
Voor veel mensen geldt dat niet 
alleen tijdens deze crisis, maar is 
het dagelijkse praktijk.

Muren, tussen mensen, tussen 
groepen. Soms loop je tegen een 
muur aan, waarvan je niet wist dat 
‘ie bestond. Of je bouwt zelf een 
muurtje om je heen om je te 
beschermen voor krachten en 
machten van buitenaf. Het nadeel 
van muren is dat ze altijd twee 
kanten op werken. Zo kan je 
beschermingsmuurtje zomaar jouw 
gevangenis worden.

Op vakantie trekken we er graag 
op uit naar ‘onbekende verten’; we 
trekken grenzen over en laten ons 
verrassen door alles wat nieuw en 
anders is, anders smaakt, anders 
ruikt. Misschien kunnen we die 
vrijheid en verwondering in ons 
dagelijks leven ook meer zoeken.

Hartelijke groet,
Nicoline Swen & Helene Westerik

 Lieve mensen,

“Ga je nog weg deze zomer?”
Een vraag die je in deze tijd bijna 
dagelijks hoort.

Eigenlijk altijd gevolgd door: 
“Gaan jullie naar het buitenland?”
‘De grens over’ is voor velen 
onlosmakelijk verbonden met 
vakantie.

Grenzen, het zijn toch vreemde 
dingen. Zeker in Europa zijn 
grenzen (voor ons!) meestal 
denkbeeldige lijnen. Zonder 
paspoort rijden we probleemloos 
naar Duitsland voor een paar 
boodschappen of naar Belgie 
voor een weekendje weg.
Tot corona, de grenzen gingen 
dicht. Plotseling was er weer 
duidelijk ‘binnen’ en ‘buiten’ en je 
mocht niet de grens over zonder 
uitdrukkelijke toestemming. De 
denkbeeldige lijn was een 
stevige muur geworden. 

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. 
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               Ideeënbus
                        

    Fotografeer 
eens een bijzondere 
muur in uw eigen 
omgeving en maak er 
een verhaaltje bij….

   

En G*d zei tegen 
Abram:Trek weg uit je land, 
verlaat je familie, verlaat ook 
je verwanten, en ga naar het 
land dat ik je wijzen zal 
(Gen. 12:1).

Al je vertrouwde zekerheden 
achterlaten, dat wordt van 
Abram gevraagd.
Breek je muren af en ….. 
volg je hart.  

Ook de Gele Bus vliegt er even uit. 

In augustus keert 
‘ie opgeladen weer terug!

Eindelijk bij de kapel gaan zitten  
die de warmte van deze dag        
nog in zijn voegen bergt               
en woordloos rust hervinden        
die eeuwenlang al                        
in de stenen schuilt
- Frans Ort

Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

- Lied 816, Liedboek

Comfortzone door E. Johansson

Wat verstop jij achter de muur?



Over de muur
- Klein Orkest

Maar wat is nou die heilstaat,
Als er muren omheen staan?
Als je bang en voorzichtig met je 
mening moet omgaan?
Ach, wat is nou die heilstaat, zeg mij 
wat is ie waard,
Wanneer iemand die afwijkt voor gek 
wordt verklaard?

Ref.
En alleen de vogels vliegen van 
Oost- naar West-Berlijn.
Worden niet teruggefloten, ook niet 
neergeschoten.
Over de muur, over het IJzeren 
Gordijn,
Omdat ze soms in het westen soms 
ook in het oosten willen zijn.
Omdat ze soms in het westen soms 
ook in het oosten willen zijn.

West-Berlijn: de Kurfurstendamm!
Er wandelen mensen langs porno en 
peepshow.
Waar Mercedes en Cola, nog steeds 
op een voetstuk staan.

En de neonreclames, die glitterend 
lokken:
Kom dansen! Kom eten! Kom 
zuipen! Kom gokken!
Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die 
tijd veel bereikt...

Maar wat is nou die vrijheid, zonder 
huis, zonder baan?
Zoveel Turken in Kreutzberg die 
amper kunnen bestaan.
Goed... je mag demonstreren, maar 
met je rug tegen de muur
En alleen als je geld hebt, dan is de 
vrijheid niet duur.

Ref.
En de vogels vliegen van West- naar 
Oost-Berlijn.
Worden niet teruggefloten, ook niet 
neergeschoten.
Over de muur, over het IJzeren 
Gordijn,
Omdat ze soms in het oosten soms 
ook in het westen willen zijn.
Omdat er brood ligt soms bij de 
Gedachtniskirche, soms op het 
Alexanderplein! 

Aan wie stuurt u een kaartje? 

“Je moet altijd bij me blijven!" zei de keizer. "Je hoeft alleen 
maar te zingen als je zelf wilt en de kunstvogel sla ik in 
duizend stukken."

"Doe dat nou niet," zei de nachtegaal, "die heeft gedaan wat 
hij kon! Hou hem gewoon! Ik kan niet in het paleis komen 
wonen, maar laat me maar komen als ik zelf zin heb, dan ga 
ik 's avonds op die tak bij het raam zitten en dan zing ik voor 
je zodat je blij wordt, maar ook gaat nadenken! Ik zal over 
geluk zingen en over verdriet. Ik zal zingen over goed en 
kwaad dat ze voor je verborgen houden! Een kleine 
zangvogel komt overal: bij de arme visser, onder het dak van 
de boer, bij iedereen die ver van jou en je hof vandaan is! Ik 
hou meer van je hart dan van je kroon en toch hangt er om 
die kroon een geur van heiligheid - ik kom, ik zal voor je 
zingen! Maar één ding moet je me beloven!"

"Alles!" zei de keizer, en hij stond daar in zijn keizerlijk 
gewaad dat hij zelf had aangetrokken en hij hield de sabel, 
die zwaar was van het goud, aan zijn hart.

"Eén ding vraag ik je: vertel niemand dat je een vogeltje hebt 
dat je van alles vertelt, dan gaat het nog beter!"

En toen vloog de nachtegaal weg.

Uit: De Chinese Nachtegaal, H.C. Andersen

G*d zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,
de banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.

Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.
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Een muurtje zetten kan 
ook positief zijn; om zo 
van één kamer twee 
kamers te maken. Om 
meer te kunnen met één 
ruimte; om zo meer 
mensen te kunnen 
herbergen! 
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