OVERWEGTI'IG

Het zijn er ondertusse.z? heel wat,
die zich beTangeToos inzetten
vooÍ onze b'ewo.ners:
bi1 de hobbLl- en danscJub,
afs chauffeur blj het zwemmen,
bij Carnavaf en de wekeTi,jkse
Titurgieviering,
afs bezoekv riend en
ter ondersxeuninq van administratie,
b)j een uitvaart,
bfi de fietscfub
ja waar eigenTljk niet?
'vrijwiTTiqers' noemen we hen.
Vz:eemd eigenTijk dat woord
'vrijwiTTiger' .
Zeker I ze komen uit vrije wi7,
maar daar houdt dat 'vriie'

ook meestaL we7 op.
Want af vTug worden de mensen
begeesterd door onze bewoners
en dat heeft gevoTgen, hoe dan ook.
Het geeft je niet affeen een ger,roel
'nodig-te-ziD', maar vooral eert qevoef van 'er-z jjn-er-die-op-mlj-wachten'
Dat brengt even zc: qoeC een verplichting met zjch mee.
Dat is iets anders cLan
wekeJijks 'een verpllcht nummer' .
Wie zi,jn taak zà zou ervaren ,
is zeker niet in staat
dié trouw op te brengen,
waar ui t -zets spreekL van:
'je mag op mi rekenen!'
Jezeff uit vrjjheid faten

verpTichten tot tt ouw I
het k1 inkt zo tegenstr ijd ig .
Het b7fikt zo verschrikkeJijk
belanqrijk voor onze J:ewoners
te moqen ervaren
'er is iemand die voor !n! komx-'
Voor wie van ons trouwens niet?
FamiLie r.s n-zet altijd in staat
om veefvufdiq te komen -hoe
qraaq zij dax ook zouden wiLfenBeqefeiding -met hoeveef hart
en ziel ztj ook v,terken- heeft
de zc>rg voor zoveel, tévee7
mensen soms.

'Er is iemand die voor mij kont'.
die zich verplicht weet
door dót verlangen.
Iemand
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lTigerswerk is uit bezulniginqs-

nood geboren, hoor je
Ltat

L\n

soms

"
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l4aar zou onze zorg niet zoveel kj ffer
zijn. a7s ondanks
de hartef ijke zorg van begeleiding,
aLs ondanks de Í,\/arme nabijheid van famiTie
onze bewoner niet ook zou kunnen ervaren
'er zs iemand die voor nij komt'.

die zich in vrijheid faat verplichten
trouw te zijn aan m{n vetlangen
gezien te worden,
(h)erkend te worden
al.s een mens
die het wezenlijk
niet kan en niet wif
zonder een ander Wie van ons
kan immers zonder?
Werner van de

pastor
.
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