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ZO LANG ER SNEEUW IS, IS ER HOOP  
 
Ik schrijf de tekst voor deze Ontmoeting op een stralende dag. Het 
is bijna maart en ook bijna ondenkbaar dat er een week geleden 
nog een pak sneeuw lag.  
Niet dat ik veel van die eerste sneeuwdagen heb meegekregen. 
Begin februari heb ik noodgedwongen thuisgezeten omdat ik 
besmet was met het coronavirus. Ik was er van geschrokken, maar 
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gelukkig had ik de milde variant, dus heel veel klachten had ik niet. 
Maar ik moest wel binnen blijven. En zelfs liever niet naar buiten 
voor een ommetje, zei de mevrouw van de GGD aan de telefoon. Ja, 
In de tuin, dat mocht dan nog net. 
 
Ik ben heel graag buiten. Het doet me goed, ik geniet van het 
landschap en op de een of andere manier zorgt een rondje fietsen 
of wandelen er altijd voor dat ik mijn gedachten weer op een rijtje 
kan krijgen. Dan kom ik opgeruimd en met energie thuis, ook als ik 
eigenlijk geen zin had om er even uit te gaan. Dus de sneeuw kwam 
en ik zat binnen. Geen sneeuwballengevecht, geen sneeuwpop 
bouwen, geen ommetjes door een besneeuwd landschap.  
U kunt zich dus misschien wel voorstellen hoe opgelucht ik was 
toen na een dag of 10 mijn klachten voorbij waren ik weer naar 
buiten mocht, ook al was het al de hele week behoorlijk koud 
buiten. Samen met mijn zoontje ging ik het park vlak bij ons huis in 
en maakte – eindelijk! – dat  ommetje. Het park lag nog vol sneeuw 
en de zon die heerlijk scheen, maakte dat alles glinsterde. Ik maakte 
er een foto van.  
Misschien was het doordat het gesneeuwd had, maar het was alsof 
ik de wereld met nieuwe ogen bekeek. Ik had bijna 2 weken binnen 
gezeten en behalve mijn gezin, niemand gezien. En ik besefte me 
hoe vanzelfsprekend ik het normaalgesproken vind dat ik naar 
buiten kan. Deel kan nemen aan het verkeer en de maatschappij, 
kan genieten van de natuur. Maar dat dat eigenlijk helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is, maar een klein cadeautje uit het leven van elke 
dag. 
 
Ik moest aan het gedicht ‘Winter’ denken van de Vlaamse dichter 
Herman de Coninck. Het zegt, veel beter dan ik zelf kan, hoe er in 
een nare, donkere periode (zoals tijdens een ziekte) toch een 
spoortje hoop kan gloren. En hij sprak uit ervaring. Herman de 
Coninck had in zijn leven aardig wat narigheid. Hij verloor al jong 
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zijn vader en ook zijn eerste vrouw overleed, in een 
verkeersongeluk. Het gedicht ‘winter’ is een van de gedichten die hij 
schreef na haar overlijden. Beeldend omschrijft hij hoe in de 
duisternis van een diep verdriet een soort wijsheid (hij noemt het 
ook wel ‘inzicht’ of ‘de klaarte van een soort geloof’) kan ontstaan. 
De ervaring dat het nooit helemaal donker wordt, dat er altijd een 
sprankje hoop ergens te vinden is.  
 
Winter  
 
Winter. je ziet weer de bomen  
door het bos, en dit licht  
is geen licht maar inzicht:  
er is niets nieuws  
zonder de zon.  
 
En toch is ook de nacht niet  
uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt  
is het nooit volledig duister, nee,  
er is de klaarte van een soort geloof  
dat het nooit helemaal donker wordt.  
Zo lang er sneeuw is, is er hoop.  
 
Herman de Coninck uit: Zolang er sneeuw ligt (Brugge, 1981) 
 
Deze maand laten we de winter weer achter ons. Maar onze hoop 
gaat met ons mee! 
 
Annelies Hommens, geestelijk verzorger. 
 
 
  



4 
 

Dienst Geestelijke Verzorging: 
 
Een opname in het ziekenhuis of een bezoek aan de polikliniek kan 
een ingrijpende gebeurtenis zijn en allerlei gevoelens en vragen 
oproepen. Daarover praten met iemand kan steun geven. U kunt 
hiervoor een beroep doen op de geestelijk verzorgers werkzaam in 
het LangeLand Ziekenhuis: Annelies Hommens – van de Steeg en 
Frank Kazenbroot. 
 
Voor goede contacten met patiënten en medewerkers is per 
afdeling één van de geestelijk verzorgers aanspreekbaar: 
Annelies Hommens – van de Steeg: kinder- en kraamafdeling, 
intern/oncologie en neurologie, intern/long.  
Frank Kazenbroot: cardiologie, IC/CCU, chirurgie, Orthopedie. 
  
Aanwezigheid: 
Annelies Hommens – van de Steeg: maandag en woensdag. 
Frank Kazenbroot: dinsdag en donderdag. 
U kunt ons bereiken via de verpleging, via de receptie of 
rechtstreeks op bovengenoemde dagen via tel: 3462668. 
Onze gesprekskamer: route 73, vierde etage. 
 
Vieringen op zondag 
Door de maatregelen om besmetting met het coronavirus tegen te 
gaan worden tot nader orde geen kerkdiensten gehouden in de 
Toneelzaal. We kunnen bij de voorbereiding en bij de dienst zelf 
onvoldoende afstand houden. 
 
Het Stiltecentrum 
Op de vierde etage (route 72) is ons Stiltecentrum beschikbaar voor 
wie even alleen wil zijn, voor bezinning of gebed. Het is ook 
mogelijk om een lichtje aan te steken of een wens/gedachte op te 
schrijven. 


