
Stem van../Suara dari..  
Naam:  Jacinta Molle, moeder van Cirano Molle,  

11 jaar oud. Dochter van Deany Molle en 
Mariana Molle-Luhulima 

Kerkambt: Belijdend lid 
Titel van het verhaal:  

Tel je zegeningen... 
Emailadres: jacinta_molle@hotmail.com 
Beroep: Administratief medewerker bij Multidesk  

Productie BV te Culemborg 
Djemaat Tiel: lid kerkbureau GIM TIEL   
Hobby: Lezen, uit eten, dansen, leuke en  

gezellige dingen doen.  
 
Ik zit in de trein met een mondkapje op en denk na over 
de veranderingen die er zijn sinds Covid-19 in ons leven 
is gekomen. En welk impact dit heeft in relatie tot God. 
Ik hoef hier niet lang over na te denken, het is iets goeds 
geweest en tegelijkertijd vertrouwd. En daar dank ik Hem 
iedere dag voor.  
 
Hoezo zou je denken, hierbij mijn korte intro....ik had een 
baan geaccepteerd waar ik uiteindelijk totaal niet gelukkig van werd, tja en dan ga je 
nadenken en je gaat op zoek naar je eigen ding, je eigen ik. En dat zijn de meest moeilijke 
momenten, als zelfstandige vrouw, als gelovige, als alleenstaande moeder die je kind toch 
alles wilt geven wat hij nodig heeft. Ga ik die stap wagen of toch niet.  
Na vele gesprekken met familie, vrienden, maar vooral mijn vertrouwen en gebeden met 
God, heb ik de stap gezet en mijn baan opgezegd. 
 
Waarom... om mijn vertrouwen en mijn geloof in Hem. En omdat ik geloof dat hij ons het 
vermogen heeft gegeven keuzes te maken in je leven. Door deze keuzes maak je nieuwe 
hoofdstukken in je leven. Hoe goed of slecht deze ook mogen zijn op dat moment van je 
leven.  
 
Voor mij was het een goed moment geweest. Ik kreeg een nieuwe baan en na een half jaar 
werd ondanks de Covid-periode deze verrassend omgezet naar een vast contract. Normaal 
gesproken vier je dit met familie en/of vrienden met een drankje of etentje, helaas is dat nu 
anders. Voor mij was het anders. Je beseft steeds meer dat niet alles vanzelfsprekend is, het 
ene feestje na het andere, je familie om je heen, de gebruikelijke kerkbezoeken. En dat je je 
steeds vaker af moet vragen wat je wel of niet kunt doen.  
 
Door Covid-19 ben ik me daar steeds meer bewust van gaan worden. Dat je dagelijks 
gezegend bent met de mensen om je heen en je bewust en onbewust de zegeningen 
ontvangt. En als je het zou tellen dan vinden  deze dag na dag plaats. Let er maar eens op, 
en je zult zien dat je dankbaar bent. Daarmee wil ik eindigen met een mooie Psalmtekst. 
 
Psalmen 36 vers 8-11: 
Wat is het geweldig om uw goedheid en liefde te mogen ervaren, Here! Daarom komen 
talloze mensen bij U schuilen.  Zij genieten van al het goede dat U hun biedt en U overspoelt 
hen met uw zegeningen. Want U bent de bron van al het leven: als wij in uw licht staan, zien 
wij de dingen duidelijk. Laten uw volgelingen voortdurend uw goedheid en liefde mogen 
ervaren en dat de eerlijke mensen mogen delen in uw rechtsgevoel. 
 
Een lieve groet en Gods Zegen, Jacinta Molle 


