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NOOD LEERT BIDDEN 
 
‘Nood leert bidden’ is een bekend spreekwoord. Maar is het ook 
zo? In de eerste coronagolf (alweer een jaar geleden!) is er in 
Denemarken onderzoek naar gedaan. En wat bleek: "Per 80.000 
besmettingen met het coronavirus verdubbelt het aantal 
zoekpogingen naar 'gebed' op Google." In moeilijke tijden grijpen 
we dus terug op iets wat blijkbaar heel diep zit: de neiging om tot 
iets of iemand te bidden.  
Beter gezegd: we zoeken naar hoe en wat we kunnen bidden op 
zo’n moment. Ook met Kerst, Pasen en Ramadan stijgt het aantal 
keer dat mensen googelen op ‘gebed’, maar in maart 2020 werden 
de hoogste cijfers van de zoekmachine ooit gescoord. 
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Als we het moeilijk hebben, bidden we, stelt het onderzoek. En 
vanuit mijn perspectief als geestelijk verzorger zeg ik: volgens mij 
klopt dat. Hier in het ziekenhuis wordt volgens mij veel gebeden. 
Grote gebeden, schietgebedjes of een enkel woord als ‘help’. 
Regelmatig vertellen patiënten me dat ze vooral ’s nachts bidden. 
Dan is het rustiger en vaak ook het moment om alles wat je 
meegemaakt hebt nog eens te overdenken. Ook de zorgen komen ’s 
nachts vaak sterker bovendrijven. De nachtrust schiet er dan helaas 
nog wel eens bij in.  
Ook ik zelf loop nog wel eens biddend door de gangen van het 
ziekenhuis. Als iemands verhaal me erg geraakt heeft, omdat het zo 
schrijnend was. Ook bied ik patiënten regelmatig aan een kaarsje 
voor hen aan te steken in het stiltecentrum. Dat wordt zelden of 
nooit afgeslagen. 
 
Bidden is bij uitstek iets persoonlijks. Je kunt het stil, van binnen, 
doen, zonder dat ook maar iemand merkt dat je aan het bidden 
bent. Het is een manier om om te kunnen gaan met dat wat op je 
pad komt aan plotselinge narigheid. Je zou het ook spirituele coping 
kunnen noemen. Door te bidden benoem je wat je bezighoudt, zet 
je innerlijk de zaken op een rijtje en dat kan lucht geven en moed 
om vol te houden. 
 
Wonderlijk genoeg maakt het daarbij ook niet zo veel uit of je 
gelooft dat je gebed gehoord wordt door een hogere macht zoals 
god. Het heeft dus niet zo heel veel te maken met antwoorden op 
vragen als ‘geloof je in god’ of ‘ga je naar de kerk’? Bidden ‘werkt’, 
of je nu gelooft of niet. 
 
Maar áls je dan op internet zoekt naar ‘coronavirus gebed’, wat vind 
je dan? Vooral gebeden die je kunt bidden, die woorden geven aan 
de angst en onzekerheid waar we al een jaar mee leven. Ik vond een 
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prachtig gebed, getiteld ‘een jaar later’. Hieronder volgt een 
gedeelte uit dat gebed: 
 
God, 
In wat een absurde droom lijkt, 
ook al waren er prachtige stukken 
van vertraging 
van verbinding, ondanks en net door alles, 
van weer in de natuur zijn, 
in dit absurde jaar, 
Wees de Brug 
Die de afstand overbrugt 
Nee, wees de Weg zelf 
Nee, wees er gewoon 
Zoals Je er altijd was 
Blijf 
Blijf 
Blijf 
En ga met ons mee 
De nieuwe dag, 
De nieuwe nacht, 
Elke keer opnieuw 
Met ieder van ons 
 
Amen 
 
Hartelijke groet, 
Annelies Hommens, 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: woensdag en vrijdag. 
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. 


