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ACHTER DE WOLKEN SCHIJNT DE ZON 

 
 

 
 

 
Tijdens een gesprek met een patiënte zei deze mevrouw 
terloops: “Achter de wolken schijnt de zon.” Ineens drong de 
diepe waarheid van dit spreekwoord tot mij door. Bij die 
waarheid wil ik in deze Ontmoeting van april, nu het lente is en 
Pasen wordt, even stilstaan. Want ja, er zijn wolken boven 
onze hoofden, maar dat de zon altijd schijnt, zien we soms 
niet. 
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Al meer dan een jaar een Corona pandemie in onze wereld, 
dat zouden we een hele grote donkere wolk mogen noemen. 
Een wolk die mensen angstig en ziek maakt. Een wolk die 
verdrietig en eenzaam maakt, zeker als we afscheid hebben 
moeten nemen van een lief medemens. Deze grote wolk 
beperkt ons sociale en economische leven. En het ergste is 
dat de wolk maar niet weg lijkt te gaan. Er zijn wel 
grootscheepse vaccinatieprocessen aan de gang, maar die 
donkere wolk blijft boven onze hoofden hangen. We leven 
tussen hoop en vrees en dat al zo’n lange tijd. 
 
In ons ziekenhuis luister ik naar patiënten die vertellen over de 
donkere wolk boven hun hoofden. Hat kan een bedreigende 
ziekte zijn, een moeizame relatie met familie, zorgen om een  
onzekere toekomst. En daarom werd ik geraakt door de 
uitspraak van die patiënte, en het kwam uit de grond van haar 
hart: “Achter de wolken schijnt de zon.” Ook al wordt onze blik 
verduisterd door de wolken, we mogen hopen en vertrouwen 
op iets dat we niet zien. De zon schijnt achter die wolken. De 
zon die ons warmte, geluk en liefde schenkt! 
Wat we niet mogen vergeten is dat wolken, hoe groot en 
dreigend ze ook zijn komen en gaan. De Nederlandse luchten 
zijn er wereldberoemd om geworden. Soms is er een fikse 
regenbui voor nodig om een wolk leeg te laten lopen. Wolken 
zijn tijdelijk en vergankelijk, maar de zon blijft altijd aanwezig, 
ook al zie je hem even niet. De zon draagt iets van de 
eeuwigheid in zich. 
 
De maand april is een maand van hoop en belofte omdat de 
zon dichterbij komt. In de lente zien we de kleine krokussen uit 
de grond komen. ‘ In de winter was ik bijna vergeten dat in de 
koude grond het kleine zaad te wachten lag’, zo schrijft een 
dichter. ‘Ineens wist ik… hoe diep de kleinste dingen leven.’ 
(Paul Verbruggen) We waren bijna vergeten dat achter de 
wolken de zon schijnt. 
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Begin april vieren we het feest van Pasen. Voor de een zijn 
dat gewoonlijk feestelijke dagen met lekker eten en een 
vakantietripje. Voor de ander is het een feest van het geloof in 
de verrijzenis van Christus uit de dood. Dit jaar zullen we het 
net als vorig jaar met de nodige beperkingen moeten vieren. 
De donkere wolk van Corona hangt nog steeds boven onze 
hoofden.  De diepste betekenis van Pasen laat zich volgens 
mij het beste samenvatten met die ene zin: Achter de wolken 
schijnt de zon! 
En tóch is er in ons kwetsbare en vergankelijke bestaan een 
warme kracht die ons in leven houdt, een zonnestraal van 
liefde die onze harten heel diep raakt. Het is een zonnestraal 
die er altijd is, ook al kunnen wij die niet altijd zien, omdat er 
tijdelijk een wolk voor hangt.  
 
Die mevrouw op afdeling 3D heeft mij een eenvoudige maar 
diepzinnige Paasboodschap geschonken en die geef ik graag 
aan u door. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Dus ook 
vandaag en morgen. En ook voor jou en voor jou. Ik wens u 
allen een zalig en zonnig Pasen toe! 
 
Frank Kazenbroot 
geestelijk verzorger. 
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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. 

 


