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Hongerigen spijzen,
Honger naar zinnen, woorden, fluisteringen,  
Een gesprek, een brief, een flard van zingen,
Elk woord geeft nieuwe moed, nieuwe wijzen.

Dorstigen te drinken geven,
Dorstig naar contact, teken van leven,
Een telefoontje, een appje, een bericht
Elke communicatie geeft een nieuw gezicht.

Vreemdelingen huisvesten,
Gastvrijheid is de ander toelaten in je hart
Ruimte maken, naar buiten kijken, open staan, 
Elk samen geeft moed om verder te gaan

Naakten kleden
Naakt of gekleed, koud of warm,
Het betekent voor een mens heel veel,
Elk gekleed mens draagt bij aan het geheel.

Zieken bezoeken 
Ziek is meestal apart, even op zij, aan de kant
Maar er is vaak meer aan de hand,
Elk bezoek geeft liefde, kracht, het andere medicijn

Gevangenen bezoeken,
Misstap, misdaad, misdrijf, mistoestand, 
Fouten zijn er om te boeten, te vergeven
Elke fout maakt kans op een nieuw leven.

Doden begraven,
Leven wil iedereen en graag lang,
Eens komt er een einde, ook al ben je bang
Elk leven wil gekend zijn met een naam.

Hub Crijns,  
22 augustus 2018
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