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Ze zijn nog hier 
Jana Binon

Ze is gegaan, God,
en ze is nog hier.
Ik droeg ze in de trui
rond me heen dezer dagen
dicht bij, warm, aanwezig.
Ik proefde ze in de wortelsoep
die vol liefde bereid,
van moeder op dochter doorgegeven,
me versterkte,
Ik merk het in wat oud en nieuw is,
het hare en het onze.
De gele en rode tulpen in de tuin
die weer tevoorschijn knallen
In een hart dat, van generatie op generatie,
doorgegeven wordt.
Ze is gegaan,
en ze is nog hier,
dankbaar dat ze zolang gebleven is.

Hij is gegaan,
en hij is nog hier,
onverwacht, te snel gegaan.
Maar ook hier komen we hem tegen
in herinneringen die ons omwikkelen
als warme verhalen, vol passie verteld.
In kwinkslagen die ons doen lachen,
een postzegel die achter een oor getoverd wordt,
in hortensia’s, blauw en roze.
Hij is nog hier.

Dank U God, voor zij die gegaan zijn,
en zijn gebleven,
in tulpen en hortensia’s,
in al wat ons omringt,
tastbare tekenen.
Ze zijn nog hier
daar, en hier
voor altijd.
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Diakonie & Parochie
Wat is dit voor een tijdschrift?
Onder Diaconie verstaan we:
“Het handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en 
 bewegingen dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van 
lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van 
rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.” (Crijns H., e.a., Barmhartigheid en gerechtigheid, 
2004, pag. 392).

Diakonie & Parochie is een uitgave van het Officium Caritatis, een diaconale dienst van de diaco-
nale dienstverleners uit de bisdommen en enkele landelijke katholieke diaconale organisaties. Het 
 Officium Caritatis vormt ook de redactieraad. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.
De abonnementsprijs blijft ook in 2022 voor een hele jaargang € 30,00; losse nummers: € 5,00 excl. 
porto.

Officium Caritatis  
NIEUW ADRES: Postbus 13049, 3507 LA Utrecht

E-mail: administratie@rkdiaconie.nl

Voor abonnementen en bestellingen:
E-mail met opgave van alle adresgegevens: administratie@rkdiaconie.nl
Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij schriftelijk wordt opgezegd voor 1 november  
van elk jaar.

De digitale plek van het tijdschrift is www.rkdiaconie.nl. Kijk voor diaconale voorbeelden  
en diaconale spiritualiteit op deze site. Doe er zelf aan mee. Bezoek www.rkdiaconie.nl


