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Geachte Burgemeester en Gemeenteraad70 SEP 2013

Naar aanleiding van het stilige en de Woudenberges"

over, het Júl de last halen van de regenboogolag':

willen we graagwat schryven naar u over wat dat
met ons doet als inwoners van Woudenberg
Niet om ons boven u te verheffen ,of met opgestohen

vinger de les te lezen , maar met innerlyke bewogenheid
over u en over ons dorp .

Wij geloven in God , De Vader , Schepper van hemel en

aarde, anze Schepper , De Schepper van alle schepse

In , elh mens,wie of weet we ook zyn, man of Orouw ,

hoog of laag ,rýh of arm .

Die Scheppor heeft ons Qun lieve Woord gegeven om ons
te leesen en te onderwüaen ' hoe we handelen en wandelen

moeren ,Die ons Lün geboden heeft gegeven om ons
leven naar te richten , en wat zün de geboden goed en
heilzaam , ten nutte , en ten goede wor de samenleving .
Niet gegeven om iemand te verachtte of minder te
achtte wantwe zyn alle schuldenaren niemand is volmaalt,
maar toch om ons leven naar te richten .
De Heere schiep man en vrouw en wil dat we dat

naleven , zoals we luinnen lezen , en leeren vút Gods



Wat ons ook pýnlýk raakt,is dat de slag genoemd

en vergelykt wordt met de regenboog.
De regenboog : gegwen door God na de zondvloed ,

als telen , en Cerbond met Noach dat de aarde nosit
meer met water zal worden overspoeld .

De trouw des Heeren , alle eeuwen door ,zien we nog

steeds in de lucht, na een hevige regenbui , als de
20n weer schönen gaat. Dc Hecre regeert
Telien dat God bestaat
Geachte Burgemeester en Gemeente raad , in alle
eenvoudigheid geschreven hoc hatbyons leeft , on

wat het me ons doet ; pán en verdriet, omdat wij ,
( dat weegt niet het zwaartste) niet meer begrepen
worden , maarbovenal dat God zo aan de hant
geschoven wordt zo berne derd ,en tegen Zün gebod

wordt ingegaan , terwijl God 20 oped is, en Hy ons
welsyn op het oog heelt as goed is, en Hy ons

Webegrypen dat het moeiligh is om te leiden , te regecren
Pn de gemeente ,met zoveel mensen culturen en meningen ,
geloven ena . Daarom wensen we u samen veel wushaid
bewogenheid en liefde toe, om de gemeente te mogen
dienen .

Een vriendelijke bewogen


