
avondwakes bij 500 vluchteling-kinderen 
tweede woensdag van de maand – Stefanuskerk Noorddijk - 12 mei 2021, 19.30 uur 
 
* kaars aansteken onder het enkele malen zeggen of zingen van Lied 285 
 
* uit Griekenland 
Aike Liebich is predikant in Amersfoort en voorzitter van de landelijke vereniging van Vrijzinnig 
Protestanten. Ze werkte vorig jaar drie maanden in een vluchtelingenkamp in Thessaloniki. Op de 
website Liberaal Christendom publiceerde ze een artikel – daaruit het volgende:  
 
“Ik ben in gedachten weer daar, en Amira zit tegenover mij. Aarzelend begin ik bij onze moeite om 
gastvrij te zijn en ruimte te maken. Ik moet toegeven dat we bang zijn. “Bang voor jou, Amira.” Ik kijk 
haar aan en lees: “Maar wat kan er nou bedreigend aan mij zijn? Ik weet wat angst is, meer dan me 
lief is: ik heb zeeën, bossen, kerels, politieknuppels weerstaan.” Of Amira straatarm is of iets te 
besteden heeft, weet ik niet, en het interesseert me ook niet. Vluchtenden zijn met hun vege lijf op de 
vlucht, en afhankelijk van warmhartige mensen en rechtvaardige autoriteiten. Natuurlijk zijn er 
armen (die te voet komen) en een beetje rijken (die per vliegtuig komen). Zij zijn even afhankelijk. De 
allerrijksten, die gewoon een paspoort kopen, zijn niet in de kampen te vinden.” 

[https://liberaalchristendom.wordpress.com/geraakt-door-de-mens-in-een-complex-vraagstuk/]  
 

* gedicht 
 
Zei ze 
 
Zei ze hadden we nieuwe ontferming 
besteld wij, ze zouden die brengen, 
de nieuwe ontferming, op vrijdag. 
Zeggen ze vrijdag kan het op zaterdag. 
Zeggen we ja, maar dan wel in 
de morgen. Zeggen ze gaat niet, 
dat gaat niet, de morgen. Zegt mijn 
man goed, dan kom ik die zelf halen, 
zaterdag dan in de morgen, dat kan? 
Ja dat kan, zeggen ze. Komt hij daar, 
zaterdag, nergens ontferming. Zegt hij 
hoezo niet, die zou er toch wezen? 
Nee nee, die is er niet, komt u maar 
vrijdag. Zegt hij wat vrijdag, ik moet 
die meteen. Zeggen ze gaat niet, die 
is nog niet binnen. Zegt hij u zei toch 
dat die er nu was? Zeiden ze 
moeten we zeggen van niet dan, 
wilt u dat horen, 
van zeggen van niet? 

[Joke van Leeuwen, ‘Wuif de mussen uit’] 
 
* 500 seconden stil waken 
 
* gebed 
 

* slotwoord: dat we in vrede gaan, dat we elkaar en de wereld tot zegen zullen zijn! 


