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EN TOCH… 

 
 
En tóch zal er op zondag 10 april een groep kinderen in het 
LangeLand ziekenhuis rondlopen met Palmpasen stokken. Ze 
vertrekken vanuit de Ichtuskerk met een paardentram en gaan 
hun feestelijk versierde stokken aan patiënten aanbieden. Zo 
ging dat vóór de komst van Corona ieder jaar. We pakken 
deze mooie traditie weer op. Want kinderen geven ons hoop 
voor de toekomst en in deze bewogen tijden kunnen we wel 
wat tekenen van hoop gebruiken. Als het moeilijk is zeggen 
we: en tóch …komt het goed. 
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En tóch …wordt het lente dit voorjaar, ook al doet april wat hij 
wil. Kijk maar naar het lichte groen in de natuur en het zonlicht 
overdag. En dat na een lange tijd van stormen, kou en regen. 
Zoals het in de natuur gaat, zo gaat het ook in het persoonlijke 
leven. Donker en licht wisselen elkaar af. Verdriet en vreugde 
horen bij elkaar.  
 
En tóch …komt er na de afschuwelijke oorlog vrede. In 
Nederland hebben we de vijfjarige oorlog gekend. En zelfs 
een tachtigjarige oorlog. Afschuwelijke jaren met veel 
slachtoffers. Maar aan het einde kwam de vrede. Zo zal het 
ook in de Oekraïne zijn.  
 
En tóch …gaat het leven verder. Ook als je ziek bent en in het 
ziekenhuis behandeld moet worden. Misschien zijn er dagen 
waarop je het moeilijk hebt en denkt: ik zie het niet meer 
zitten. Die dagen gaan voorbij! 
 
En tóch …kunnen we elkaar tot steun zijn. Ook als je 
meemaakt hoe sommige mensen je in de steek laten als je 
hun hulp nodig hebt. Er zijn andere mensen die wél naar je 
toekomen. Juist op de momenten dat je het niet meer 
verwacht gaat er een deurtje open. 
 
En tóch …ben je de moeite waard en wordt er van je 
gehouden. Ook al geloof je het niet en heb je een hekel aan 
jezelf gekregen. Diep in jou brandt er lichtjes van zelfrespect 
en eigenwaarde. 
 
En tóch vieren we met Pasen: het leven is sterker dan de 
dood. En de liefde overwint alle ellende. 
Dus toch… wens ik u ondanks alles een zalig en vrolijk Pasen! 
 
Frank Kazenbroot 
Geestelijk Verzorger.  
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De twee geestelijke verzorgers  
in het LangeLand Ziekenhuis… 

 
- Hebben tijd om naar u te luisteren 

 
- Denken mee over levensvragen 

 
- Bieden troost op moeilijke momenten 

 
- Zijn er voor iedereen.  

 
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. 
 

 
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. 
 

 


