
Kerstmis 

 

En weer is het kersttijd  

en nog altijd strijd 

van het ene tot het andere einde der aarde 

overal brandende oorlogshaarden 

in kampen miljoenen vluchtelingen 

toch zullen ook daar de engelen zingen 

voor vrede op aarde, o Vredevorst kom! 

de mensen zijn bang voor de waterstofbom 

 

Toch hoort ieder die engelenzang 

die luisteren wil, het klinkt al zo lang 

waarom toch die oorlog, waarom die strijd 

waar de hele mensheid aan lijdt. 

Het kan toch zo mooi zijn als elk mens 

gehoor geeft aan die kerstvredewens 

 

Het kindje Jezus heeft die boodschap gebracht 

eeuwen geleden in die winternacht. 

 

 

An Cuijpers-Rutjens 

  



geef me je hand, mijn kind 

dan zoeken we samen het licht 

het licht 

dat glans brengt op onze aarde 

dat onze blik verruimt 

dat paden bloot legt in de duisternis 

 

geef me je hand, mijn kind 

dan zoeken we samen de liefde 

de liefde 

die onbaatzuchtig is 

die egoïsme uit zal bannen 

die mensen voor elkaar laat zorgen 

 

geef me je hand, mijn kind 

dan zoeken we samen de vrede 

de vrede 

die tolerantie predikt 

die geweld laat verstommen 

die mensen tot elkander brengt 

 

geef me je hand, mijn kind 

dan zoeken we samen de hoop 

de hoop 

op een veilige toekomst 

op een beetje geluk 

op een leefbare wereld voor iedereen 

 

 

Resi Faessen-Teeuwen 

27-10-2017 

  



Het komt door het bos  

het bos met dansende bomen 

waar generaties wasdom de hemel in reikt 

gekromde, gebogen en vervormde 

stammen die als zwarte lijven  

swingen en dansend elkaar omhelzen 

aureolen om hun kronen 

 

Het komt door het bos 

in hun wereld van acceptatie 

acceptatie van krom en scheef 

en onvolmaaktheid van de solitair 

en toch…een allesomvattende  

vereende elegantie en schoonheid 

die me stil laat zijn 

 

Het komt door het bos 

en de paden vol poëzie   

dat ik melancholisch neerzijg 

en me afvraag hoe in mijn wereld 

acceptatie van onvolkomenheid 

en anders zijn tot een  

allesomvattende eenheid kan leiden. 

 

 

Annie Kessels 

16-11-2017 

  



Niet thuis    
 
 
Ik voel me niet thuis 
in het land van Twitter Facebook Tinder 
Ik voel me niet thuis 
in het land van Altijd een Mening 

 
 
 
Ik voe me niet thuis 
waar Grenzeloos Boos  
en Ontevreden 
op de troon zitten 

 
 
Ik voel me niet thuis waar 
het Heilige Moeten 
mij sluw verstikken kan 
waar ongebreidelde vrijheid 
juist chaos en pijn geeft 

 
 
Ik voel me thuis bij jou 
wanneer ik jou mijn hand geef                                                
en jij mij de jouwe 

 
 
 

Karin Vossen  
  

 



L'impression de la Normandie 

 

 

Ze kwamen over oceaan en zee, 

betraden zo het Franse land, 

vreemde militaire laarzen 

op het prachtige, goudgele strand. 

 

Ze beklommen de vaak steile kusten. 

Vogels zwegen; het zand kleurde rood. 

Bommen sloegen in, maakten kraters. 

Menig vreemdeling vond hier de dood. 

 

Jonge mannen, vaders, zonen 

brachten slechts hun leven mee. 

De toekomst voorbij, levens vergoten. 

Velen afgeslacht als slachtrijp vee. 

 

Dodenakkers gevuld met kruisen, 

daaronder heerst nu eeuwige rust. 

Wie van hen had dit in gedachte, 

toen ze landden op deze kust. 

 

Britten, Yankees, Canadezen, 

Zelfs Polen rezen op uit zee; 

de vrijheid werd hier zwaar bevochten. 

Vive toujours la Liberté. 

 

 

Resi Faessen-Teeuwen 

November 2017 

  



Met de onzichtbare inkt der verbeelding 

schrijf ik het oneindige verhaal 

het gaat maar door en door en door 

met fantastische wendingen 

en plotselinge dwaze invallen 

die me laten schaterlachen, 

dan weer weemoedig omdat ik niet weet 

hoe het verder zal gaan 

maar toch…verstrijkt de tijd. 

 

 

An Cuijpers-Rutjens 

  



Vlinder 

 

 

Er valt niets meer te marchanderen 

dat zeggen smeltende gletsjers 

die ons met donderend geraas 

al de afgrond laten zien 

 

dat zeggen de laatste dieren  

en planten van hun soort,  

een zwijgend verwijt van de evolutie 

 

dat huilen de mensenbaby’s  

die nog geboren moeten worden 

 

dat staat geschreven in  

een bodemloze toekomst van 

superorkanen, kernafval,  

fragiele ozon, plastic zeeën 

en van nog veel meer 

dat wij nu nog niet weten 

 

Nee er valt allang niets meer  

te marchanderen 

 

Maar zoals die vlinder in China  

klein en licht en onopvallend, 

grote gevolgen creëert 

 

zo wens ik dat op een goede dag 

één promille van de mensheid 

de balans doet omslaan 

naar een omwenteling 

op onze prachtige blauwe planeet 

 

 

Dat moeder aarde moge helen 

wij hebben haar zo heel 

heel hard nodig 

 

 

Karin Vossen, september 2017 

  



Onthaasten 

 

 

Een oogstrelende fonkeling, 

liefkozend het kabbelende water 

Moment van innerlijke rust, 

de zorgen komen later 

 

Schitterend het zonlicht, 

creërend, 'n sferisch tafereel 

Lommerrijke waterkant, 

zinnenprikkelend, magisch geheel 

 

Ver dragend de geluiden, 

als echo's in een verlaten dal 

Het klaterende timbre 

van een kleine waterval 

 

Oase in een druk bestaan, 

sereniteit in je hoofd 

Momentjes van geluk ... 

als het tumult is gedoofd 

 

 

©José Bergh – Berben 

Oktober 2017 

  



Marchanderen 

 

Nog even…. want het kussen is zacht en ruikt nog heerlijk fris. Het laken licht en mijn bed heerlijk 

warm. Het was een heerlijk diepe peilloze nacht, zonder dat ik er iets over kan navertellen.  

Nog even…. de veilig en geborgen troost van de slaap sluimert nog in mijn lijf. 

Nog een paar minuutjes dan, ook al is het al laat.  

Vele voorbije dromen zijn door de mensheid gerealiseerd. Wonderen geanalyseerd.  

Door alle ontdekkingen verliezen we onze kinderlijke verbluffing en verwondering. Zien we de 

verrassingen niet meer in de dagelijkse overspoeling aan snufjes, weetjes en prikkels.  

Een natuurlijke begrenzing filtert en legt ons hoofd te ruste en schakelt uit. We verbreken de 

verbinding met de wereld en onszelf. 

Nog even…. voordat ik opnieuw begin, opnieuw ontdek en grenzen oprek. 

 

Annie Kessels 

September 2017  



Odeur van de natuur 

 

 

Gras groeit groen van de regen 

gras geurt me dan tegen 

met een frisse zomergeur 

en ik zie al de witte kleur 

die de koe van de melk maakt 

hoe de verse graskaas smaakt 

goudgele kaas op mijn ontbijtbord 

verhaal van een zuivelfabriek in het kort. 

 

 

An Cuijpers-Rutjens 

augustus 2017 

  



VRAGEN STELLEN 

 

 

Soms kunnen kinderen zoveel vragen 

‘’Licht brengt donkerte in de duisternis” 

Zeg kleine man, luister is, 

wat zit er in jouw koppie te dagen? 

 

Hé kleine man, ’s nachts als je kijkt naar de sterren 

donkerte, duisternis, is ’t kleine sterretje het licht 

Vind je het niet een schitterend gezicht 

de een zo dichtbij, en de andere van verre 

 

Kleuren vind jij ook zó fijn 

maar is de duisternis dan zwart 

en het licht dan helemaal wit? 

 

Ach kleine man, volg jij nou maar je hart 

en vraag zoveel je wilt 

wij weten dit niet, want het is jouw brein. 

 

 

Anja Massee 

Augustus 2017 

  



De wind 

 

 

Bij de driesprong aangekomen 

voert de wind me mee 

bomen ruisen als rollende golven 

ik waan me aan de zee 

 

water klotst tegen de oeverrand 

de eenden deinen mee 

bij deze stevige windstroom 

voel ik me in en in tevree 

 

 

Terry van Lierop 

Augustus 2017 

  



Vrouwenhandel 

 

 

een goede baan beloofd 

van alle eer beroofd 

 

de identiteit ontnomen 

resten van verdampte dromen 

 

als handelswaar verkocht 

door menig man bezocht 

 

een toekomst gelogen 

door de medemens bedrogen 

 

van alle vrijheid verstoken 

misbruikt, mishandeld en gebroken. 

 

 

Resi Faessen-Teeuwen  



Onmisbaar 

 

 

Onbewust nog van het leven 

kwam ik krijsend in het bestaan 

maar hoe moet het verder gaan 

zou de toekomst alles geven? 

 

Stapje voor stapje, keer op keer 

leerde ik  fietsen, zwemmen, lopen 

mijn mogelijkheden lagen open 

een weg terug is er niet meer. 

 

Fantastische reizen, eenvoudig en puur 

van Noord naar Zuid, van Oost naar West 

zoveel culturen, zoveel talen 

 

zoete herinneringen wat mij nog rest 

gedachteloos wandelend rond te dwalen 

de rust, de stilte,  't is zeven uur. 

 

 

Anja Massee 

  



“Vergissing” 

 

 

Twee eeuwen oude perenbomen 

stonden aan Stad te dromen 

eventjes niet opgelet 

is er de cirkelzaag ingezet 

ze waren een sieraad met bloeiende kronen 

voor allen die er rondom wonen 

nu rouw ik omdat ze zijn afgezaagd 

een vergissing die te laat wordt beklaagd 

omdat ze niet op de groenlijst stonden 

heeft het weiland nu twee grote wonden 

 

 

An Cuijpers-Rutjens 


