Liedteksten Kerk 's Anders/Ethiopië-actiedag 2022
Rap van Elsje Braam bij opening
Wat je niet ziet, dat maakt nieuwsgierig.
Wat zou het wezen, wat mag het zijn...
bij Kerk 's anders, nu hierop het plein.
De Protestantse gemeente alhier
heeft een verrassing die is zo fijn:
we moesten er samen even op wachten
een big surprise, nee echt niet klein..
Een dag met een actie
niet voor onszelf,
kind’ren in Ethiopië zijn dus ons doel
ze hebben een beperking, da’s echt niet cool.
Met hulp met wat geld gaan zij weer naar school
delen in de samenleving, da’s dan weer cool.
U wordt vermaakt, een hele dag lang,
Kijk naar de kraampjes, wacht niet te lang,
en met muziek van Pieter Aafjes
wordt het echt een mooie dag.
En dan nog een speeddate –
met wie? vraagt u dan.
Da’s nog een verrassing,
maar dat duur niet lang…
En wat nu…. we weten nog niks,
hier wordt een vreemd iets gefikst
we tasten in het duister, het is nog bedekt,
Dit is echt spannend: is het iets geks?
Kunnen we aan de vorm al iets zien.
is het een mens of een ding misschien.
Kan het bewegen of blijft het stil staan
wat hebben we nodig, waar moeten we voor gaan.
Een nieuw orgel, nee dat hoeven we niet…
een nieuwe computer in het verschiet?
Nee, we zitten niet op spullen te wachten
we hebben iets heel anders in gedachten…
Het is menskracht die we hier ontberen,
een nieuwe dominee die ons wat kan leren.
Iemand die opbouwt, die luistert en zoekt
samen met anderen vooruitgang boekt,
iemand die helpt de boel aan te sturen,
rechttoe en rechtaan zonder kuren.

Nu is het tijd om aan u te onthullen
wie ons gaat helpen verlangens te vullen...
Wilko Nijkamp is onze man,
onze nieuwe dominee, die wat kan,
wij zijn zo blij dat hij er is.
Morgen is de dienst, daar in de kerk
vanaf dan is Wilko hier aan het werk..
We zien er naar uit om elkaar te ontmoeten.
We wensen je toe: goede moed, een fijne tijd
samen met de mensen van de PGC,
bouwen aan een mooie gemeente
en we gaan er van uit: iedereen doet mee.
Werken in liefde, vertrouwen vanuit hoop,
gedragen door de Eeuwige, dat mogen we weten,
om te bouwen aan een huis
waar niemand wordt vergeten.
Een huis dat vaststaat als de trouw
waarmee God ons bemint
waar niemand eenzaam is, en elk
de ander zoekt en vindt.
Waar twijfel en onzekerheid
bestaan naast groot geloof
waar liefde alle angst verjaagd;
wie treurt wordt er getroost.
Beste Wilko, welkom in de stad,
welkom in ons midden,
een goede tijd is wat je wensen
met om je heen veel actieve en lieve mensen...
Wees Bob de bouwer aan het Rijk van de Heer
met jou en onze inzet zal het groeien
elke dag meer.

Lied van vrijwilligers van vakantieweek in het Roosvelthuis
Ben je boos, pluk een roos
en zet hem op je hoed.
't Is is een oud verhaal
maar het doe het nog steeds goed.
Draag een bloem in je haar
en wees lief voor elkaar,
zing maar lalalala, lalalala, lalalala…
Jaren weggeweest,
voor corona werd gevreesd.
Nu weer met elkaar,
op een feest voor hem en haar.
Goede doelen doen we 't voor
dus zingt het Rooseveltkoor.
Van je lalalala, lalalala, lalalala…
Eind'lijk weer een mooie dag
waarop u van alles zag.
Een rap, een levend beeld
en een dominee-speeddate.
De hele kerk stond op zijn kop
het was vrolijkheid ten top.
Dus zing lalalala, lalalala, lalalala…
Kaarsen, jam en santenkraam
en de bloemstukken van faam,
potten honing en zo meer
waren er dit jaar ook weer.
Kids die hadden veel plezier,
ook voor hun was veel vertier.
Dus zing lalalala, lalalala, lalalala…
't Rad dat draaide zichzelf grijs,
enveloppen gaven prijs.
Op de foto door een prof
met een oldtimer, een bof.
Broodjes, tosti en zo meer
waren er ook deze keer
Van je lalalala, lalalala, lalalala…
En dan nu tot besluit –
want ons lied is bijna uit –
Zonder velen was dit feest
echt onmogelijk geweest.
Heel veel dank en wie weet
over twee jaar weer zo'n date.
Zingend: lalalala, lalalala, lalalala…

Lied gezongen door: Ellen Spreen Brouwer, Annemieke de Bruijn, Petra van Dijk, en
Grada Hooijer.
Op de wijze van: ‘Ai, ai Olga als jij niet van me houdt…’
Tekst: Annemieke de Bruijn, naar een idee van Petra van Dijk

1

Refrein: introductie
Ethiopië- en Kerk ’s Anders-dag
Ha, eind’lijk weer een feestje…
met een knipoog en een lach;
Want humor met een vleugje zelfspot helpt…
om onszelf wat te relativeren.
Ethiopië- en Kerk’s Anders-dag:
da’s een mondvol lettergrepen voor een feestelijke dag.

1

Couplet: introductie liedthema
“Wie doet nou voor ons in de kerk
‘t allerbelangrijkst zinvol werk;
wie zorgt dat wij floreren?”
En die evaluatievraag,
leggen wij aan u voor vandaag,
onder het potverteren.

2.

Refrein: koster
Wie o wie, zijn dat? De kosters soms misschien:
zij hebben hier een sleutelrol,
dat wordt vaak niet gezien.
Maar zónder hen, kan niets beginnen…;
komen we niet eens de kerk hier binnen.
Wie, o wie toch, doet hier nu in de kerk
Voor ons het meest belangrijke
en meest zinvolle werk?

2.

Couplet: kerkrentmeester
Ook kerkrentmeesters zijn heel druk,
voor ons gemeentelijk geluk:
neem nou: “de kerkgebouwen”…
En deze zware megaklus,
voelt als arbeid van Sisyphus
want we willen alles houwen…

3.

Refrein: organist
En de organist… als díe er toch niet was,
dan zongen wij toch allemaal dramatisch uit de pas.
Met hem kunnen we lekker galmen,
nieuwe liedjes, maar ook oude psalmen.
Ai ai, organist, dan rest ons nog de vraag:
“Ben jij nu het belangrijkst voor de kerk van vandaag?”

3

Couplet: streamteam
Maar ook het streamteam van de kerk
verricht hier prachtig zendingswerk:
je kunt echt op ze bouwen!
Soms zetten ze ’t geluid heel zacht,
maar daar is over nagedacht:
da’s om ons scherp te houwen.

4.

Refrein: cantorij
Of gemeente, is het de cantorij?
Want in coronadagen, zongen zij voor u en mij.
Ja, zij hielden de lofzang gaande,
toen de regels ons tot zwijgen maanden.
Ai gemeente, is dat niet mooi en sterk?
want zingen is onmisbaar,
anders zinkt het schip der kerk.

4.

Couplet: dominee
Of wacht, is het de dominee? –
die morgen fris begint: Hoezee! –
als onze nieuwe herder…
Hij – die ons ’s zondags voedt en sterkt,
en als een jeugdmagneet hier werkt –
brengt onze kudde verder….

5.

Refrein: dominee
Ai ai Culemborg, dat is wel mooi bedacht,
maar van zo’n nieuwe dominee,
wordt gauw teveel verwacht.
De kerk… dat zijn wij allen samen,
u, als kerklid, zult dat toch beamen.
Maar wie, o wie toch, doet hier dan in de kerk
voor ons het meest belangrijke
en meest zinvolle werk?

5

Couplet: koffiedrinken
De innerlijk gestichte mens,
heeft na de kerkdienst, slechts één wens:
da’s samen koffiedrinken!
“Zo’n dienst en preek zijn prima hoor,
maar daar alléén, kom ik niet voor;
zo’n preek moet ook bezinken.”

6

Slotrefrein: koffieschenkers
Koffieschenkers; ja, dat bakkie na de preek,
dat smeedt ons aan elkander
en het sterkt ons door de week.
Ja jullie moeten altijd blijven;
’t schip der kerk blijft slechts op koffie drijven.
Koffieschenkers, zoals jullie is er géén,
DUS JULLIE ZIJN VERKOZEN TOT ONZE NUMMER ÉÉN!
Prijsuitreiking

Rap door Jan Wierda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

We zitten hier gezellig deze mooie zaterdag:
het is weer Kerk ’s Anders en ook Ethiopiëdag.
Al raakt misschien toch landelijk het kerkvolk uitgedund,
hier is het Kerk ’s Anders met een leuke openingsstunt.
Want Elsje die ging rappen en dat deed zij reuze goed.
Daarna kwam Wilko Nijkamp en die sprak een eerste groet.
En in de kerk de markt met spullen absoluut niet duur,
met tussendoor de verkoop voor het Rad van Avontuur.
Je kon ook wat gaan sjoelen – Pieter Aafjes speelde fijn –
of snuff’len bij de boeken, gesorteerd door Henk Fonteijn.
De hele kerk door werd van alles zo geëxposeerd.
De koffie met wat baksels smaakte zeker niet verkeerd.
Je kon wel blijven eten, was je even op bezoek,
van haring, warme broodjes of een lekk’re pannenkoek.
Je kocht Jan Piet z’n honing en een bloemetje of twee.
Je kon zelfs op een speeddate bij de nieuwe dominee.
En was je na veel rondjes bij de uitgang aanbeland,
dan kon je op de foto, volgens mij in een Trabant.

10. En dan avondprogramma met een uitgebreid buffet,
er werden pastaschotels en ook quiches neergezet.
11. En bovendien wat voordracht en bijzondere muziek,
met recht wat Kerk ’s Anders voor ’t gewone kerkpubliek.
12. Wat is er door vrijwilligers ontzettend hard gewerkt
voor Ethiopië – en ook zeker voor de kerk.
13. En hoop'lijk is er mooie opbrengst voor het goede doel,
maar vast versterkt zo’n dag toch het saamhorigheidsgevoel.
14. Ja, Tekla geeft een seintje, dus ik stop er nu maar mee.
Dit was weer Kerk ’s Anders, wederom een goed idee!

