
HANDEN HEB JE………..
Wij reizen op onze levensreis door de seizoenen heen dames, en de afgelopen zomer heb ik vrijwilligerswerk gedaan in een vakantiehuis, een week voor mantelzorgers en in de afscheidsdienst zongen we van de handen, de voeten, en de zintuigen die wij hebben gekregen, gekregen om te zorgen voor, te horen en te zoeken naar:  
Want handen heb je om te geven, te geven van je overvloed, van je eigen overvloed, en ik weet het, we zijn allemaa druk:  druk met ons sociale netwerk en met ons werk, druk met ons gezin en met sport , maar we kunnen ook, volgens mij, altijd wel een uurtje vrijmaken om iemand te helpen, om een handje uit te steken, om een handreiking te doen naar degene die ons nodig heeft: een klopje van jou, van uw hand op de schouder voor degene die het nodig heeft, een hand die een kaartje schrijft of een hand die bij mooi weer de rolstoel een uurtje duwt. Doe wat je hand vindt te doen zei onze koningin op èèn of ander jubileum , doe wat je hand vindt te doen en gebruik daarvoor je voeten om te lopen naar een alleenstaande,naar een zieke, naar iemand met een ongenezelijke zieke, naar iemand met een levensbedreigende zieke, naar iemand waar in zijn of haar huis de dood heeft toegeslagen,  maar ga, ga en loop, laat die zieke en die alleenstaande niet alleen. Toon je een vriend, een medemens , toon je een vriend door dik en dun, in goede maar vooral,  en juist, in die slechte tijden, wees trouw en blijf trouw!
Want wij hebben onze ogen en oren toch niet in onze zak, wij hebben onze ogen en oren toch wel  open om waar te nemen wat er gebeurt in de wereld, in onze eigen omgeving, in onze eigen familie en kennissen kring, wij hebben onze ogen en oren toch wel open om te zien wat er in ons dorp of in onze woonwijk gebeurd. Wij sluiten onze ogen en oren toch niet voor alles wat er om ons heen gebeurt, voor  degene die ons nodig heeft: want ogen heb jij, hebt u vd Schepper gekregen om te zoeken (naar wat mensen nog ontbreekt, )  naar waar mensen behoefte aan hebben, wij moeten onze ogen en oren open houden, wij moeten kijken en waarnemen waar we iets of iemand kunnen steunen en helpen:  Kijk voor je zei ooit eens een ds, kijk niet alleen maar naar de hemel maar kijk voor je en kijk wat jij hier op deze aarde kunt doen, kunt betekenen voor de mensen, voor de medemens. Kijk ook over de grenzen van de kerkmuren heen, kijk over de grenzen van je gezichtsveld heen en luister:  geef es een luisterend oor, een luisterend oor is niet iedereen gegeven, een luisterend oor is ook een gave, een van God gekregen gave!! oren hebben we om te horen, te horen, te luisteren naar het verhaal van degene die zijn of haar verhaal kwijt moet! Te horen naar het verhaal vd zieke, vd ernstige zieke, van degene met een levensbedreigende ziekte, wij hebben oren om te luisteren, te horen naar het verhaal vd mantelzorger, te horen naar het verhaal v iemand die alleen achter is gebleven ………..een luisterend oor! Die zintuigen hebben wij van onze Schepper meegekregen om ze te gebruiken, om ze goed te gebruiken, niet om ze id grond te stoppen
En biedt uw schouder ook es aan om op uit te huilen, en ga nu niet zeggen dat u dat niet kunt, dat u dat niet durft maar sta maar es bij iemand op de stoep met het zweet id handen en met een dichtgesnoerde keel, meer als jezelf, meer als uzelf  kunt u niet meenemen,  maar ga, ga, en wees maar even stil, soms zijn er ook geen woorden voor, maar ga,  want van thuis zitten en allerlei  uitvluchten bedenken daar wordt ook u niet beter van, maar wij weten ons geweten zo wel aardig te sussen!!  Maar ga, want ooit, ooit komt er misschien een tijd dat u die schouder niet meer hoeft te bieden, dan bent u misscien degene die die schouder nodig heeft en dan hoopt u toch ook op iemand die zijn of haar schouder biedt. Straks bent u patient in het ziekenhuis,    client in een verzorgings-of-verpleeghuis of gast in een, in het hospice en dan zou u toch ook zo heel graag willen dat er iemand komt.         Er is een lied dat zingt van deuren waarachter op u en mij wordt gewacht (goz 238) Wees trouw beste mensen,  dames  v Passage, dames van Passage Zuidbarge,  trouw in goede, maar bovenal in slechte tijden, een vriend die met je lacht, maar ook een vriend die met je grient, weet je nog
En…………het is toch Jezus zelf die i Matth 25: 40 zegt: als u dat aan èèn v mijn minsten hebt gedaan, dan hebt u dat aan mij gedaan! Vervolg uw weg, vervolg uw reis door het leven en doe ook eens  de minder  mooie dingen aan.
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