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V o o r w o o r d

N  ,         ’   
jaar in de zorg er op zi  en. Al  jd in dezelfde func  e: pastor, 
geestelijk verzorger, hoewel ik zelf hecht aan de aloude om-

schrijving zielzorger, want deze drukt precies uit waar het om gaat. Ik 
heb heel wat mensen ontmoet, veel geluisterd, vaak gelachen, ik ben 
heel vaak ontroerd en onder de indruk geweest. Ik heb steeds gewerkt 
vanuit de idee dat de zorg een klus is die je op de een of andere manier 
samen klaart, en dat binnen die keten ik het mijne zo goed mogelijk 
moet doen. Ondertussen gebeurde er ook het nodige in mijn eigen 
leventje, thuis zeg maar.

Schrijven bleek mijn manier te zijn om te kunnen omgaan met zowel 
het mooie als ook het ongerijmde dat je tegen komt als je je verant-
woordelijkheid niet uit de weg gaat. Het zijn geen columns in de strikte 
zin, ik ben geen mens van ferme standpunten. Ik heb veeleer gewoon 
stukjes geschreven, vaak onder de naam fxvdp, waarin ik wilde laten 
zien wat er gebeurt met mensen als ze kwetsbaar zijn. Kwetsbaar en 
dus mooi, dat gaat hand in hand. 

Op de oude binnenweg tussen Nuenen en Eindhoven, op het punt 
waar Boord haaks aansluit op Soeterbeek en Soeterbeekseweg, kun 
je via het zandpad Achterbos een prach  g stukje natuur in gaan. De 
drukke, technische stad Eindhoven gaat hier vriendschappelijk over in 
het simpele, warme groen van het Dommeldal. Een mooi beeld trou-
wens voor het knooppunt dat een ziekenhuis is, waar mensen met hun 
verhalen komen en dat zelf ook een verhaal vertelt. Hier zie je mooie 
bomen, fraaie doorkijkjes. Steeds hetzelfde, al  jd anders. Ga op het 
bankje zi  en, haal diep adem en kijk om je heen. 


