
Non Solus                                   11 september 2022 

Waarin wij mogen leven. 

Mij werden aan het einde dees week drie blije gebeurtenissen duidelijk en gebeurens om 
zelf blij van te worden en te blijven. Ik wil ze graag met u delen. 
 

Als man, als oude man maar niet af geschreven. 
Blijf ik mij verwonderen bij nieuw leven. 

in het bijzonder bij een familie lief mensenkind. 
Dat zich plots in de grote, grotere wereld bevindt. 

 
Enkele uren na de entree in het wachtende geweld. 

Ben ik als wachtende emotioneel niet ingesteld 
dit wonder aan te raken of aan te spreken. 

Kijken oude man, heb geduld, nog enkele weken. 
 

Gisteren was na twee maanden geduld betrachten, 
het einde mij overkwam, het einde van het wachten. 

Ik zag het lief mensenkind haar zintuigen testen. 
De jongste en de oudste, duidelijk manifesten. 

 

.  
Een blije overgrootvader met zijn zesde achter kleinkind. 

Dat was mijn eerste groot gebeuren aan het einde van deze week.  
 

Op dees bijzondere molens -viergang dagen, 
waar zelfs onze prinses Beatrix het mocht behagen. 

Eén der vieren 300 jaar bestaan mocht vieren 
Dank aan stichting en vrijwilligers voor het bestieren. 

 
Doorgaand de actie; “Doe mee”, Vrijwillige werk oké. 

Vrijwilligers ontmoeten, een fantastisch idee. 



Het weer en de vrijwilligers enthousiast en stralend 
sociale stralen zijn door de vrijwilligers bepalend. 

 
Molens en vrijwilligers malen gestadig voort. 

Vormen niet altijd een zichtbaar toevluchtsoord. 
Zij staan en zijn er juist bij onverhoopte nood. 

Bij stormen, welzijn, verdriet, als de reddingboot. 

 
De Camino stand  

Inloophuis Camino, centrum voor LEVEN met kanker 

 
Dit was mijn tweede blije gebeuren 
 

De Koningin der Koninginnen heeft de wereld zwijgend verlaten. 
Haar voorbeeld  zal voortbestaan in verhalen en sonaten. 
De langstdurende opgeleide, haar zoon Charles als King. 

Zal blijken een goed opvolger te zijn na zijn troon bestijging. 
 

De zware onmenselijke taak als Koning te leven. 
Is in de veranderende wereld onmogelijk, daarnevens 

bijna als een God, noem het een Godheid te zijn. 
Elisabeths ware karakter toonde haar waardig Koningin te zijn. 

 
Grief is the price we pay for love. Haar woorden 
bij familie keuzes , protocollen voor akkoorden. 

King Charles, wijsheid bij het aanvaarden van dit Koningschap. 
Waar zal blijken dat je het als mens al verworven had. 

 
Toch ben ik blij bij dit overdenken, daar bij de Britten. 

Ik zie het met onze monarchie hoopvoller zitten. 
Koning zonder de plaats in te nemen een God te zijn. 

Een menselijk gezin passend in de Hollandse lijn. 
 

Met opmerkingen [O1]:  

https://www.facebook.com/Inloophuis-Camino-centrum-voor-LEVEN-met-kanker-353580838119670/?__cft__%5b0%5d=AZXk1yrvCHaGDQ0-8bjk9kQlEwTI8_PYN0lm-6cZFxG5l_bLYYEo80fGof4uqI6RY_rCIVts_Jup8HS2dgKqIcjDoaAjgs2OL6J86Wf-RpVHt6tebBRZZpplS36rrJXB3aZCp5s-g6hxQoARpywWWQsvtcAEv6R2Liok6rNpIu5rsckhiBAQjbaAUd6TFxlCQMzVGoQAGpmPNxaILFAP3nbT-Sl7_ok4-myKRGnSRqdhOA-gaap9p6xu4KT6wLUcvA0&__tn__=-UC%2CP-R


En dit was mijn derde blije gebeurtenis. Mede blij door het koninkrijk der Britten als 
bondgenoten. Kracht toonde bij de tweede wereldoorlog en haar houding ten toon 
spreidde bij het verlaten der koloniale wereld. Tevens blij met onze monarchie welke 
vooruit loopt op de Britse Dynastie. 
 
Extra. Wilt u mij helpen bij de volgende vraag? 
Deze prachtige Esdoorn staat voor het huis 
Van de koster v.d Wouden. Het adres is; 
Deze prachtige Esdoorn staat voor het huis 
Van de koster v.d Wouden. Het adres is; 
De Nieuwe Kerk 
J.A Beyerinkstraat 53 Nieuwerkerk a/d IJssel 
Kan iemand mij vertellen waarom  deze Esdoorn  
daar staat en is er een verhaal bij. 
 

 
 
 
Nicolaas.overbeeke@gmail.com                                      Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 

 


