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Elke liefde die ergens 
van afhangt: wanneer 
dat ophoudt, houdt ook 
de liefde op. En wanneer 
ze nergens van afhangt, 
zal zij nooit ophouden. 
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Vier dingen moet je bij 
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trouw, zijn intentie, zijn 
onderscheidingsvermogen 
en zijn geduld. 
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Vriendschap ‘geeft’ ons 
niets. Maar in de ruimte van haar 
eenzaamheid leidt zij ons naar 
hoogten met verre inzichten. 

Dag Hammarskjöld

“
”



Mensen die van mij houden, 
kwetsen mij onvermijdelijk ook, 
gewoon omdat zijzelf ook 
noden en behoeften hebben. De 
liefde van God is een liefde 
die niet kwetst. Omdat ze 
eeuwig is. 

Henri Nouwen

“

”
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