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Noden van deze tijd
Dorstigen laven...
Waar vorig jaar de zomer dorst bracht
door grote droogte en hittekracht
kwam deze zomer het water te veel en te hoog
en hielden veel huizen het niet droog.

Hongerigen spijzen...
Ineens is alles weg, huis en haard,
is er nood aan eten, drinken, kleding, onderdak.
Vele handen zijn helpend uitgestoken
en gastvrijheid is bij honderdtal ontloken.

Vreemdelingen huizen...
Familieleden bieden hun huis aan
vreemden nemen mensen op.
Er is een nood aangedaan
mensen willen met elkaar verder gaan.

Naakten kleden....
Het is niet normaal, ineens zo te staan 
leeg, van alle gewone dingen ontdaan
geen kleren meer om te dragen
daar kan een inzameling veel aan bijdragen.

Zieken bezoeken...
Uit het niets kwam een onbekende ziekte
velen werden ziek na sociaal contact.
Er mocht geen mens meer op bezoek gaan
je mocht wel zwaaien aan het raam.

Gevangenen bezoeken...
Mensen zijn gevangen in veel leed
dat hen omhult als een kleed.
Liefde, bezoek, aanwezig zijn,
het vermindert een beetje de pijn.

Doden begraven...
Velen werden ziek en kwamen in ademnood
en ondank alle medische bijstand kwam de dood.
Je liefsten begraven met veel eer
afscheid nemen op afstand doet zo zeer.

Hub Crijns,  
9 augustus 2021
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