunnen gaan ontwikkelen in 
Salesforce en waarmee de vrijwilliger 
weer verder kan. 

Daarna aan de slag met openstaande 
mails en het volgende overleg voorbe-
reiden. Voor vanmiddag staat er een 
ontmoeting met ongeveer tien andere 
‘goede doelen’ (organisaties/stichtingen) 
op de planning om het verdwijnen van 
de acceptgiro te bespreken. 
Het mooie van het werken met Sales-
force is dat veel andere stichtingen ook 
deze applicatie gebruiken en je samen 
je kennis kunt delen en opbouwen. De 
ontmoeting van vandaag is daar een 
voorbeeld van.

Aan het eind van de dag ga ik weer op 
de fiets naar huis. Mijn hoofd vol met 
indrukken, ideeën en nieuwe mogelijk-
heden. Nu even lekker leegwaaien en 
genieten van de rust aan het thuisfront 
om vervolgens vol goede moed de eerst-
volgende werkdag weer aan de slag te 
gaan met alle vernieuwingen. 

Zoals gezegd: geen dag is hetzelfde, 
maar het doel waarvoor we dit doen, is 
voor ons allemaal gelijk. We zetten ons 
in voor onze kwetsbare naaste (ook op 
de achtergrond). En dat is de mooiste 
kant van dit werk, wetend dat je het niet 
in eigen kracht hoeft te doen!

Marianne van Strien
medewerker Kom over en help

Martine en Marianne
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Op 1 juni 2022 is onze vrijwilliger 
J. (Jan) Bosma op 72 jarige leeftijd 
overleden. Onverwacht is er een einde 
gekomen aan zijn leven hier op aarde. 
 
Met dankbaarheid denken we aan alles 
wat Jan voor Kom over en help heeft 
betekend. Een groot deel van zijn leven 
gaf hij met toewijding aan Kom over en 
help. Eerst enkele jaren als bestuurslid. 
Daarna is hij actief geweest voor comité 
Scherpenzeel-Woudenberg. Na zijn 
pensionering in 2016 reed Jan ook met 
de kledingbus. Jan is meerdere keren 
meegegaan met een reis naar Oost-

Europa. In de verhalen was zijn grote 
betrokkenheid op het werk voor mensen 
die leven in kwetsbare omstandigheden 
op te merken. 

We wensen mevrouw Bosma en haar 
(klein)kinderen van harte Gods nabijheid 
en kracht toe in het gemis. 

Lege plaats
Uw en jouw 
meeleven doet goed

We zijn dankbaar voor 
het meeleven met elkaar 
in tijden van verdriet en 
gemis. Stuurt u een kaartje? 
Via de nieuwsbrieven 
houden we u op de hoogte, 
daarin staat ook altijd het 
adres vermeld. 
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Terug van weggeweest: Rebekka Douma. 
Het is inmiddels alweer meer dan twee jaar geleden dat ik 
het kantoor van Kom over en help voor het laatst vanbinnen 
heb gezien. Destijds reisde ik als vrijwilliger op kantoor bijna 
wekelijks van Hardenberg naar Nijkerk met de trein.

 Inmiddels is er heel wat veranderd. Mijn eigen omstandigheden zorgden ervoor 
dat het vrijwilligerswerk op kantoor niet meer lukte. Toen de coronacrisis uitbrak, 
heb ik mijn oude hobby tekenen weer opgepakt. Sinds kort verkoop ik daar kaarten 
en andere producten van via mijn website www.rebekkadoumafineart.nl. Van de 
kaarten gaat een deel van de opbrengst naar Kom over en help. Zo kan ik toch nog 
wat doen voor de mensen in Oost-Europa, die het nu extra zwaar hebben. 

    

Ik ben Diana de Graaf-van den Berg, 40 jaar en ik ben woon-
achtig in de mooie polder van Flevoland. Wij (mijn man, ik en drie 
kinderen) hebben een melkveebedrijf in Zeewolde. Enkele jaren 
geleden groeide het verlangen om iets aan huis te starten waar 
voorbijgangers iets kunnen drinken en even tot rust kunnen komen. 
Een tussenstop en tevens een stukje verbinding tussen de burger 
en de boer. Ik merk dat er bij veel mensen weinig bekendheid is 
over wat het boerenleven inhoudt en waar de melk echt vandaan 
komt. Nu ik twee jaar geleden gestart ben als imker en dus ook 
heerlijke eigen honing mag oogsten, kwam het idee weer boven en 
zo zijn we afgelopen jaar gestart met een boerderijwinkel op ons 
erf. 

De voorwaarde was dat we alles wat we verkochten, aan een 
goed doel gaven. Bijzonder dat we na het uitbreken van die 
verschrikkelijke oorlog in Oekraïne voor zes maanden een gezin uit 
dat land onderdak mochten bieden. Het was een hele pittige tijd, 
maar we hebben er tegelijk ook erg van genoten. De verschillen in 
cultuur en de taal; het leert je waar het in het leven echt om draait. 

En nu willen we heel graag met onze winkel de organisatie Kom 
over en help ondersteunen. We kozen al biddend een project 
uit. Dit jaar willen we het opgehaalde geld overmaken aan het 
moeder-en-kindcentrum in Strumok. 

Diana de Graaf

Onder ons
Even voorstellen...

v rijwilliger

v rijwilliger
Rebekka Douma
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Ons motto is: van geven word je rijk! 
We willen graag omzien naar onze naaste. 

Wees loyaal, koop lokaal en wees van 
harte welkom in onze boerderijwinkel.

Berkenwolde Silo
Nekkeveldweg 10
3896 LZ Zeewolde
App/bel: 06-28519019
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Ook een welkom aan: 

Biep Kollen (werkgroep Bunschoten)
Annet Zwienen (verkoop producten)
Elianne Redelijkheid (kledinginzamelpunt)

Onder ons
Het is 1968. Ik zit in de Nieuwe Kerk van Delft. Op de preekstoel 
staat ds. Richard Wurmbrand. Hij trekt zijn overhemd omhoog, 
terwijl hij spreekt over “Als één lid lijdt, lijden alle leden mee.” 

Als we zijn wonden zien, vraagt hij ons of wij meelijden met die 
lijdende kerk. Dat raakt me diep en vanaf die tijd ben ik met die 
kerk bezig. Het duurde nog tot 1982 voor ik er voor het eerst 
kennis mee maakte. Het leidde eerst tot het oprichten van een 
plaatselijk comité, dat zich in 1984 aansloot bij Kom over en help. 
Die lijdende kerk, die wilde ik ondersteunen en de Heere opende 
daarvoor de wegen. Vanuit Kampen werden er illegale Bijbel- en 
lectuurtransporten gestuurd naar diverse Oost-Europese landen. 
Met Jo en Marijke Brink deden we transporten naar Oost-Duitsland 
en als gezin naar Bulgarije. In die tijd kwam Karst de Vries ons ook 
versterken.

Toen kwam de Wende, maar die lijdende kerk moest weer opge-

11 Interkom Kom over en help

Afscheidsgroet...

Dick van den Noort

v rijwilliger

             Websitehttps://tinyurl.com/strumok
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bouwd worden. We zorgden voor legale Bijbel- en lectuurtrans-
porten, en voor voedselhulp in de moeilijke wintermaanden. In de 
zomer gingen bestuursleden van Kom over en help op pad om de 
tientallen gemeentes te ondersteunen. Zo ook wij met ons gezin. 
Ik denk ook aan de vele toerustingsconferenties die we mochten 
organiseren. Maar die lijdende kerk werd een in-vrijheid-levende 
kerk, die stukje bij beetje op eigen benen leerde staan. Toen werd 
de focus van ons werk verlegd van noodhulp naar structurele hulp 
en kwamen kindertehuizen meer in zicht. 

Voor mij betekende dit dat mijn taak (de lijdende kerk onder-
steunen) er na 28 jaar op zat. Samen met Jo heb ik daarna nog 
wat vrijwilligerswerk gedaan, onder andere het organiseren van 
zangavonden. Voor mij, mijn vrouw en ons gezin is de Kom over en 
help-tijd van onuitwisbare betekenis geweest. We hebben geleerd 
om over kerkmuren heen te kijken. We hebben gezien dat de Heere 
Zijn kerk overal op deze wereld heeft. Daarom ben ik ook dankbaar 
dat ik deze periode in mijn leven meegemaakt heb.

We nemen na ruim 12 jaar afscheid van familie Sinke in 
Kruiningen (kledinginzamelpunt). 

Na vijf mooie jaren mag ik nu zelf mijn afscheidsgroet schrijven voor 
de InterKom. Het is mijn verlangen geweest om te mogen bijdragen 
aan het prachtige werk van Kom over en help! Ik denk met een glim-
lach terug aan de fijne contacten met jullie als vrijwilligers en met het 
team. Daarbij hadden de chauffeurs een speciaal plekje in m’n hart. 

Per 1 januari zal ik me meer gaan richten op de langdurige opvang 
van jongeren in ons gezin. Een nieuwe taak die op ons pad is 
gekomen. Ik zie ernaar uit om in afhankelijkheid van onze God iets te 
mogen betekenen voor deze (kwetsbare) jongeren door het delen van 
het gewone gezinsleven. 

Achter de schermen en ook in het contact met jullie mocht ik een 
   ondersteunende rol hebben. Ik heb ervan genoten! Ik wil dit bericht 
    graag afsluiten met het antwoord dat de vrouw in de gaarkeuken, 
     tijdens onze vrijwilligersreis naar Armenië, steeds herhaalde: 
 “Praise the Lord!” 
 Het ga jullie allen goed! 

Jo Brink

v rijwilliger

Marijke Gorter
medewer ker
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Koper (12,5) en zilver (25), voor ons is het goud!

Rien Geluk uit Zeist organiseert kledingacties voor 
Kom over en help! Mooi dat dit kan vanuit de kerk, 
waar hij koster is. 

Hartelijk bedankt voor uw hulp, al 12,5 jaar!

Onder ons
Jubilea
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Al 12,5 jaar penningmeester in het bestuur. Bij Ton gaan cijfers 
en mensen hand in hand. Grote waardering voor zijn loyaliteit en 
betrokkenheid bij Kom over en help!

Heimen is niet alleen chauffeur van de kledingbus, maar 
heeft in het verleden ook zelf transporten gedaan met de 
vrachtwagen. Hartelijk bedankt voor uw trouw en inzet!

‘Ik hoop dat ik nog een poosje zo door mag gaan!’

Ton de Jong

bestuurslid

v rijwilliger
Heimen van de Brink

Rien Geluk

v rijwilliger



Albanië werkbezoek

Alle ervaringen en ontmoetingen hebben 
diepe indruk op mij gemaakt. Situaties 
waarin je de pijn voelt van de mensen. 

Hierin heb ik mij telkens weer verwonderd 
over onze partners. Verwonderd over de 
toewijding, verbinding en liefde. 

Albanië is een prachtig land. In het noorden ligt het Valbona-gebergte, in het 
zuiden vind je een prachtige kust. Tijdens mijn eerste werkbezoek zijn we het hele 
land door gereden. Wat heb ik genoten van alles wat ik om me heen heb gezien! 
Maar dat was het niet alleen… 

Zo bezoeken we op de tweede dag 
samen met Mira (medewerker van 
Dorcas Albanië) een familie. Als we daar 
aankomen, zie ik de ogen van iedereen 
oplichten. Daar is ze (Mira) weer! Een 
knuffel, een lach. En dan hoor en zie je de 
schrijnende situatie. Een vervallen huis, 
weinig eten, de moeder van het gezin is 
ziek. Oma is oud en voelt zich nutteloos: 
“Laat mij maar sterven. Dan is er in elk 
geval iemand minder om voor te zorgen.”
Op de terugweg in de auto zeg ik 
tegen Mira hoe bijzonder ik de liefde en 
connectie vind. “Ja”, zegt ze, “ik houd van 
deze mensen en het raakt me altijd weer 
als ze zoiets zeggen.”

Dit voorval raakt me diep, het doet me 
verdriet. Ik weet niet wat me meer raakt: 
deze situatie of Mira’s toewijding en liefde. 

Dit is maar een van de vele ontmoetingen 
die we hebben gehad. Regelmatig 
hebben we het tegen elkaar gezegd: 
“Wat gebeurt er ontzettend veel door 
onze partners.” Tegelijkertijd bekruipt 
je soms het gevoel dat er meer gedaan 
kan worden. Maar ik probeer vast te 
houden aan dat wat onze partner van 
Lidia Foundation zo mooi verwoordt: “Het 
gaat niet om ons, maar het gaat alleen 
om Gods Koninkrijk! Om daarin te mogen 
dienen.”

Anne Bal
projectmedewerker

 

“Laat mij maar sterven. Dan is er in elk geval iemand minder 
om voor te zorgen.”
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Drie leden van de werkgroep 
Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk 
hebben na drie jaar eindelijk weer een 
bezoek aan Moldavië gebracht.

Werkgroep Bunschoten heeft een aantal 
projecten in Moldavië geadopteerd, 
waarvoor zij jaarlijks diverse acties 
houden. Denk daarbij aan een 
kerstbussenactie, mei-actie (via de 
kerkbladen), incassoprogramma voor 
een aantal vaste donateurs en een 
huis-aan-huiscollecte. Daarnaast wordt 
elk jaar een bedrijvenactie gehouden 
door middel van een mailing naar alle 
bedrijven in Bunschoten, specifiek voor 
een verwendag voor kinderen met een 
beperking in Strășeni. 

Moldavië is een prachtig land, maar het 
is wel het armste land in Oost-Europa. 
Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne 
werden er op een gegeven moment 
300.000 mensen opgevangen in Moldavië! 
90% van al deze hulp kwam van de 
lokale kerken in Moldavië. Mensen 
brachten van alles wat ze hadden. 

Terugblikreis werkgroep Bunschoten

Waar een arm land groot in kan zijn! 

Tijdens het verblijf in Moldavië waren 
er hartverwarmende ontmoetingen met 
onder andere een pleeggezin, de kinderen 
en leiding van de naschoolse crisisopvang 
in Bulboaça en van dagopvang New 
Hope, een centrum voor kinderen met een 
beperking in Strășeni.

De projecten zijn tot zegen voor de 

hulpbehoevende kinderen. Daar doen we 
het met elkaar ook voor. Door de projecten 
te bezoeken krijg je meer een beeld van 
alles, heb je persoonlijke contacten met de 
mensen daar en gaat het meer spreken 
voor je. Op die manier word je elke keer 
weer gestimuleerd om door te gaan met 
het werven van fondsen.

André Hakvoort
voorzitter werkgroep Bunschoten

Door: André Hakvoort
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WintercampagneEen dubbelzware winter

Interkom Kom over en help

Tijdens de wintercampagne 2022/2023 
staan twee kinderen uit Oekraïne centraal: 
de 11-jarige Katya uit Kiliya en de 7-jarige 
Nikita uit Strumok. 

Beiden kennen een leven dat bestaat uit 
armoede en zorgen. 
Die zorgen wegen deze winter dubbel-
zwaar, vanwege de oorlog. Het dagop-

vangcentrum is voor hen een plek van 
hoop. Ze ontmoeten er andere kinderen, 
krijgen een warme maaltijd, worden 
geholpen bij hun huiswerk en horen de 
verhalen uit de Bijbel.
De wintercampagne loopt van oktober tot 
februari. We maken gebruik van een flyer 
en advertenties in christelijke (dag)bladen 
en kerkbladen. 

Een hoogtepunt in deze periode is de online
donateursbijeenkomst op D.V. donderdagavond 1 
december van 20.00 uur tot 21.00 uur. 
Ook Nikita is hierbij aanwezig. Bent u er ook? 
Kijk op www.komoverenhelp.nl/event.

Donateursbijeenkomst



Een week   in Georgië

Het kleine meisje kijkt nieuwsgierig door het halfopen raam naar buiten. Net liep ze 
nog buiten in de regen door de modder op haar blote voetjes. Die zijn zojuist door 
haar jonge moeder afgespoeld. 

We schuilen onder een afdakje en er worden appels uitgedeeld aan de kinderen 
die uit allerlei bouwsels met een zus of moeder opduiken. De stekker van de 
wasmachine die in de openlucht staat, is er maar uitgetrokken, omdat er rook 
onderuit kwam. Hopelijk is kortsluiting nog voorkomen…

Zomaar een paar onvergetelijke indrukken 
van een kort bezoek aan ‘Africa’, de 
zelf van hout en golfplaten gebouwde 
nederzetting in Tbilisi, de hoofdstad van 
Georgië, waar de straatkinderen wonen. 
Nog even en dan vertrekt een groot 
aantal met de metro naar het centrum 
van de stad om wat bij elkaar te bedelen 
(of te stelen?).

Van 5 tot en met 12 oktober heb ik  
samen met Gerieke Barreveld en André 
Zoutewelle van kantoor een bezoek 
gebracht aan Georgië, een land twee 
keer zo groot als Nederland, met 3,5 tot 
4 miljoen inwoners, waarvan 1,2 miljoen 
in Tbilisi. 

We bezoeken projecten van 
partnerorganisatie Tabitha, waaronder 

steun aan arme gezinnen, zoals een   
alleenstaande moeder die met vijf 
kinderen in een deel van een verlaten 
brandweerkazerne woont. De kinderen 
zijn blij met de bellenblazen die ze 
vanuit Nederland krijgen. De oudste drie 
kinderen gaan naar school, maar genieten 
vooral van de naschoolse opvang van 
Tabitha, waar ze liefde, aandacht en een 
goede maaltijd krijgen. 
Moeder vertelt dat ze van de keren dat 
ze op bezoek mag komen, zoals met de 
kerstviering, nog meer leert en geniet dan 
de kinderen…

“Nog even en dan vertrekt een groot aantal met de 
metro naar het centrum van de stad om wat bij elkaar 

te bedelen (of te stelen)?”
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We bezoeken enkele naschoolse 
opvangcentra in verschillende plaatsen, 
waar we met veel enthousiasme worden 
begroet. Kinderen zingen, kleuren en 
knutselen, horen een Bijbelverhaal en 
krijgen huiswerkbegeleiding. En dat in 
combinatie met een maaltijd, waar wij 
uiteraard ook gebruik van moeten maken: 
brood gevuld met kaas. Het smaakt 
prima!

Ook bezoeken we enkele 
inkomstengenererende projecten: een op 
te starten varkensbedrijf voor 15 zeugen 
en 300 biggen, een wijngaard van 5 
hectare waarvoor een uitbreidingsplan 
is gemaakt om deze rendabel te 
maken en enkele microkredietprojecten 

(bijenhouderij en koffiecorner).
 
Met onze andere partnerorganisatie Youth 
for Christ Georgia bezoeken we onder 
meer een kinderclub in een nederzetting 
met Georgische vluchtelingen uit door 
Rusland bezet Zuid-Ossetië. Een jong 
echtpaar geeft hier met veel passie 
leiding en is bezig om er zelf met twee 
jonge kinderen te gaan wonen, om 
zich helemaal aan dit werk te kunnen 
wijden! Het is prachtig om de liefde en 
betrokkenheid van de leidinggevenden te 
zien. Door dit werk wijzen ze kinderen op 
de liefde van God voor verloren mensen.

Ton de Jong, 
bestuurslid
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Veelgestelde vragen 
over de kledinginzameling zijn te 
vinden op de website. Je kunt de 
mensen die kleding komen brengen 
hier ook naar doorverwijzen.

komoverenhelp.nl/kleding

Kleding     inzameling  

€ 75.000

Wat komt er veel kleding binnen! 

Vrijwilliger Anton van Raai heeft kerken en 
scholen rondom de inzamelpunten benaderd 
voor het plaatsen van een bericht over de 
kledinginzameling. 

In landelijke media is er publiciteit voor de 
kledinginzameling. 

We zijn bezig met een pilot om naast de 
sorteercentra in Etten-Leur en Helmond, ook 
kleding te gaan lossen in Gouda. Deze kleding 
gaat rechtstreeks naar Oost-Europa. Hierbij 
werken we samen met een nieuwe partner die 
de kleding van ons koopt: I. Pozitiva. 

Stand         
   van zaken

Tweedehands  
geeft 

anderen 
een nieuwe 

kans
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Onze website staat live en dat vieren we
met 10% korting op het hele assortiment!
Bij Schattig kies je zelf het model en de

stof. Gebruik de kortingscode: KORTING10

www.schattigexclusief.nl

Opbrengst voor stichting
Kom over en help
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Ga voor meer 
verkoopproducten 
naar: www.
komoverenhelp.nl/
vrijwilligers 

Verschillende vrijwilligers verkopen prachtige 
producten. Een groot deel van de opbrengst 
is bestemd voor Kom over en help! 

Fotokaarten, exclusieve babykleding, eieren, 
honing, cadeaupakketjes, geïllustreerde kaarten 
en nog veel meer! Met uw aankoop steunt u het 
goede doel! 

advertentiesVerkoop
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We worden opgewacht door een 
bescheiden, vriendelijke jonge man 
die aanwijst welke weg we in moeten 
slaan. Het is een hobbelige zandweg die 
uitkomt bij een boerderij omgeven door 
gras- en maisland. Een aantal varkens 
vermaakt zich prima in de modderpoel. 

We ontmoeten Alex, die ons meeneemt 
naar zijn maisland. Hij deelt ervaringen 
met ons. De achterliggende maanden 
waren erg droog in Georgië. De mais 
heeft meer tijd nodig gehad om te 
volgroeien. De regen maakt het oogsten 
moeilijk. We proeven de uitdaging en 
bewonderen zijn geduld. 

We rijden vervolgens naar het westen 

en komen aan bij een weiland van 
zo’n 4 hectare. Samen met onze 
partnerorganisatie Tabitha wordt hier 
een inkomstengenererende activiteit 
gerealiseerd: een varkensboerderij voor 
15 zeugen en 300 biggen. Alex vertelt 
over zijn plannen om ook voer te gaan 
produceren voor verkoop aan boeren in 
de regio. We zien een jonge ondernemer 
die bewust nadenkt over zijn toekomst. 

Alex wijst ons nog op de bergen rond 
het weiland. Prachtig, die bergtoppen 
met sneeuw tijdens de winter! Bij mij 
komt boven: ‘Zie ik de bergen, groter 
bent U, o God!’ Even later staan we als 
groep met gevouwen handen en onze 
harten omhoog. Overal is God.

André Zoutewelle, 
relatiebeheerder zakelijke markt
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Zie ik de 
bergen, 

groter bent 
 U,o God!
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