Hier volgen alle elfjes, gemaakt door kinderen en
anderen uit onze wijkgemeente, over het thema
VRIJHEID. Zie de mailing voor nadere info.
Laat u inspireren!
Eerst komen de elfjes van de kinderen (gemaakt al dan
niet samen met een ouder), daarna die van
anderen/ouderen uit onze gemeente:
Jade:
Vrijheid
Is fijn
Want zo kunnen
We veilig naar buiten
JA!
Vrijheid
Liefde hoort
Bij vrede en
Ik hou van vrede
Fijn!
Jet:
Bevrijdingsdag
Vijf mei
Iedereen is blij
De oorlog is voorbij
Hoera!
Maartje:
Vrij
Leuk, leuk
Ik ben blij
Niemand maakt meer ruzie
Fijn!
Melle:
Vrij
Iedereen blij
De tweede wereldoorlog
Is gelukkig voorbij en
FEEST
Roosmarijn en Marleen
Vrijheid
Feest vieren
Geen oorlog meer
In andere landen wel
Herdenken

Joost Smits:
VRIJHEID
Iedereen vrij
Maak anderen blij
Niet ik, maar jij
Medemenselijkheid !
Edwine Muller-Buschman:
VRIJHEID
Zelfbepalende verantwoordelijkheid?
God als gids
Naar zelfbeschikking in verbondenheid!
WERELDWIJD
Gerdie van der Kolk:
Vrijheid
Heel vrij
Kind van na de oorlog
Bouwen sparen samen nieuwe toekomst
Bloei groei geloof en hoop en heel veel liefde
Sietske Oosterheert:
Vrijheid
Uit duisternis
Geen angstige blik
Over de gemartelde schouder
Vredeslevenslucht.
Toekomst
Uit duisternis
Geen angstige blik
Over de gemartelde schouder
Vrijheidslevenslucht.
Govert Lakerveld:
Vrijheid
in verbondenheid
met alle vogelvrijen,
niet rusten, niet voordat
iedereen…
Vrijheid
Vogelvrij of,
zo vrij als…
een vlucht witte vredesduiven.
Leef!
Vrijheid
op vrijdag
over de Zandmotor
vrolijk makende troep drieteenstrandlopers.
Geluk!

Elise Dijkhuizen:
vrijheid
ruimte voelen
lijkt heel gewoon
en het is bijzonder
kostbaar
vrijheid
mensen kijken
benieuwd en bemoedigend
niet om te controleren
mensenlief
vrijheid
binnen grenzen
jezelf mogen doen
en dat elkaar gunnen
terecht
Margriet den Heijer:
Vrijheid
deel blijheid
luister naar elkaar
wees goed voor iedereen
HOOPVOL
Vrijheid
heb vertrouwen
zie het goede
geef elkaar de ruimte
VERDRAAGZAAMHEID

Vrijheid
geen oorlog
geef elkaar hoop
liefde en vrede overwint
TOEKOMST
Vrijheid
geen oorlog
vrede en rust
voor mens en dier
LIEFDE
Marieke Smits:
Los
Mag je
Als ontkooide vogel
Gaan waar je wil
Bevrijd

Erica van Dam-van Laar:
Vrijheid
in woorden
en in daden
geloof, hoop en liefde
Shaloom

Dank aan alle dichters!

