
Sinterklaasgedicht
Lieve .......Lieve .......

Wat vliegt de tijd
, alweer een jaar voorbij

Wat vliegt de tijd
, alweer een jaar voorbij

Dat zeg ik tegen
 jou en jij tegen mij

Dat zeg ik tegen
 jou en jij tegen mij

Maar wat voor jaar he
t voor ons is geweest

Maar wat voor jaar he
t voor ons is geweest

Dat zien we op de televisie
 nog het meest

Dat zien we op de televisie
 nog het meest

Er samen op terugkijken
, persoonlijk en oprecht

Er samen op terugkijken
, persoonlijk en oprecht

In gesprekken waarin alles kan worden gezegd

In gesprekken waarin alles kan worden gezegd

Dat schiet erbij 
in en dat is eigenlijk niet fijn

Dat schiet erbij 
in en dat is eigenlijk niet fijn

Want Sint denkt dat dit heel 
waardevol kan zijn

Want Sint denkt dat dit heel 
waardevol kan zijn

Niet alleen het terug kijke
n, maar ook naar w

at komen gaat

Niet alleen het terug kijke
n, maar ook naar w

at komen gaat

Is iets wat niet standaard in onze agenda staat

Is iets wat niet standaard in onze agenda staat

Stilstaan bij wat was, wat is en wat nog moet komen

Stilstaan bij wat was, wat is en wat nog moet komen

Bij waar je trots op
 bent en waar je nog van

 wil dromen

Bij waar je trots op
 bent en waar je nog van

 wil dromen

Is echt heel bijz
onder, het geeft v

erbinding en plezier

Is echt heel bijz
onder, het geeft v

erbinding en plezier

Vandaar dit kleine pakketje hier
Vandaar dit kleine pakketje hier

Het helpt ons de tijd te nemen om stil te staan

Het helpt ons de tijd te nemen om stil te staan

En vooral om vol levenslust weer verder te g
aan!

En vooral om vol levenslust weer verder te g
aan!

Liefs, .......Liefs, .......

Kopieer of download 
het gedicht hier




