
 

De kleurrijke inspiratie 
van ‘De Vlinderbroeder’ 

 Br. Frans Melkert 1937 - 2020



Ik hoop u te mogen inspireren de natuur 
steeds weer met nieuwe ogen te zien.  

        
                                           br. Frans 



Daarom zeg ik jullie: maak je 
geen zorgen over jezelf en 
over wat je zult eten of 
drinken, noch over je lichaam 
en over wat je zult 
aantrekken. Is het leven niet 
meer dan voedsel en het 
lichaam niet meer dan 
kleding? 

Kijk naar de vogels in de 
lucht: ze zaaien niet en 
oogsten niet en vullen geen 
voorraadschuren, het is jullie 
hemelse Vader die ze voedt. 
Zijn jullie niet meer waard dan 
zij?  

Wie van jullie kan door zich 
zorgen te maken ook maar één 
el aan zijn levensduur 
toevoegen? En wat maken 
jullie je zorgen over kleding?  

Kijk eens naar de lelies, kijk 
hoe ze groeien in het veld. Ze 
werken niet en weven niet. Ik 
zeg jullie: zelfs Salomo ging in 
al zijn luister niet gekleed als 
een van hen.  

Maak je dus geen zorgen voor 
de dag van morgen, want de 
dag van morgen zorgt wel 
voor zichzelf. Elke dag heeft 
genoeg aan zijn eigen 
last.en?”  

Matheus 25, 25 -30, 34 



wie vlinders wil zien 
moet rupsen verdragen   

                                         -de vlinderbroeder-





heilige plek 

Veel vlinders vliegen hier nog vrij,  
gelokt door nectarplanten 
Die bloemen staan niet rij naast rij, 
maar wild langs alle kanten. 

Mij boeit die wondertuin steeds weer: 
zijn vlinders met hun vormen; 
hoe hoog zij vliegen op en neer, 
zo anders zijn hún normen! 

hun vlucht gelijkt een wiekenspel 
vol vreugde om nieuw leven 
Geen zorgen van; zijn wij in tel? 
Dat is hun om het even  

        
Gedicht van Br. Frans Melkert uit zijn bundel  
mijn vlindertuin in vogelvlucht



 



ijzerhard ( Verbena Bonariensis )





 

Stil verlangen 

Vochtig, onder blad en aarde 
wacht mijn tuin op beter weer. 

Zonnestralen, groot van waarde 
zorgen voor die ommekeer. 

Zo ook nu voor ons die wachten 
op het jaar dat komen gaat. 

Liefde zal veel pijn verzachten, 
want zij kent noch tijd noch maat. 

        
Gedicht van Br. Frans Melkert uit zijn bundel  

mijn vlindertuin in vogelvlucht



Psalmboek van Broeder Frans  
met Psalm 23, zijn lievelingspsalm



 




