
Pasen in coronatijd

Inleidend bezinnings-

en inspiratiemoment



Joke (15 jaar) verloor haar oma 

‘Ach, had ik maar… 
een wonderschaar
dan had ik deze dagen 
gewoon uit de kalender weggeknipt
en liep ik zomaar bij je binnen
voor een babbel en een knuffel
jij zou mijn lievelingshapje maken
en vragen hoe het met me gaat
en alles zou weer zijn als vroeger.’



Lieve Anne,

vorig schooljaar leerde ik je kennen 

in de lessen over de tweede wereldoorlog,

hoe jij verstopt zat achter een kast

en niet buiten mocht komen,

geen vrienden kon zien

om samen plezier te maken.

Je kreeg ruzie met je moeder,

jullie zaten te dicht op elkaar.

Ik las je brieven aan Kitty,

de vriendin van je dromen.

Wat veraf leek en lang geleden,

nu zo dichtbij mij.

Anouk



Alles wordt opeens zo leeg, zo anders.
Wat gisteren nog zo belangrijk leek, is nu zo futiel:
die belangrijke vergadering over de winstmaximalisatie in ons bedrijf,
die vakvergadering op school over het nieuwe leerplan,
de sportwedstrijden, de nieuwe lentecollectie…

Een nieuw woord nestelt zich 
langzaam in onze woordenschat 
én in onze denk- en leefwijze:
‘Social distancing’.

Sociale afstand als remedie 
tegen een ongrijpbaar virus.

JoP





‘Gelieve de 
quarantaine
te respecteren 
en binnen te 
blijven’



tot zover
het begin van deze lente
die ons voorkomt
als het eind der tijden
de rest van het leven
om ons heen
fluit er maar op los
komt uit de knop
en bloeit open
vogels leggen eieren
met een optimisme
die ons vreemd is
de magnolia
is gezegend
ze kan de krant
niet lezen
en de schaduw van een zwaluw
stijgt boven zichzelf uit
en vliegt
de zomer tegemoet

Stef Bos



Adem

Hoor

Achter de fabrieksgeluiden van je paniek
zijn de vogels weer aan het zingen
klaart de hemel op
is de lente in zicht
en altijd worden we omringd door Liefde

Open de ramen van je ziel
en al ben je niet in staat om de ander
over het lege plein aan te raken

Zing

Brother Richard Hendrick 



Wetenschappers zijn koortsachtig op zoek
naar een vaccin tegen het coronavirus.
Zij zullen dat allicht vinden, en dat is goed, heel goed.

Ondertussen zien we ook hoe mensen een ander vaccin herontdekken,
een vaccin tegen het virus ‘nooit genoeg’, het virus van ‘ik eerst’.
We zien dokters en verplegers die het onmogelijke doen
om mensen te verzorgen en te redden.
Mensen die in instellingen
zorg dragen voor de meest kwetsbare mensen.
Zij ontwikkelen het  vaccin van ‘maat houden’,
het vaccin van ‘wat kan ik voor jou doen?’
Een goddelijk vaccin.
Dit vaccin is niet met het blote oog te zien
maar het werkt wel.
Als je dit vaccin toedient aan mensen,
gebeuren er wonderen.
Wat niemand voor mogelijk houdt,
gebeurt dan toch.
Laten we dit vaccin van liefde aan elkaar toedienen,
vandaag en alle dagen van ons leven.

Paul Vereecke



Een leven zonder liefde
is een wereld zonder zon.
Ik heb de liefde nodig
als de lucht die ik adem.
Als het water dat ik drink.

(p. 91)



‘Lang nadat deze vlag 
verdwenen zal zijn, lang 
nadat elke herinnering 
aan waar zij voor stond 
is weggevaagd, zullen de 
lichtjes van de chanoeka 
nog steeds branden.’

Rachel Posner
Kiel (Duitsland) 1931 



Ik zat naast hem,
brood ging rond en wijn.
Iemand zei: ‘Geef het licht eens door.’
Ik had het licht nog niet 
gezien, zocht,
zag het nergens staan.

Toen keek hij mij aan.

Hein Stufkens 

Arcabas ‘Emmaüs’



De introspectie van Jezus en zijn apostelen
werd geen introversie,
geen terugplooien op henzelf.
Het werd een wereldwijde beweging
van mensen die zelfs in en bij de grootste bedreigingen 
van hun tijd, soms heel fysiek, 
maar nooit sociaal afstand hebben genomen van elkaar.
Zij toonden, in wat voor hén 
harde tijden waren van vervolgingen, martelingen, 
toen ongekende en onbehandelbare ziektes,
zij toonden het ware gelaat van een verrijzenisgeloof.

JoP

Arcabas 
‘le 
tombeau 
sans 
appel’



Niet alle licht hangt aan elkaar
(meer dan wat wij zien is waar)

De toekomst heeft geen vorm
en precies zo kunnen wij haar zien: een goddelijk gebrek
dat zich krult om elke vinger die we naar haar uitsteken.

De rand van de dingen is slechts een dunne gedachte,
elke seconde opnieuw is het ochtend, kan een stad 
ontwaken. Meer dan tussen muren wonen wij

in telkens nieuw licht
dat ons toont hoe overvloedig wij nog niet zijn,
ons welkom heet, steeds verder buiten ons eigen vel.

Stijn Vranken (uit Fiat Lux)



De hemel is leeg maar de barmhartigheid 
van mensen is vol van God   

E. Levinas



Maar ook jij, 
de leerling die leeft in spanning en onrust 
omwille van een moeilijke thuissituatie. 
Ik vergeet jou niet. 
Ik wens je een oplossing 
- verzoening waar mogelijk –
zodat ook voor jou een gelukkig leven mogelijk wordt.

En jij, de leerling in armoede, 
van wie gezegd wordt dat je leerachterstand zal oplopen. 
Wees niet bang, we zullen er voor je zijn.

En jij, de leerling die ziek is, of bezorgd is om een zieke kennis, 
of treurt om een overleden familielid. 
Ik wens je kracht, troost en de nodige rust om alles een plaats te geven. 
Ook wens ik je hoop, en een diep vertrouwen 
dat je je op een dag terug beter zal voelen dan je je vandaag voelt.

Goede moed!
Je leerkracht, Mevr. Loobuyck



And when the danger passed,
and the people joined
together again, 
they grieved their losses, 
and made new choices, 
and dreamed new images, 
and created new ways
to live and heal the earth
fully, as they 
had been healed.

O’Meara



Sta op,

‘t is Pasen ! 

Toon Hermans


