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Met deze maandelijkse nieuwsbrief willen we stilstaan bij het Woord van Leven van de maand en ervaringen 
delen.  We kijken naar het Woord van Leven met de ogen van de Kerk en de parochies. En we vertellen wat 
er allemaal rondom ons gebeurt in de parochies. Op die manier willen we elkaar bemoedigen.  
 
 
 
 
 
 
Met de heropleving van de Covid-crisis zijn veel mensen in woonzorgcentra erg ongerust en voelen ze zich 
opnieuw door iedereen in de steek gelaten. 
Maar helaas zijn de deuren gesloten en is bezoek niet meer toegestaan, behalve één keer per week voor 
een familielid.  
 
Samen met de collega's van onze (diocesane) dienst ziekenpastoraal hadden we het gevoel dat we ons niet 
konden laten overweldigen door zoveel leed en bij de pakken blijven zitten. We hebben nagedacht over 
wat we zouden kunnen voorstellen om onze broederlijkheid te tonen aan deze mensen die erg te lijden 
hebben. Veerkrachtig opstaan, creatief zijn. 
 
En we hebben onze diensten aangeboden aan ziekenhuizen en woonzorgcentra. We kregen inderdaad 
vragen. In de ziekenhuizen hebben collega's, meestal in dienst als aalmoezenier, een nieuwe taak 
aanvaard. Omdat familieleden de zieken niet meer kunnen bezoeken, maar wel kleine lekkernijen, 
linnengoed, lectuur, ... kunnen brengen, hebben ze aanvaard om "postbode" te zijn om al deze kleine 
attenties naar de zieken te brengen. Het is een mooie dienst die hen in direct contact brengt met de 
patiënten. 
 
In de woonzorgcentra kunnen de gezinnen nog steeds komen, maar slechts één persoon per week. Daar 
werd een andere vorm van hulp gevraagd: de bewoner in zijn kamer gaan halen om hem/haar naar de 
bezoekkamer te brengen.  
 
Een directeur schreef: “... ik wilde u persoonlijk een klein briefje sturen met grote en oprechte dank. Sinds 
enkele weken geeft u immers extra zuurstof aan onze medewerkers, maar ook aan onze bewoners, die 
eveneens opgetogen zijn over het feit met u te kunnen spreken tijdens de middagen.  
Er zijn ook veel woorden van sympathie vanwege de families, waarvan velen mij vertellen over uw 
vriendelijkheid en de kwaliteit van het onthaal dat u hen geeft.” 
 
We zijn erg ontroerd omdat we ervaren dat we op deze manier, heel eenvoudig, ons steentje bijdragen 
voor het Rijk Gods. Deze kleine, bescheiden diensten, die beantwoorden aan vragen van instellingen, laten 
toe om Liefde te schenken en zo bij te dragen aan het troosten van mensen die zo pijnlijk door de 
pandemie zijn getroffen.  
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"Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden” (Mt 5, 4). 
 


