
betekent dit niet dat je als persoon faalt,
maar dat je in bepaalde opzichten nog geen succes heb:

betekent het niet dat je niets bereikt hebt,
het betekent gewoon dat je iets geleerd hebt.

betekent het niet dat je een dwaas bent,
maar dat je bereidt was om het te proberen.

betekent het niet dat je je gezicht verloren hebt,
maar dat je durf had het te proberen.

betekent het niet dat je het niet kunt,
je moet het gewoon anders doen.

betekent het niet dat je daardoor mine/er bent,
het is gewoon dat je nog niet volmaakt bent.

betekent het niet dat je leven niets meer waard is,
maar dat je een reden hebt opnieuw te starten.

betekent bet niet dat je maar moet opgeven,
maar dat Je het gewoon harder moet proberen.

betekent het niet dat je het nooit zal bereiken,
maar dat het gewoon iets langer duurt.

betekent hei' niet dat God je verlaten heeft,
maaI dat hij iets beters voor je heeft.

Als je geprobeerd hebt iets te doen en daarin aefaald tiebt,
ben je veel beier dan de persoon die niets ge/5rcbeerd heer1.
en daarin succes had.



Op de melodie van c , de Herderties lagen bij nachte " (Leeuwarden 26-11-2000)

Ons Huis staat nog steeds aan de gra-achte
karakter ommuurt het gebouw ..
Wij houden vol trouw daar de wachtte ..
het Huis, ja dat zijn wij steeds trouw.
Toen hoorden wij gou ...den woorden

YOns Blokhuis, dat is weer nabij ..
Vervult van die nieuwe tijding
gesterkt en dat maakt ons weer vrij ...

Het is met geen pen te beschrijven
wij werken en zijn soms zo moe ..
Zij konen, zij gaan, soms ook blijven
die bazen ...wie is waar aan toe.
Toen kwam dat bericht van een kluster
gekort en gewiekt staan we d'r bij
De lengte de breedte blijkt sober
wij allen, wij voelen ons vrij,

Ons Huis staat nog steeds als een blo-ok
Wat is toch dat ons zo drijft
De trappen, daar stroomden eens tranen
de cellen .. .veel leed ingelijfd ...
Toch kortte men ook op de werkvloer
uit werkdruk ontsprong "veer een band.
Onzichtbaar mam' onderhuids merkbaar
is daar die saamhorige band.

Nu staan wij hier samen te zingen
een lied van de Heere nabij
De toekomst valt niet te voorspellen.
blijf werken als mens zij aan zij.
Houdt altijd jezelf hier in ere, ook zij
moeten strijden om eer.
Zolang j'n jezelf blijft geloven
Heb jij toch de eeuwige eer.

Fijne Kerstdagen ...voorspoedig 2001.

Elly



Je schrijft de boeven in,
Het schorum van de straat
De on en ofgestraften
In t" goede of het kwaad.
Ze komen zowiezo
ledre dag opnieuw
Met of zonder boeien
Mensen in de knoei.
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En jij schrijft, schrijft ze allen in
Houdt het hooft steeds koel
Als een rots in je stoel.

Je kent er velen van
De schooiers van de straat
Dat maakt je soms geergerd
Het maakt je wel kwaad
En ga je weer naar boven toe
Werken in t'archief
Ze blijven toch wel komen
Het werk isje zo lief

En jij schrijft, schrijft ze allen in
Houdt het hoofd steeds koel
Als een rots in je stoel.

Onze Tjitte furt
Onze tjitte gaat furt
Onze rots in de branding
Hij gaat in de Jut.
Onze Tjitte furt
Onze Tjitte gaat furt
LA,La,LALALA,LA,La,La,La,La,La enz.

MMr eens dan komt de tijd,
Dan gaje hier vandaan
Dan laat je ons hier achter
Dan laat je ons hier staan.
Wat zullen weje missen
Jouw inzet en je trouw
T'H. v.B. wordt armer
Nu zeker zonder jouw

En jij schrijft, schrijft ze allen in
Houdt het hoofd steed.s koel
Als een rots in de stoel.

\

Onze Tjitte furt
Onze Tjitte gaat furt
Onze rots in de branding
Hij gaat in de fut
Onze Tjitte furt
Onze Tjitte gaat furt
Wat gaan al die jaren verschrikkelijk hurt.

Geniet van alles om je heen
Dat heb je wel verdiend
Wat was, wordt langzaam minder
Dat kan je zo wel zien
En wij, wi] gaan vrolijk door
Allen hand in hand
T' H.v.B. blijft in stand.

Vingerprint of strafrestant
Jij houdt dat alles bij
Een saf-e plek voor allen
Een saf-e plek voor mij
In eland geen onbekende
Werken zij aan zij
Jij gaat ons nu verlaten
Een hoofdstuk is voorbij

Onze Tjitte furt
Onze Tjitte gaat furt
Ome rots in de branding
Hij gaat in de fut
Onze Tjitte furt
Onze Tjitte gaat furt
Dat vinden we allen verschrikkelijk .

EI(V ( 02-02-2000).


