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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)  

             BRIEF VOOR VERBINDING, VERTROUWEN EN VERWONDERINGVRIJ
Lieve mensen,

Op 27 maart 2020 verscheen de 
eerste VRIJBRIEF. 'Om in verbinding 
te blijven', schreven we toen. 'Om 
elkaar niet uit het oog te verliezen 
en om de moed erin te houden. 
‘VRIJBRIEF' omdat een vrijbrief van 
oudsher het document is dat je een 
veilige doortocht belooft. Het 
betekent niet dat het makkelijk zal 
zijn, of ‘leuk’, wel dat je, op welke 
manier dan ook, er doorheen komt. 
En dat zal ook voor ons gelden!'

Nu zijn we ruim 15 maanden 
verder en lijkt het erop dat we 'er 
doorheen zijn'. Op dit moment, 
want corona is niet weg. Het zijn 
voor velen zware maanden 
geweest, met onzekerheid, angst 
en eenzaamheid. Gelukkig zijn er 
daarnaast ook mooie dingen 
gebeurd, omdat we plotseling tijd 
hadden. Ruimte en aandacht om 
nieuwe wegen te zoeken. Deze 
VRIJBRIEVEN zijn daar (voor ons) 
een voorbeeld van geweest.  

Van Wassenaar tot ver in Duitsland 
en van Groningen tot diep in 
Brabant hebben mensen met 

ons meegelezen. Soms kregen we 
reacties en suggesties. Een aantal 
daarvan staan in deze VRIJBRIEF. 
Iemand gaf ons €50, geweldig!, want 
natuurlijk kost ook dit geld. Zo 
maakten we samen 30 VRIJBRIEVEN 
en kijken er heel positief op terug.

En nu?
Nu denken we dat het tijd is voor iets 
nieuws. Dit is de laatste VRIJBRIEF.
Ervoor in de plaats komt de 
REISBRIEF. In deze brieven leest u 
met ons mee. Wat we tegenkomen in 
ons werk en ons leven en wat dat met 
ons doet. En natuurlijk verzamelen we 
nog steeds mooie gedichten, liederen 
en teksten. Zo eens in de drie weken 
komt dat samen in een REISBRIEF. 

Wellicht is het voor u ook weer tijd 
om nieuwe wegen te zoeken, dan 
kunt u zich vanzelfsprekend afmelden 
voor deze brieven. We zijn u dankbaar 
dat u onze lezers wilde zijn in de 
afgelopen periode. 

Een hele goede zomer gewenst,
lieve groet,
Nicoline Swen & Helene Westerik

Ga de weg van de kinderen 
van het licht. 9 Het licht 
brengt goedheid voort en 
gerechtigheid en waarheid. 
10 Onderzoek wat de wil van 
de Heer is. (Ef. 5: 8-10)
Wat is de weg dan die we 
moeten gaan? De weg gaan 
vraagt om een keuze. De 
keuze tussen duisternis en 
licht. Die keuze is een 
levenswijze. Dát is onze 
roeping. Om het licht te 
brengen op die plaatsen waar 
duisternis het laatste woord 
leek te hebben.

Van zuchten vol 
zölfsneuïgheid
'T Mooiste zol weden as 
elk van zien last weud bevrijd

Be'j gramieterig van 't prakkezeeern
Lek 't vaker dan neudig is zwaor
Kiek dan um joe hen, luster weer
Naor hoe and're verhaaln bennen 
gaon
Dan kan ik mij wel schamen
Veur de diepste zuchten
En die schütteldoek slof van de 
traonen
Kiek goed um joe hen
En dan zie weer precies waor a'j

stoan
A'j almaol joen krus op 'n bulte zal 
gooien
En as dan daorna deur 'n engel zegd 
weud
Pak mar weer iene, 't maakt niet uut 
welken
Dan zuuk ie uuteindelijk, as 't der op 
ankomp
Joen eigen der weer tussenuut

Elk mens die hef zich 'n kruus te 
dragen
- Daniel Lohues
 
Elk mens die hef zich 'n kruus te 
dragen
Opzich bennen die kruuzen 
precies eben groot
'T verschil is; de iene hef der 
iene van piepschoem
En de ander die hef 'm van lood
 
Hier 'n paar huuzen verderop
Wat is daor wel niet gebeurd?
Wat die mensen daor met 
moeten maken
Zo slim hebben we 't lange nie 
heurd
Dan schaam ie joe haost
Veur joen donkere uren

Ik ga met je mee
Zo vanzelfsprekend

Zo één met alles
Dat je Me misschien niet herkent

Maar Ik ben het
Ik ben er

Inwezig



Gouden zonne,
Jij met je 
daav'rende, 
stralende kracht
Hoog aan de hemel
Schijn je in 
glansrijke pracht.

Dreigen duist're 
wolken,
Toch blijf je trouw 
aan je lichtende 
plicht
Hoog boven leed en 
vreugde
Schijn jij en geef jij 
ons licht

JA, HOGER NOG!
- Daniel Lohues

Alles wat ik wul
is vliegen as ‘n vogel
Veilig weg van hier

Alles wat ik zie
Bossen en rivieren
en andere lieve diern

Ja, hoger nog!
Tot ik rustig naor beneden kiek

Ja, hoger nog!
Tot ik de wereld kleiner zie
En veural dan zien ze mij ok nie

Ik vliege
Ik geleufe dat ik vliege
Ach mien gemuud
waor wo’j toch met mij hen?

Wat anders kan ik doen?
Ik slao mar met de vleugels
op de warme lucht omhoog
Op de warme lucht omhoog
Ach, uuteindelijk uuteindelijk
lig ‘t vast an mij
En toch denk ik: hoezo?

Vingerlabyrint.
Een labyrint hoef je niet per se 
met je voeten te lopen. De 
kracht zit hem in het symbool 
en niet in de methode. Het 
werkt heel simpel: met je 
wijsvinger volg je het pad naar 
het midden en weer terug naar 
buiten.
Goede reis!

Ik wens je genoeg

Ik wens je genoeg zon om vrolijk te blijven, hoe grijs de dag ook lijkt.
Ik wens je genoeg regen om de zon nog meer te waarderen.
Ik wens je genoeg geluk om je geest levendig en eeuwig te houden.
Ik wens je genoeg pijn zodat zelfs de kleinste pleziertjes in het leven 
groter overkomen.
Ik wens je genoeg winst om aan je verlangens te voldoen.
Ik wens je genoeg verlies om alles wat je bezit te waarderen.
Ik wens je genoeg hallo’s om je door het laatste afscheid heen te helpen.
- Rob Perks

Dromen 
- Herman van Veen 

Je hebt niets verdiend 
en je bent nog niet jarig
Je hebt weinig nodig, 
toch geef ik je iets
En of ik er ooit iets anders 
voor terug krijg
Dat geeft niet, ik geef jou 
mijn dromen voor niets

Dromen die komen 
van heel diep van binnen
Geboren uit vreugde, 
geluk en verdriet
Een splinter verlangen, 
een deel van jezelf
Dat je meestal verstopt 
voordat iemand het ziet

Tijd voor de hazelaar, 
vroeg in het voorjaar
Een lichtgroene droom 
van een bloeiende boom
Dromen als druppels 
op vuurrode appels
Een tak staat in bloei 
in het huis waar ik woon

Geuren en kleuren 
versieren de wereld
Voor iemand die niet 
voor de werkelijkheid vlucht
Als de zon ondergaat 
ligt de hemel op aarde
En dansen de muggen 
heel hoog in de lucht

Je hebt niets verdiend 
en je bent nog niet jarig
Je hebt bijna alles,
toch geef ik je iets
Een dag als een bloem 
in de vaas op tafel
Een dag als vandaag 
krijg je voor niets
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