Het Verhaal - Juli 2021

Fietspuzzeltocht
Stichting Timotheos
Schaduw aan zee

D.V. zaterdag 10 juli 2020 organiseert de Stichting Timotheos een mooie fietspuzzeltocht
in de omgeving van Kootwijkerbroek en Stroe. De te fietsen afstand is 25 of 40 km. Starten kan tussen 9.30 en 11.30 uur bij HG Montage, Vinkekampweg 10 te Kootwijkerbroek.
De kosten bedragen € 7,50 per fiets, maximaal € 35,- per gezin. Bij de start wordt gratis
koffie en thee met wat lekkers gepresenteerd. Bij de tussenstop zijn broodjes hamburger, patat en drinken verkrijgbaar. Dit kan bij de start reeds besteld en betaald worden.
Onderweg is van alles te zien en kunnen de puzzelvragen worden ingevuld.
Kinderen kunnen meedoen aan een originele fotobingo. Ook is er een kleurwedstrijd
voor de kinderen. Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.timotheos.nl/fietspuzzeltocht.

De volledige opbrengst van deze dag is bestemd voor het werk onder de weeskinderen
in Malawi.

3

De avond valt, de zon gaat onder.
Reizende wateren, rusteloos wonder.
Ontembare stromen., de zee wint terrein.
Mijn schaduw wordt langer, en ik kan slechts zijn.
Barre ontmoeting van water en zand,
Verstoren de stromen, bedreigen mijn land.
Mijn schaduw vervaagt, de nacht wint terrein.
De zon is verdwenen, en ik kan slechts zijn.
’t Verzinkend licht maakt schaduwen langer.
Storm en mystiek, maakt mensen banger.
Een lach of een traan, dezelfde bron.
Het duister ziet kansen en wint van de zon.
Schaduw op ’t water, onrustige deining,
Gedragen door hoop en schuimend sop.
Keuze voor licht, of wat voorbij ging,
De jachtige schaduw lost twinkelend op.
’t Wordt al weer licht, en ik bedenk,
Een nieuwe dag, een nieuw geschenk.
De storm bedaard, de dreiging voorbij,
Geen plaats meer voor duister of schaduw in mij.
Ruisende branding
Serenade in ’t klein
Waar eerst nog een bui hing
Kan ik vrolijk zijn.
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