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Er wordt aan je gedacht
In de tijd van toch enigszins afnemende stilte over komt er onverwacht een
bericht dat geheel buiten je kring van familie of kennissen dan wel bekenden
mensen ligt .Iets van dien aard mocht ik beleven en wil dit vastleggen in deze
Non Solus. Het is een goede zaak kleine gebeurtenissen die groots overkomen
vast te leggen op papier of op een stickie, om het later misschien nog eens te
overdenken. Mij overkwam eerst een telefoon bericht, er meldde zich een
dame die zich voorstelde als vrijwilliger van de senioren vereniging;
“Senioren actief Zuidplas”. Het plaatsje Nieuwerkerk aan den IJssel waar ik
woon valt onder de gemeente Zuidplas.
Aan gezien de meeste activiteiten van de vereniging stil liggen, zo niet alle
activiteiten, hebben vrijwilligers de telefoon ter hand genomen en hebben de
senioren, leden van de vereniging, in een telefoon gesprek benaderd en hen
een woord van ondersteuning in de stille weken willen mee geven.
Aanvankelijk vertelde ik de lieve mevrouw dat ik mij niet eenzaam voelde en
nog veel activiteit zelf probeer te ontplooien.
We hebben naar mijn beleven een geweldig gesprek gehad, goed dat de kosten
van het bellen niet meer per minuut verrekend wordt.
Na afloop was ik blij en dankbaar voor dit mooi gebaar van onbekende
vrijwilligers en ik door het gesprek heel zeker een tijdspanne niet alleen was.
Komt er zo maar een kaartje van een dorpsgenoot. En wat voor kaartje? Een
prachtige foto van de korenmolen, “De Windlust te Nieuwerkerk”.
Een plaatje om te bewaren. Daarbij een bijzondere tekst op de achterzijde.
Wij als Lionsclub Nieuwerkerk aan den IJssel en als Lionsclub Zevenhuizen
zetten ons graag in voor onze dorpsgenoten van Zuidplas.
U wordt aangeboden in deze bijzondere en ook wel moeilijke tijd een portie
kibbeling,
De vereniging Senioren actief Zuidplas heeft haar medewerking gegeven u deze
lekkernij cadeau te doen.
Wij zullen op afspraak de kibbeling op uw adres bezorgen.
Dank u vriendelijk de Lionsclub van Nieuwerkerk aan den IJssel en de Lionsclub
te Zevenhuizen.
De verrassing is groots en doet ons, in het bijzonder mij, geweldig aan. Het is
een grootse ervaring in de wat stille dagen te weten dat er aan je gedacht
wordt. Wees lieve Lions dat wij blij en dankbaar zijn voor het lekkers maar
meer nog voor de aandacht.

Verder ontvang ik van schoolkinderen zelf gemaakte kaartjes met lieve wensen
en van zomaar onbekenden eveneens hartenwensen.
Veel aandacht voor specifiek de bejaarden in de winkels en de supermarkten.
Allen staan klaar en ingespannen de om de ouderen bij te staan dank u wel met
een digitale handdruk. Het doet fantastisch aan.
Ik was waarachtig niet alleen deze dagen; Non Solus.
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