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Deze bezinnings- en meditatiebrochure van 
het ACW voor het werkjaar 2013-2014 is opge-
bouwd rond de 4 seizoenen. 

vier seizoenen

kruispuntmomenten

De vier seizoenen geven een heel natuurlijk ritme aan ons leven en samenleven. Immers, in elk 
seizoen verandert de lengte van de dagen, wijzigt het klimaat en vertoont elk seizoen een ei-
gen karakter: de winter is kil en stil, de herfst doet ons denken aan sterven en verdriet, de lente 
daarentegen aan nieuw leven én toekomst, de zomer is een tijd van warmte en ontspanning. 

Niemand kan zich aan de wisseling van de seizoenen onttrekken. Iedereen wordt erdoor beïn-
vloed, of je nu gelovig, niet-gelovig of anders-gelovig bent. Alle teksten in deze brochure zijn 
dan ook via een symbool aan één van de vier seizoenen gelinkt. Op deze wijze vinden we per 
seizoen teksten ter inspiratie. 

In deze bezinnings- en meditatiebrochure zijn enkele basisteksten opgenomen. 
Bij het  begin van elk nieuw seizoen kan je op de Zingevingspagina van de ACW-website 
(http://www.acw.be) enkele nieuwe teksten vinden. We nodigen je uit om onze webpagina 
regelmatig te bekijken en hopen dat je er inspiratie vindt voor jezelf en jouw bewegingswerk.      

Er zijn in elk van de vier seizoenen momenten op persoonlijk vlak, in de Beweging, in het leven 
van elke dag die ons pad doorkruisen. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze verschil-
lende kruispuntmomenten onder te brengen in drie tijdslijnen:

De C-Lijn of de christelijke tijdslijn
De C-Lijn of de christelijke tijdslijn. Onze Beweging is een christelijke Beweging en 
dat betekent dat er in onze traditie specifieke momenten zijn die ons leven door-
kruisen en een speciale betekenis kennen, bv. Allerheiligen en Allerzielen, Kerstmis,  
Advent en Vasten, Pasen, enz...

De ACW-Lijn of de tijdlijn van onze Beweging
De ACW-Lijn of de tijdlijn van onze Beweging. Onze Beweging is een beweging 
voor allen. We maken er een punt van dat we iedereen mee hebben én we houden 
steeds rekening met zij die uit de boot vallen of dreigen uit de boot te vallen. Er zijn 
dan ook specifieke momenten in het jaar dat we ons engagement voor een betere, 
meer solidaire en rechtvaardige wereld extra in de verf willen zetten, bv. Rerum No-
varum, de start van een nieuw werkjaar, de dag van ouderen, enz... 

De levenslijn of de lijn van het leven en samenleven van mensen 
Het ACW is een Beweging van mensen. Mensen maken in hun leven en samenleven 
niet enkel fijne gebeurtenissen, maar ook momenten van pijn mee, bv. sterven, ge-
boorte, ziekte, ouderdom, enz... 

herfst winter lente zomer
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Ubuntu en eroderende solidariteit (Doekle Terpstra)

Ubuntu, een Zuid-Afrikaans woord dat ik laatst tegenkwam. Een prachtig woord 
dat staat voor: ik ben een mens door mijn verbondenheid met anderen. Of ook: 
ik besta omdat jij bestaat. En een derde interpretatie die je eraan kunt geven is: 
opkomen voor een ander is opkomen voor jezelf.

Met andere woorden, dit woord staat voor de essentie van ons bestaan :
- mensen hadden mensen nodig,
- mensen hebben mensen nodig,
- en mensen zullen mensen nodig blijven hebben.

Dat is het referentiekader voor de samenleving van vandaag en voor de samen-
leving van morgen. Daarin zit opgesloten dat mensen er niet alleen voor zichzelf 
zijn, maar dat ze in verbinding staan met elkaar- en dat aspect van verbinding 
houdt tegelijk verantwoordelijkheid in. 

Solidariteit is vorm geven aan verantwoordelijkheid. Er is de afgelopen jaren veel-
vuldig gesproken over het begrip ‘verantwoordelijkheid’. Het is vooral ook politiek 
misbruikt. Er is te veel de associatie opgeroepen dat het bij verantwoordelijkheid 
gaat om het herstel van zelfredzaamheid. Dat is zeker een aspect van verantwoor-
delijkheid, maar het isoleren tot deze interpretatie miskent de werkelijke essentie: 
wederkerigheid. Het gaat er niet alleen om dat je jezelf verzekert van werk, sociale 
zekerheid, zorg, pensioen, inkomen; het gaat er ook om dat je oog blijft houden 
voor wat de consequenties van jouw handelen zijn voor de ander. Dat betekent 
vorm geven aan solidariteit om houdbare stelsels van zorg, pensioen en dergelijke 
te handhaven; daarmee wordt beschermd wat kwetsbaar is.

Het lijkt er vaak op dat het begrip solidariteit erodeert. Dat het zijn beste tijd heeft 
gehad, dat het vooral iets is van vroeger. Of is het, zoals zo vaak, de schijn die 
bedriegt?

* bron: “‘Waar het visioen verdwijnt, verwildert het volk” – Valkhof Pers, 2006, 39p.

Verbindingstart

Verandering bestaat niet (Els Moerman)

Verandering bestaat niet
Voor het lied van de vogel

Het lied van de vogel
vliegt op

waar de kikker springt 
en het water rimpelt

Veranderingstart

Bekommernis bestaat niet
Voor het lied van de vogel

Het lied van de vogel
laat zich dragen

waar de wind draait
en het vuur lacht
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Herfst

Vrede in mij is stilte 
is eenheidsgevoel met de natuur 
is mijn eigen kronkels en kreuken 
niet hoeven te verwijten aan een ander.

Vrede is niemand hoeven te verpletteren met mijn mening 
om zelf te kunnen bestaan.

Vrede van binnen is zijn wat je zegt 
beleven wat je verkondigt 
getuigen wat je gelooft zonder dat je hoeft te overtuigen.

Vrede is tonen wie je bent 
zonder dat je daarvoor een ander in duisternis moet zetten.

Vrede is weten en spreken zonder dat je daarvoor waarden of begrippen 
onwrikbaar vast zet uit angst voor de leegte van de in-vraag-stelling.

Vrede is samenwerken met mensen die anders zijn, 
andere accenten leggen, andere gaven hebben.

Vrede is dynamiek halen uit de verscheidenheid 
en jezelf niet verliezen in de strijd om zelf aan bod te komen.

Vrede is steeds in opbouw en toch reeds nu te beleven 
binnen in jou, binnen een samenzijn,
binnen de zekerheid dat ‘iemand’ met je begaan is.

Vrede is zelf leren geweldloos leven 
met conflicten leren omgaan en ze oplossen 
zonder dat je daarvoor geweld hoeft te gebruiken.

Vrede is je eigen machteloosheid beseffen en toch…

Herfst
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Sterven & verdriet

De keerzijde van liefde (Manu Keirse)

Zoals de dag 
uit de nacht treedt 
treedt het leven 
uit de dood 
er is de liefde 
die niet sterft. 

(Toon Hermans)

Verdriet heeft te maken met liefde. Het is de keerzijde van liefde. 

Als men van iemand houdt, met iemand sterk verbonden is, doet het verbreken van 
de band pijn. Menselijk zijn is houden van mensen, maar is tevens weten dat verlies 
een deel is van het leven. Ook al weet men dat sterven tot het leven behoort, toch 
kan het verlies van een dierbaar iemand, een mens tijdelijk ontwrichten. Het kan 
iemand vervreemden van zichzelf en van zijn omgeving. 

Iemand beschreef het sterven van een dierbare eens als een emotionele aardbeving. 
Men is bedolven onder de brokstukken, men voelt zich afgesloten van de wereld, 
alles doet pijn, en het kost grote moeite het hoofd weer boven het puin uit te steken.

Geleidelijk aan moet men de brokstukken weer aan elkaar lijmen als men wil opstaan 
uit de chaos. Na de emotionele aardbeving dient men het leven op heel wat punten 
te herzien. Het kan zijn dat men in de spiegel kijkt en zichzelf niet meer herkent.

Ervaren van intense pijn na het verlies van een dierbaar iemand of iets, is normaal en 
natuurlijk. Het is een bewijs dat men leeft. Het is een teken dat men in staat is te rea-
geren op levenservaringen. De pijn kan worden versterkt door de omstandigheden 
van het sterven (gewelddadige dood, zelfdoding, plotseling sterven zonder enige 
voorbereiding…) of door de manier waarop het slechte nieuws werd meegedeeld 
(plotseling, onhandig, onattent…).

Een weduwnaar schrijft: “Toen mijn vrouw stierf, had ik het gevoel dat ik een operatie 
onderging zonder narcose”. Men kan zich voelen als iemand die diepe wonden heeft 
opgelopen waaruit tezamen met het bloed alle kracht voortdurend wegvloeit. 

Alles wat mensen uit de omgeving willen bieden, vloeit mee weg zolang de wonde 
niet is dichtgegroeid. De wonde kan na enige tijd genezen, maar de littekens blijven 
een leven lang.

* bron: ‘Vingerafdruk van verdriet. Woorden van Bemoediging’ - Lannoo, 2012, 96p.
   www.lannoo.be/vingerafdruk-van-verdriet
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Op verhaal komen in het leven (Gerry Opdijk) 

Hoe lang is het nu geleden 
en hoe gaat het met je nu? 
‘Och redelijk’, ‘gaat wel’, ‘dank u’. 
Wat verwacht je anders 
als antwoord op mijn verdriet? 
Op zo’n vraag verwacht je toch 
dit antwoord… of niet? 
Je zou geen raad weten als ik zei 
‘Het gaat niet zo goed met mij!’ 
Dus zeg ik wat je wilt horen 
en na drie maanden zo onderhand verwacht… 
‘gaat wel’, ‘redelijk’ en produceer 
daarbij een moeizame lach. 
Voor mij voldoende dat ik zelf weet 
dat ‘slijten’ langzaam gaat 
en ik jou nooit meer vergeet!

Vrienden moedigen de rouwende vaak aan het verdriet voor zichzelf te houden. 
Dit leidt ertoe dat men al zijn gevoelens opstapelt in zichzelf. Het uiten van intense 
gevoelens van pijn en verdriet zowel in woorden als in tranen is een normaal en 
natuurlijk proces dat moet worden toegelaten. Er zijn geen voorschriften of reme-
dies. Verdriet kan niet worden vermeden.

Het is belangrijk zowel van zichzelf als van anderen de toestemming te krijgen het 
verdriet te uiten. Kunnen huilen, kunnen toelaten om te huilen zowel alleen als 
in het gezelschap van anderen, kan verlichting brengen. Het is ook essentieel te 
praten over zijn gevoelens en over de overledene. Ook al is rouwen iets wat het 
individu raakt, het doet goed als men dit kan delen met anderen.

Het is van belang om te weten dat alle pijnlijke wonden erger worden voordat 
ze genezen. Men heeft het meest aan mensen om zich heen die dit toelaten, die 
aandachtig kunnen luisteren en die aanmoedigen om zich uit te spreken, telkens 
als men die behoefte voelt.

* bron: ‘Vingerafdruk van verdriet. Woorden van Bemoediging’ -  Lannoo, 2012, 96p.
  www.lannoo.be/vingerafdruk-van-verdriet

Herfst
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Van een nieuwe aarde (Kris Gelaude)

Verwachtingsmensen 
zijn geen naïeve dromers. Zij leven nu, 
met open blik 
en beide voeten op de grond. 
Zij hebben weet van wat gebrekkig is. 
Van onrecht, amper recht te trekken. 
Van armoede die aan de ziel knaagt. 
En van een wereld die zich neerlegt bij de feiten.

Daarom zijn zij diegenen die zeggen:
‘Hier is een mens niet voor gemaakt.
Laten wij opstaan.
Kracht blootleggen in elkaar.
Waardigheid gunnen aan de ander.
Vrede nu zichtbaar maken.
Ruimte scheppen voor gastvrijheid.
En zelf teken worden van een nieuwe aarde.’

* bron: ‘Voor wie verstilling zoekt. Impressies en gedachten.’ - Averbode | Forte, p70, 2012, 104p
   www.averbode.be/Pub/religie_vl/In-de-kijker/In-de-kijker-Voor-wie-verstilling-zoekt.html

Overgang tussen herfst & winter
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Goed voornemen op nieuwjaarsmorgen
Kon ik een zee zijn 
om werelddelen 
met elkaar te verbinden, 
ik zou 
een zee 
willen zijn.

Kan ik geen zee zijn, 
ik zou een rivier 
willen zijn 
om de boten 
te dragen.

Kan ik geen rivier zijn, 
ik wil 
een glas water zijn 
om de dorst 
van een mens 
te lessen.

Winter

Advent - Kerstmis

En toch (Kris Gelaude)

Een nacht van stilte en verwondering.
Een ster die als een teken aan de hemel staat.
Een kind dat in zijn weerloosheid mensen ontwapent.
Het is zowaar ondenkbaar in deze wereld.
En toch.

Nog steeds zijn er eenvoudigen van hart 
die voorrang geven aan het kleine en het geringe.
Ja, er zijn herbergen van hoop 
toegankelijk voor ieder die naar vrede reikt.
En dan diegenen 
die een ketting vormen tegen onrecht.

Zo voltrekt zich het wonder van de menswording 
waar God zich telkens weer kan laten zien in mensen.

* bron: ‘Voor wie verstilling zoekt. Impressies en gedachten.’ – Averbode | Forte, p78, 2012, 104p.
   www.averbode.be/Pub/religie_vl/In-de-kijker/In-de-kijker-Voor-wie-verstilling-zoekt.html
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Stilstaan (Kris Gelaude)

Stilte toestaan vraagt
om onbevangen toevertrouwen.
Afleggen wat niet bevrijdt,
bezwaren, vanzelfsprekendheden.
Ogen, oren, handen open houden
en toekijken als een kind.
Je laten bevragen.
Aan den lijven het krachtveld voelen
van aanwezigheid.

Stilte voert niet weg van anderen.
Ze brengt nader, scherpt de aandacht
voor wat naar je toekomt. 
Wachtend en verwachtend,
in de speelse ruimte van het ogenblik.
Zo ontstaat er tweeklank.
Stilte, als geen ander,
verleent toegang
tot het menselijk verhaal.

Stilte laat je thuiskomen
zoals in je eerste thuis,
waar de deur steeds tegenaan blijft.
Je kunt er alles kwijt,
alles in zijn rijk verband zien,
arm zijn, rijk zijn.
En jezelf terugvinden
in de luwte van het onzegbare.

* bron: ‘Voor wie verstilling zoekt. Impressies en gedachten.’ – Averbode | Forte, p55, 2012, 104p.
   www.averbode.be/Pub/religie_vl/In-de-kijker/In-de-kijker-Voor-wie-verstilling-zoekt.html

Stilte & wachten
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Vastentijd

Brood genoeg
Waar tot het eind gebroken wordt, 
waar mensen durven delen, 
daar komt geen sterveling tekort, 
daar is wel brood voor velen.

Als niemand aast op rijke buit 
noch hamstert in zijn schuren, 
dan hoeft geen mens, in Noord noch Zuid, 
meer honger te verduren.

Als niemand meer met groot geweld 
de aarde leeg wil roven, 
dan blaakt het koren op het veld, 
uitbundig zijn de schoven.

Dan zal de aarde, op hun tijd, 
al zijn bewoners voeden; 
dan zullen mensen wijd en zijd 
elkaars geluk behoeden
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Vastentijd

Voor naamlozen
Laat we denken aan, laat ons bidden voor…

Voor de mensen die worden aangeduid met woorden 
als ‘publiek’, ‘massa’, ‘product’ of ‘nummer zoveel’: 
dat er monden zijn die hen bij name noemen…

Voor verslaafden, gevangenen en alle anderen 
die nauwelijks deel hebben aan onze samenleving: 
dat er ogen zijn die naar hen omzien…

Voor de straatkinderen in de derde wereld, 
van wie vaak geen naam op papier staat: 
dat er handen zijn die hen redden uit niemandsland…

Voor de slachtoffers van grote natuurrampen, 
verkeerscatastrofen en oorlogen, 
allen die geen begrafenis krijgen, maar in het niet verdwijnen: 
dat er harten zijn waarin hun namen voor altijd gegrift staan…

Voor allen van wie het lijden ongezien en ongehoord blijft, 
de mensen wier leed in de publiciteit geen naam mag hebben: 
dat er desondanks voeten zijn waarop hulp komt toegesneld…

Jij, 
die de namen van mensen hebt geschreven in de palm van uw hand, 
verhoor onze gebeden, 
help ons in alle mensen het eigene en unieke te zien.
Dat vragen wij U omwille van Jezus, 
die het altijd opnam voor de kleinen en naamlozen. Amen.
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Vastentijd

De steen is weg (Kris Gelaude)

Het graf is leeg.
En uit de mist
van kille onmacht
die ons altijd weer
in het gezicht slaat,
stroomt zacht licht ons tegemoet.

Want Hij die dood was, leeft.
Hoop kan niet meer ontvreemd.
Er zal een morgen zijn,
Van lachen en van troosten.

Laten wij gaan.
Kom, geef een hand.
Jij die ontmoedigd bent.
Jij, met je hoofd gebogen.
Wij mogen leven zonder angst.
Het woord dat Hij ons gaf
brandt in ons hart.

Wij leren zien wat nog niet is.
met onze diepste ogen.
Er is een weg gebaand
voor iedereen
omzoomd met bloesemende bomen.  

* bron: ‘Voor wie verstilling zoekt. Impressies en gedachten.’ – Averbode | Forte, p96, 2012, 104p.
   www.averbode.be/Pub/religie_vl/In-de-kijker/In-de-kijker-Voor-wie-verstilling-zoekt.html
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Lente

Kiem dragen (Kris Gelaude)

De dagen kantelen
van duisternis naar licht.
Zon sijpelt in de aarde
en doorgist haar.

En wat gebeurt de mens? 
Hij heeft de soevereine keuze
om te schuilen
in zijn eigen kleine kern.
Of te ontbolsteren
en kwetsbaar kiem te dragen.

Laten we kiezen
om niet mens-alleen te zijn. 

Maar aangesproken en verbonden
blootgesteld aan deze wereld
met zijn honger en zijn onrecht,
op te staan tegen iedere macht
die doodt.

Laten we uit onszelf
een nieuw verhaal van uittocht schrijven.

En worden:
stem die aanvecht.
Woord dat optilt.
Adem van verzoening.
Schouder naast een ander.
Brood dat leven geeft.

* bron: ‘Voor wie verstilling zoekt. Impressies en gedachten.’ – Averbode | Forte, p87, 2012, 104p.
   www.averbode.be/Pub/religie_vl/In-de-kijker/In-de-kijker-Voor-wie-verstilling-zoekt.html
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Lente - Rerum Novarum – Warme samenleving

Ik en de anderen 

Ons leven speelt zich af in een samenspel: het samenspel met de buurt, binnen het 
bedrijf waar we werken, en in de vele contacten die we dagelijks hebben. 

De ontmoeting met andere mensen is een belangrijke bron van zelfkennis en van 
persoonlijke rijping.

Wezenlijk is: wij moeten in de omgang met elkaar de dwang loslaten onszelf met 
anderen te vergelijken. Ook als we onszelf niet willen vergelijken, zullen zulke ge-
dachten toch in ons opkomen. Dan nodigen ze ons uit om bewust ‘ja’ te zeggen 
tegen onszelf. We moeten niet zijn zoals de anderen. We zijn uniek. Het gaat er niet 
om beter of sterker of intelligenter te zijn of er beter uit te zien dan de anderen. Het 
gaat er eerder om in harmonie met onszelf te komen. 

Wanneer ik met mezelf in harmonie ben, dan zal ik de anderen in alle vrijheid ont-
moeten. Telkens als ik mezelf onder druk zet om op een bepaalde manier over te 
komen, wordt het samenleven moeilijker. Wanneer wij ons onszelf laten zijn, krijgt 
het samenleven een kwaliteit van vrijheid en gaat het gepaard met wederzijds res-
pect. 

Wie zijn waarde in zichzelf ontdekt, laat ook anderen in hun waarde en kan zich 
erover verheugen.

* bron: ‘Voor wie verstilling zoekt. Impressies en gedachten.’ – Averbode | Forte, p87, 2012, 104p.
   www.averbode.be/Pub/religie_vl/In-de-kijker/In-de-kijker-Voor-wie-verstilling-zoekt.html
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Over uitdagingen & aanpak van onze huidige samenleving
We leven in een zogenoemde postmoderne of hypermoderne samenleving. Dat is 
een samenleving en een cultuur waar de rationaliteit en de objectiviteit, de techno-
logie en de efficiëntie, de economie en de concurrentie een eerste en uitgesproken 
rol spelen. Deze moderne samenleving heeft veel goede maar ook veel schaduw-
kanten. 

Onze wereld vandaag staat voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, voor 
meer autonomie en meer betrokkenheid in beleidsstructuren, voor democratie, 
voor dialoog met de moderne wetenschap en cultuur, voor diversiteit… allemaal 
positieve verworvenheden van de moderne wereld. 
De objectieve cultuur heeft goede en wondere zaken gebracht, denk aan de ge-
zondheidszorg, de elektronica in het huishouden, minder sleur en trekwerk in de 
arbeidswereld, communicatietechnieken (computer, gsm, …). Wetenschap en 
techniek bouwen mee aan de humanisering van de ‘wilde werkelijkheid’.

Maar deze moderne wereld kent ook heel wat welvaartsziekten. Er is veel ‘eenzaam-
heid’ en de hedonistische tredmolen is een molensteen geworden in een doorge-
dreven neoliberalisme. We hollen alles en iedereen achterna, en diegenen die niet 
kunnen volgen, vallen van de welvaartkar. Mensen moeten meer en meer preste-
ren, ze voelen een gebrek aan respect en waardering op het werk.
Depressies en een hoog aantal zelfdodingen, dat is de welvaart paradox: landen 
met de grootste welvaart hebben ook de hoogste zelfdodingcijfer ter wereld. Hoe 
meer we vooruitgaan, hoe meer mensen ook niet meer kunnen volgen. Het regent 
burn-outs. En waar blijft de zorg en de aandacht voor de mens, waar blijft ‘de cul-
tuur van het hart’?

We moeten onze moderne samenleving dus benaderen met een kritische kijk, 
maar zij is niet de vijand nummer 1. Het lijkt me niet opportuun om deze tijd te 
bestempelen als ‘slecht’ en te vermijden.  
Want kunnen ‘tijden’ wel slecht zijn? 
Is het met de tijd niet veeleer zoals met het weer? 
Het weer noch de tijd kan goed of slecht zijn. Ze zijn gewoon wat ze zijn.

Met dat in het achterhoofd formuleerde Augustinus (4,5de eeuw) een verrassend 
antwoord. Toen men hem ervan trachtte te overtuigen dat de tijden slecht waren, 
antwoordde hij gevat: “Wij zijn de tijden!”

En inderdaad: het gaat uiteindelijk niet om de tijd (of het weer), maar om datgene 
wat wij ervan maken. Of het nu gaat om eeuwen geleden of om onze eigen tijd, elk 
tijdsgewricht is ambigu. Elk tijdperk kent zijn eigen problemen en moeilijkheden, 
maar ook zijn eigen unieke kansen en uitdagingen. 

Uiteindelijk gaat het om de mens die bepaalt welke weg hij of zij inslaat.

* bron: “Geloven in de toekomst”, Uitgeverij Pelckmans, 2012, 144p.

Rerum Novarum
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Wie zal zijn naaste zijn?
Kapotgewerkt, 
opgebruikt, 
afgekeurd, 
uitgerangeerd, 
van de weg geschoven – 
wie zal zijn naaste zijn?

Vreemde wegen gegaan, 
tegen de muur gelopen, 
noodsprongen gemaakt, 
de weg kwijtgeraakt – 
wie zal zijn naaste zijn?

Weggejaagd van zijn grond, 
gevlucht voor geweld, 
aan lager wal geraakt, 
creperend in krotten, 
weggedrukt in de goot – 
wie zal zijn naaste zijn?

Vrijwillig (Katrien Schryvers)

Zomaar, voor niets
Zomaar, zonder reden
Een schouderklop, een ruggensteun,
Een luisterend oor, een helpende hand
Jij, met je hele ik
Zomaar voor een ander.

Zomaar, of toch niet,
Maar uit engagement,
Groter dan eindeloos
En zo broodnodig in ons samenzijn

Daarom verdien jij
1000 keer dank
En ons warm hart

Niet zomaar, voor niets
Niet zomaar, zonder reden
Maar om al jouw keren ‘zomaar’.

Rerum Novarum

Rerum Novarum - Vrijwilligerswerk
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Geest (Aukje Wijma)

Geest
raak mij aan

waai
door mij heen

heel
mijn bestaan

* Bron: http://www.pastoralezorg.be/584#P20

Pinksteren

Op weg in de zomer (Luc Vandenabeele)

Waak 
in de komende tijd 
over de eenzaamheid 
en het verlangen naar contact
van zieke en zorgbehoevende medemensen, 
nu de zomer aanbreekt en mensen weggaan van elkaar.
Dat wij ook in den vreemde denken aan wie thuis moet blijven.

Waak 
in de komende tijd
over de vele, diepe vragen 
en het verlangen naar zin voor het leven 
van zieke en zorgbehoevende medemensen , 
nu de zomer aanbreekt en de dagen langer worden.
Dat wij ook in al het genieten de vragen en de zorgen begrijpen.

Waak 
in de komende tijd
over het verlangen om erbij te horen, 
dat verlangen dat aanwezig is, zeker 
bij zieke en zorgbehoevende medemensen, 
nu de zomer aanbreekt en onze activiteiten misschien minderen.
Dat wij creatief zoeken om mensen het gevoel te geven erbij te horen.

Waak 
in de komende tijd
over het zoekend geloof van kwetsbare mensen, 
vooral van wie in onzekerheid leeft door ziekte en zorgen, 
nu de zomer aanbreekt en alles vanzelf lijkt te moeten gaan.
Dat wij een God aanbieden die niemand in de steek laat.

Zomer
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Een klein handje warmte

Op een heel hete augustusmiddag krabbelt een meisje van een jaar of zes wat 
speels heen en weer op de kunstijsbaan van Alpe d’Huez.

Af en toe staat ze stil. Ze bukt zich naar het helwitte ijs. Daar zijn van die grote zwa-
re vliegen neergestreken. Door de kou bevangen zijn ze aan de ijskoude bodem 
vastgekluisterd. Ze bewegen zich traag, vliegen kunnen ze niet meer.

Het meisje schuift de vliegen heel voorzichtig in een soort aspirinebuisje van plas-
tic glas. Dan draait ze weer wat rondjes op het ijs, het buisje stevig in haar hand 
geklemd. Af en toe staat ze even stil bij de boarding om naar haar beschermelin-
getjes te laten kijken. Zien of ze al weer leven.

Wanneer de diertjes in het buisje beginnen te fladderen en te zoemen, geeft ze 
hun de vrijheid. Ze heeft er zelf veel plezier in.

Een klein handje warmte kan levens redden.

Zomer - Vakantie

Vakantie

Kome de tijd waarin niets moet. En de oeroude zaligheid daarvan.
Geen haast. Geen plan. Geen inpakken en wegwezen. Maar alles laten liggen waar 
het ligt. Een tijd die ruimte biedt om te zeggen: ik speel even niet mee. Ik ga ergens 
in een hoekje zitten, om op een korenhalm te zuigen.

En geen gedreun meer of gedraaf. Gewoonweg proeven van een weergaloze rust, 
waarin je het gras kunt horen groeien. En kijken, zoals een kind kan kijken. Met een 
hoofd vol vragen waarop het antwoord echter overbodig is. Omzien naar wat je in 
jaren niet meer hebt gezien. Naar een kever op een stengel en naar wat voorbij-
komt.

Of in goed gezelschap aanmeren op een terrasje, vanwaar je onschuldig gewrie-
mel van mensen kunt gadeslaan. Zulke momenten om met al je zintuigen te ge-
nieten van dat onverstoorbaar hier en nergens anders moeten zijn, zoals de koeien 
doen, die traag de tijd herkauwen in de weelderige luwte van een boom.

Vakantie is bedoeld om ons eraan te herinneren waarvoor we leven.
‘Om schoonheid te ontdekken’, volgens Gibran. Het enige essentiële.
Want al het andere is slechts ‘een vorm van wachten’.

* bron: “Voor wie verstilling zoekt. Impressies en gedachten.” – Averbode | Forte, p14, 2012, 104p.
   www.averbode.be/Pub/religie_vl/In-de-kijker/In-de-kijker-Voor-wie-verstilling-zoekt.html

Zomer - Vakantie


