
Van ouderling naar onderling: een inspiratiewandeling 

 
 
 
 

Zondag 15 juli hebben we na de kerkdienst en de koffie de wandelschoenen 

aangetrokken. Met in het totaal 16 mensen zijn we met het pontje naar de overkant 

gevaren naar het startpunt van de wandeling. Al wandelend kregen we een opdracht 

mee. Iedereen kent elkaar wel van in de kerk of in het dorp. Maar kennen we elkaar ook 

wat beter, dan alleen groeten. De opdracht was om de eerste helft van de wandeling 

eens met drie verschillende mensen in gesprek te gaan en een aantal overeenkomsten te 

ontdekken. De gesprekken gingen al snel van oppervlakkig, naar dieper net wat ieder 

kwijt wilde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertussen liepen we richting Jaarsveld, doorkruisten dit dorp langs de kerk en liepen 

over de Oudeslootseweg langs kersenbomen met een bocht weer naar de dijk. Voordat 



we daar waren picknickten we in het – jawel – Zuiderpark. We kozen een kaart met een 

passende tekst of inspirerende afbeelding om al terug wandelend naar ‘De Overkant’ 

onze gedachten bij deze kaart desgewenst uit te wisselen. 

 
 
Weer terug bij de kerk werd al opgemerkt: ‘Ik meld me nu alvast aan voor de volgende 

wandeling’. En die komt er! Als commissie zullen we de koppen bij elkaar steken om een 

volgende wandeling voor te bereiden. Heeft u tips en/of suggesties? We horen ze graag. 

 

Ten slotte de zegenbede waarmee we de picknick hebben besloten en weer op weg zijn 

gegaan: 

 

De Heer onze God, 

Hij zegene jullie: 

Hij laat jullie voeten dansen 

en geeft kracht aan jullie armen. 

Hij vervult jullie hart met tederheid 

en jullie ogen met lach; 

 

 



De Heer onze God, 

Hij vult jullie oren met muziek 

En jullie neus met lekkere geuren; 

Hij vult jullie mond met gejuich 

en jullie ziel met blijdschap. 

Hij schenkt jullie steeds opnieuw 

de genade van de stilte: 

en het vertrouwen op een mooie toekomst. 

 

De Heer, onze God, 

Hij geeft ons allen de kracht 

om in onze wereld 

geloof, hoop en liefde 

een gezicht te geven. 

De Heer zegene ons: 

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen. 

 

Beppie Slob, Jan de Vries, Roza Boer en Nel van Galen 

 

 


