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Lied voor Harry Harmsen bij 25 jaar in Assen (Gezongen door zijn collega’s – op de melodie van de dodenrit van 

drs. P – tekst: Peter van de Peppel ) 

We zitten met zijn allen in de Protestantse kerk 

Als dominees zijn wij ook verantwoordelijk voor dit merk 

De mensen vliegen heen en zij verlaten dus de kerk     

Bezuinigen en krimpen horen bij ons daaglijks werk 

 

Dus wordt er veel gekeken naar die dure dominees 

Ze blijven steeds maar zitten, hebben vast verlatingsvrees 

Maar Assen heeft behoefte aan wat jonger, verser vlees  

Wordt niet hoog tijd voor een super grote afvalrace?    

 

Moet Esther het maar wezen? Nee, want Esther speelt viool 

Wat dacht je dan van Elly, nee, bij oud’ren is ze cool. 

En Peter dan, nee Peter niet, zijn stem die klinkt zo zwoel 

Dan zijn er nog vier over in de predikantenpool. 

 

Als Roeland op zou stappen, zwijgt daarmee de joodse stem 

Door Koopmans eclipseren raakt de Jozefkerk ontstem(d)  

Helene dan, nee zij toch niet, zo vrolijk en ad rem 

En daarmee weten wij het niet en zetten ons dus klem. 

 

Misschien dat Harry Harmsen licht kan schijnen op deez’ zaak 

Hij zit immers in Assen vijf en twintig jaar paraat 

Hij kan ons vast wel zeggen wat de oplossing moet zijn 

Zijn antwoord zal, da’s zeker, vol van veel nuances zijn.  

 

Hij zou waarschijnlijk wijzen op twee kanten van de zaak 

Want enerzijds is ’t wachten op een forse dijkdoorbraak   

Er moeten mensen weg, niet meer te keren valt dat tij,    

Maar anderzijds dreigt dan een spirituele woestenij. 

 

Enerzijds, anderzijds,  Wie weerstaat de tand des tijds? 

Enerzijds anderzijds,  Een liedbundel heet tussentijds 

Enerzijds anderzijds,  Het ongemak is wederzijds 

Enerzijds anderzijds, Drents uitzicht is altijd weids 

Enerzijds anderzijds, liturgie moet eigentijds. 

 

Wij wijzen hier op Harry’s altijd zeer doorwrochte kijk 

Hij is een harde werker en daarbij nog vindingrijk  

Hij maakt het zich niet mak’lijk gaat soms in tegen het tij 

Hij viert nu jubileum o wat zijn we heden blij.   

 

Hij doet zijn werk gedegen en met grote acribie 

Wij danken hem van harte voor de goede relatie  

Ook voor zijn inzet voor collega’s en de uren tijd 

We zeggen dank je wel voor de collegialiteit.  
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En wat betreft die dominees die hier zijn vastgeplakt 

Als senior zijn ze bepaald nog echt niet ingekakt.  

Nog een paar jaartjes wachten, over vier jaar inderdaad  

Dan wacht vier predikanten om de beurt emeritaat.  

 

Enerzijds, anderzijds, binnenwijks en bovenwijks 

Enerzijds, anderzijds, de noorderling zegt eigenlijks 

Enerzijds, anderzijds, kerken worden heel erg grijs 

Enerzijds, anderzijds,  de dood maait met een scherpe zeis 

Enerzijds, anderzijds,  Here zegen deze spijs 

Enerzijds, anderzijds, ‘t is nog een heel end naar Parijs 

Enerzijds, anderzijds, hou toch op met dat gekrijs. 

 

Enerzijds anderzijds: Leve Harry en Ellen, Nog een goede levensreis!!!!! 

 

 

  


