
Psalm 8   

Heer, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde   

U die aan de hemel uw 
luister toont- 
met stemmen van 
kinderen en zuigelingen 
bouwt u een macht op 
tegen uw vijanden 
om hun wraak en verzet 
te breken   

Zie ik de hemel, het werk 
van uw vingers, 
de maan en de sterren 
door u daar bevestigd, 
wat is dan de sterveling 
dat u aan hem denkt, 
het mensenkind dat u 
naar hem omziet?   

U hebt hem bijna een 
god gemaakt, 
hem gekroond met glans 
en glorie, 
hem toevertrouwd het 
werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten 
gelegd:   

schapen, geiten, al het 
vee, 
en ook de dieren van het 
veld, 
de vogels aan de hemel, 
de vissen in de zee 
en alles wat trekt over de 
wereld der zeeën.   

Heer, onze Heer, 

Psalm 8

  
HEER, onze Heer, 

hoe machtig is Uw naam 

op heel de aarde.  

U die aan de hemel Uw 

luister toont- 

met stemmen van 

kinderen en zuigelingen 

bouwt U een macht op 

tegen Uw vijanden 

om hun wraak en verzet 

te breken.  

Zie ik de hemel, het werk 

van Uw vingers, 

de maan en de sterren 

door U daar bevestigd, 

wat is dan de sterveling 

dat U aan hem denkt, 

het mensenkind dat U 

naar hem omziet?  

U hebt hem bijna  

een god gemaakt, 

hem gekroond met  

glans en glorie, 

hem toevertrouwd het 

werk van Uw handen 

en alles aan zijn voeten 

gelegd:  

schapen, geiten,  

al het vee, 

en ook de dieren  

van het veld, 

de vogels aan de hemel, 

de vissen in de zee 

en alles wat trekt over de 

wegen der zeeën.  

HEER, onze Heer, 

hoe machtig is Uw naam 

op heel de aarde.

  
Nieuwsbrief Voorjaar 2013  

Getuigenis 
In juni 2008 werd mijn 12-jarige dochter Emma ernstig ziek. In een paar weken 

tijd had de ernstige aandoening anorexia, haar volledig in zijn macht. 

Zij was gaan afvallen terwijl ze een normaal gewicht had , dus ze kwam al snel 

op een gevaarlijk ondergewicht. Er volgde een ziekenhuisopname. Daarna werd 

ze doorgestuurd voor therapie in Smilde, maar niets mocht echt baten. Ik was 

radeloos en besprak dat ook met een vriend . Hij gaf me het telefoonnummer van 

Gerrie en Gerrit, maar zei er wel bij dat zij erg christelijk waren. Voor mij is dat 

geen probleem. Ik ben van huis u it Nederlands Hervormd, maar ging al vanaf 

mijn 18e niet meer naar de kerk. Wel ondernam ik op mijn 21e  een spirituele 

zoektocht naar India, naar Bhagwan Shree Rajneesh, later bekend als Osho, d ie 

mij een heel andere kijk verschafte op het fenomeen van de verschillende 

godsdiensten. Wat ik vooral geleerd heb is 'naar binnen' gaan en mediteren. 

Door Gerrie ben ik weer gaan bidden na al die jaren. 

Tijdens mijn eerste kennismaking met Gerrie voelde ik een klik. Zij gaat zo 

liefdevol en vooral authentiek te werk dat je meteen voelt dat wat zij doet en 

zegt regelrecht u it haar hart komt. Ze draait niet om de dingen heen, maar weet 

je op d iverse gebieden de ogen te openen. We hebben samen gebeden, en ik 

durfde Jezus weer te aanvaarden als mijn Verlosser. Emma was intussen 

opgenomen in Smilde en wat mij enorm trof was dat Gerrie ook bij haar op 

bezoek ging, ook al was het een d ikke 100 kilometer. Ook Emma was blij met 

Gerrie. Nu zijn we een paar jaar verder. Emma is op Rintveld in Zeist  in 2010 op 

haar streefgewicht gekomen, maar er is  jammer genoeg ook veel misgegaan. Zo 

heeft Emma een jaar lang moeten doorbrengen op een plaats waar ze niet paste, 

dat kon ze niet aan. Dat jaar heeft haar gesloopt, maar ook ons als gezin. Ik heb 

haar daar u iteindelijk weggehaald en dankzij Gerrie en in overleg met instanties 

mocht Emma voor vervangend  onderwijs, naar de Koningshoeve in 

Vriezenveen. Hoe dan ook, Gerrie is altijd in ons blijven geloven en is een 

belangrijk sleutelfiguur tussen de reguliere hulpinstanties en ons. Ze kreeg me 

zelfs zover dat ik na 22 jaar weer aan het werk ging, zodat ik financieel 

zelfstandiger ben geworden.  

Twee maanden geleden stierf mijn moeder. Ik ging door een zwaar rouwproces 

en maakte een onfortu inlijke val van de trap. Gerrie heeft mij zo enorm begeleid , 

ging meerdere keren mee naar de huisarts en zorgde dat de rust in ons gezin 

hersteld werd . Gerrie, maar zeker ook Gerrit, zijn voor mij en mijn gezin van 

onschatbare waarde. Zij zijn voor mij het levende bewijs dat leven volgens Gods 

woord altijd zijn vruchten afwerpt, hoe zwaar de weg ook is, d ie wij allen soms 

moeten gaan. 

Mijn bron van inspiratie is Psalm 8  zie colofon.   

Heel veel dank voor alles. God zegene jullie, oftewel God bless!                                                                       

   

Maartje     (In verband met privacy zijn er andere namen gebruikt) 
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