
Tegelijkertijd is er ook iets 
anders dat weerbaar maakt: het 
feit dat het leven nu eenmaal 
twee kanten heeft; van dansen 
en van rouwen, van erop uit 
gaan en thuis blijven. Dat is 
voor ieder mens gelijk, en op dit 
moment zitten we allemaal in 
hetzelfde schuitje. Een schuitje 
dat even stil ligt, de zeilen 
gestreken. Kwetsbaar, maar 
weerbaar! Kijk maar naar alles 
wat deze vrijbrief u brengt. 

Hartelijke groet, Helene & 
Nicoline

             BRIEF VOOR VERBINDING, VERTROUWEN EN VERWONDERING

                        
Lieve mensen,Lieve mensen,

Kwetsbaar, dat zijn en blijven 
we. Vandaag sprak ik iemand, die 
in de straat wat rond moest 
brengen; huis na huis bleek er 
corona te zijn. Een angstig 
gevoel. Zo dichtbij.  

Onze kwetsbaarheid onder ogen 
zien is volgens mij belangrijk. Niet 
om dan in een gat van ellende te 
vallen, maar om te weten dat het 
mág om voor jezelf en een ander 
te zorgen. Omdat we kwetsbaar 
zijn. En zo waardevol. Té 
waardevol om nonchalant mee 
om te springen. Die gedachte kan 
ons weerbaar maken. 

Vanuit vrijzinnig gedachtengoed, voor iedereen. nr. 13, vrijdag 16 oktober 2020

Deze VRIJBRIEVEN 
worden samengesteld door 
De Gele Bus; Nicoline Swen 
en Helene Westerik in 
samenwerking met 
verschillende 
geloofsgemeenschappen in 
Oost- en Noord Nederland, 
veelal lid van Vrijzinnigen 
Nederland.

Hebt u ook een bijdrage of 
een vraag/opmerking? Mail 
naar degelebus@swen.nu
Of bel: 06 43167139 
(Helene Westerik)
06 22497969
(Nicoline Swen)

Op ons YouTubekanaal De 
Gele Bus zijn diverse 
filmpjes van vieringen en 
gesprekken te bekijken.

VRIJ
Wat baat het een mens om de 
hele wereld op orde te 
winnen, en beschadigd te 
worden aan zijn lijf-en ziel? 
Marcus 8:35-37 (Naardense 
vertaling) 

Zie je eigen kwetsbaarheid 
onder ogen; zorg goed voor 
jezelf en elkaar, dat is 
belangrijker dan wat dan ook! 

Ideeënbus

Bedenk eens wat 
jou weerbaar maakt! 

   

Stilte op de berg

Mijn wapens heb ik afgelegd 
het vuur de storm het splijten 
en in de stilte wacht ik nu               
om tastbaar dicht bij jou te zijn 

Mijn grootheid heb ik afgelegd       
geen kracht die jou doet beven      
slechts in het suizen van de wind   
ga ik voorbij om lief te hebben 

Mijn almacht liet ik achter mij         
ik ben weerloos aanwezig              
daar in de avondrust woon ik         
een eeuwigheid bij mensen

- Frans Ort

Kwetsbaarheid
begint met moed.
Moed om er te zijn

en jezelf te laten zien.

- Brené Brown

Maak mij nu stil, durf ik dat nu te vragen? 
De grootste moed zal zijn kwetsbaar te zijn. 
Dat ik het durf voorbij de blinde angsten;    
stem te horen die in mij zingen wil.  
Maak mij nu stil, dat stilte in mij zij. 
Gij zijt het zelf, die stilte zijt.  
Maak mij nu stil, dat vrede in mij komt.    
Gij zijt het zelf, maak mij nu stil.

(naar lied 513 uit Zangen van Zoeken en 
Zien)

Als je de vleugels van een 
vlinder aanraakt, zit er wat 
poeder aan je vinger; dat zijn       
   de schubjes van de vleugel;      
        deze komen niet meer         
          terug, waardoor de             
           vlinder minder lang kan     
           leven. Niet aanraken dus! 



Eergisteren maakte ik 
beslag voor pannenkoeken. 
Het stukslaan van de 
eieren op het randje van 
de kom lukte niet in één 
keer: kwetsbaar én 
weerbaar, dat is wat ik 
dacht!
Helene 

Aan wie stuurt u een kaartje? 

Liefs uit:

Ik drink op de mensen – P. v. Vliet

Ik drink op de mensen
Die bergen verzetten

Die door blijven gaan met hun kop in de 
wind

Ik drink op de mensen
Die met vallen en opstaan

Blijven geloven
Met het geloof van een kind

Ik drink op de mensen
Die dingen beginnen

Waar niemand van weet wat de afloop 
zal zijn

Ik drink op de mensen
Van wagen en winnen

Die niet willen weten van water in wijn

Ik drink op de mensen
Die blijven vertrouwen

Die van te voren niet vragen
‘Voor hoeveel’ en ‘waarom’

Ik drink op de mensen
Die door blijven douwen
Van doe het maar wel
En kijk maar niet om

Ik drink op de mensen
Die alles verloren

Die weg zijn gezakt
En zijn ondergegaan.

Ik drink op de mensen
Die terug bleven vechten

En daarna herboren
Weer op zijn gestaan

Ik drink op het beste
Van vandaag en van morgen

Ik drink op het mooiste waar ik van hou

Ik drink op het maximum
Wat er nog in zit

In vandaag en in morgen
In mij en in jou!

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens

Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?

De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.

De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.

- Okke Jager

‘Kwetsbaar’, M. v. Heerde

Weet u wat ik deze week dacht?
We zijn met z’n allen aan het LATten. Kent u die term nog? 
Living Apart Together. We leven niet samen, maar horen 
toch bij elkaar. Zo is het nu ook. Afstand houden is 
noodzakelijk, maar dat betekent niet dat we ‘uit elkaar’ zijn. 

Heb een goede tijd en ga
met de kracht van de 
hemel,
het licht van de zon,
de jacht van de wind,
de vastheid van de aarde.
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