
 

Afscheid nemen van 'ons' Gerrie,   Kosters gaan en kosters komen, 
doet ons zeker geen plezier.    eeuwen lang van man tot vrouw. 
Eeuwen van het kosterschap    Namen en gezichten waren 
eindigen vandaag en hier.    sleutels voor dit kerkgebouw. 

Een groot gemis,     Leusink, Kassels en 
haast niet werkelijk.     Tuitert senior. 
Geen gezicht meer aan dit ambt.   Freek en Gerrie dan tot slot. 

 
En natuurlijk alle namen    Gastvrouwschap is Gerrie eigen, 
die hen hier zijn voorgegaan.   altijd modieus gekleed. 
Vele namen om te noemen    Vakvrouw met de kracht in  handen 

in de reeks voor deze baan.    om te doen zoals het ‘geet’. 
Maar met Gerrie     Want het kosterschap 
komt er echt een eind     is geen lichte taak. 

aan de taak van koster zijn.   Vergt veel inzet voor de kerk! 
 
Bel maar aan bij Kerkplein twee,   Wat de toekomst ons zal brengen 
en u vindt gehoor bij haar.    weten wij nog niet heel goed. 

Zij biedt toegang tot de kerk   Laten we dat tegemoet gaan 
voor het vieren met elkaar.    met vertrouwen, goede moed. 
En voor onderhoud     Want ze zijn niet meer, 

en voor zielbehoud.     dagen van weleer. 
Kerk is open dankzij haar!    Velen maken ’t werk vast licht. 
 

 



 

Want veel mensen gaan ons helpen   Toch blijft het een hard gelach 
om de kerk van 't slot te doen.   dat het kosterambt verdwijnt. 
Voor een welkom net zo warm   Eeuwen vinden hier een einde, 
als gewend in elk seizoen.    geen nieuwe koster die verschijnt. 

Wie aan 't hoofd zal staan,    Word maar even stil 
stuurt die troepen aan.    om dit groot verlies. 
Zegen en heel veel geluk!    Oude waarden sterven hier. 

 

Maar we moeten blijven hopen   Gerrie, dankjewel voor alles, 

op een toekomst met elkaar.    Wat je voor ons hebt gedaan. 
Dat de kerkdeur welkom opent   Jaren inzet voor de kerk, 
rondom vieren, klip en klaar.   Eerst met Freek, toen solobaan. 
Dat deez' oude kerk,     Maak er met jouw Jan, 

getuigt van Godes werk.    Mooie jaren van. 

Venster op Gods aangezicht!   Dankjewel en alle goeds! 

DANKJEWEL EN ALLE GOEDS! 

 
 


