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6 maart 2022, vanmorgen het journaal bekeken met de laatste ontwikkelingen in 
Oekraïne. Zo om te huilen, waarom? Wat is hier (in Godsnaam) de zin van? Een 
kind met een gezichtje dat zo op de oude doos van de ligakoeken zou mogen 
staan. Een kind, samen met haar moeder een lange, barre tocht achter de rug. 
Hongerig, moe, net aangekomen bij de grens met Polen en daar ontvangen met 
een broodje kaas. Met dankbaar gezicht eet ze voorzichtig haar eerste hapjes. En 
wat doet ze vervolgens? Ze biedt een hapje van haar broodje aan aan de camera-
man of vrouw aan die haar onopvallend aan het filmen is. In de uitzichtloosheid, 
in de zinloosheid een glimp van hoop. 

Onverwacht in één shot van die camera Pasen in het klein, maar o zo waardevol. 
Al dagen aan het worstelen met het schrijven van een tekst voor deze Paaseditie 
van Rustpunt. De zin en zinloosheid van lijden daar, en op zoveel andere plekken, 
ook hier en nu in Bravis. 

 
 
Waarom zoveel pijn?

Wat gaat er uit die scan komen?

Krijg ik nog een kans?

Mag ik mijn (klein)kinderen zien opgroeien?

Ga ik dood?

Mag ik alsjeblieft gaan? Ik kan niet meer…

 
 
Zoveel vragen, vragen die de diepste wezen van de mens raken. Net zoals bij Jezus 
van Nazareth op die bewuste Goede Vrijdag: Mijn Heer, Mijn Heer, waarom hebt Gij 
mij verlaten? Heb ik niet genoeg geleden? Die radeloosheid, die onmacht, dat ver-
driet, die pijn en die eenzaamheid. Op dat moment geen antwoord, maar hopelijk 
wel, … een hand, een steun, een ‘ik zie je’, ook al kan er niet veel, maar in ieder 
geval ‘IK zie je, ik ben er’. Dat dit kracht mag geven, bemoedigen, troosten.

Een prettig, gezegend en zalig Pasen, 
Mary Zopfi-de Bruijn, Freijkje van Gennip, Suzanne van de Koedijk 
en Harold Stallaert



 

 
 

Palmzondag 

(Citaat uit de bijbel)

Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit,

anderen braken twijgen van de bomen

en spreidden die uit op de weg.

De talloze mensen die voor Jezus uit liepen en achter hem aan

kwamen, riepen luidkeels:

‘Hosanna voor de zoon van David!’

Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer:

‘Wie is die man?’ (Mt. 21, 8-10)

  
 



 

Toegejuicht worden 

Hoe heerlijk als je prestaties worden beloond en 
anderen dat meebeleven! Hoe anders is de realiteit 
soms in het ziekenhuis. Zelf kunnen eten of een eind-
je lopen op de gang. Soms is dat al een hele presta-
tie. Heeft iemand daar oog voor? Word ik dan nog 
wel gezien? Hoe fijn als iemand, wie dan ook, de klei-
ne stapjes ziet, die ik zet. Iemand met vriendelijkheid 
en hart voor mensen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Een nieuwe dag 

Pasen is een echt lentefeest. De natuur komt weer tot bloei, het blijft langer licht 
en de zon warmt ons vaker op. De lente staat ook voor een nieuw begin. Het  
thema van dit paasboekje is daarom niet voor niets ‘Een nieuwe dag’. Een thema 
dat voor mij symbool staat voor veerkracht: een stille kracht die helpt om van 
moeilijke situaties het beste te maken. Hoe lastig dit soms ook is. 

Door veerkracht zijn we als mensen tot veel in staat. Op onze website staat  
bijvoorbeeld het verhaal van Jack, die na een coronabesmetting op de Intensive 
Care terechtkwam en lang moest revalideren. Hij moest alles weer opnieuw leren: 
praten, eten, lopen. Toen hij van de IC af mocht en naar de longafdeling ging, 
kwam hij op de kamer bij een lotgenoot. Hij zegt daarover zelf: “We stimuleerden 
elkaar bij het revalideren: wat jij kan, moet ik ook kunnen, was onze gedachte.”  
Die manier van denken, daar zie ik zijn veerkracht in terug. Zijn manier om er het 
beste van te maken. Hoe lastig dit ook was.  

Met dit boekje bieden onze geestelijk verzorgers u teksten en gedichten aan. Voor 
een moment van bezinning, ter inspiratie of om kracht uit te halen. Voor vandaag 
of morgen. Om uit iedere nieuwe dag het beste te halen. 

 Vrolijk Pasen!

Bianka Mennema 
voorzitter Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis 

* Het verhaal van Jack vindt u op onze website via www.bravisziekenhuis.nl/ 
 patientenverhalen

Luistertip: Kijk omhoog – Nick en Simon

 
 
 



Witte Donderdag
 
(Citaat uit de Bijbel)

Jezus legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om

en goot water in een waskom.

Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen

en droogde ze af met de doek die hij had omgeslagen.

Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze:

‘U wilt toch niet mijn voeten wassen?’ (Joh. 13, 4b-6)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Durven dienen 

Hoog tegenover laag

Heersen tegenover dienen

Ziek tegenover gezond

In de taal van het hoofd wordt alles op een rij gezet.

Een overzichtelijke wereld.

Hoog én laag

Heersen én dienen

Ziek én gezond

In de taal van het hart mag alles er zijn, naast elkaar.

Een liefdevolle wereld?

 
 
 
 



“Waarom blijven mensen zo laat op, of, zeldzamer, staan mensen zo vroeg op? 
Niet omdat de dag niet lang genoeg is, maar omdat ze geen tijd in de dag voor 
zichzelf hebben.” (Florence Nightingale) 

Een nieuwe dag, een dagelijks nieuw begin. Een nieuwe kans om tijd voor jezelf te 
nemen. Bewust tijd vrij te maken om naar de kleine dingen te kijken. 

Net als deze zaadjes zo klein en onopvallend - het lijken allemaal kruimeltjes, 
steentjes of zandkorrels. Pas als je er tijd voor neemt om ernaar te kijken zie je 
de verschillen en pas als ze met geduld en zorgvuldig verzorgd worden groeien 
prachtige kleurrijke bloemen. 

Ik hoop dat het u lukt om iedere dag als nieuwe kans aan te nemen om ook op 
moeilijke momenten tijd te nemen voor uzelf. Te kijken naar de kleine dingen. 
Zorg te dragen voor uzelf en wat belangrijk is voor u. 

Hopelijk vindt u dan hoop en vertrouwen dat er ook iets onopvallends, schoon-
heid en vreugde kan brengen. 

De natuur doet ons dit iedere lente opnieuw voor. Uit het niets - lijkt het - ontstaan 
kleurrijke grasvelden en tuinen.

Hopelijk kunnen wij met deze zaadjes een beetje hoop en kleur bij u brengen en 
heeft u tijdens het verzorgen en ernaar te kijken even tijd voor uzelf. 

Door: Silke Oosterveld (Verpleegkundig Specialist MANP traumatologie)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

Een nieuwe dag

De zon komt op

Iedere dag is mooi

Zoals de geboorte van een kind

Op een dag

Kan je hoop weggeven

Op een andere dag 

Krijg je de wijsheid van een kind

Op het einde van de dag

Zijn alle zorgen gegeven

Dan zeg je tot de volgende dag 

En kun je het laten gaan om weer terug te keren

 
Door: Nathalie van Werkhoven – den Brabander (kinderarts) 

Luistertip: Bridge over Troubled Water – Simon & Garfunkel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Goede Vrijdag 

(Citaat uit de Bijbel)

Ze trokken hem een purperen gewaad aan,

vlochten een kroon van doorntakken

en zetten hem die op. (Mk. 15,17)

Erbij blijven

Misschien is dat wel het aller moeilijkste 

voor mensen in ontmoetingen met mensen die lijden:

erbij blijven.

Er niet van weglopen, maar blijven;

machteloos wellicht, maar blijven!

Hoogstens kunnen luisteren

soms zonder een touw te kunnen vastknopen aan wat je hoort

omdat de ander in verwarring is.

Maar blijven.

Soms niets horen dan een schreeuw, misschien vloeken

en dan geen aandrang hebben tot vermanen,

maar blijven luisteren.

Soms luisteren naar alleen maar wanhopige stilte

Terwijl je als moderne mens dáár het meeste bang voor bent,

Stilte… en toch blijven.

Niets, helemaal niets meer kunnen dan blijven

zelfs als je weggejaagd wordt

op bereikbare afstand blijven,

zodat wie lijdt nooit helemaal alleen is.

 
Luistertip: Geef mij nu je angst – Guus Meeuwis

 



 
 
 
 
Wat kun je doen?
Als angst je overvalt,

als de gebeurtenissen je verwarren,

richt je dank op een lichtpuntje,

meer niet.

Steek er een lichtje bij aan

en zet dit op ooghoogte,

zodat je jouw hoofd niet langer

laat hangen.

Met opgeheven hoofd

de nacht doorstaan,

vertrouwen dat het ochtend wordt,

de eerste dag…

Dat kun je doen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stille Zaterdag
 

(Citaat uit de Bijbel)

Josef van Arimatea kocht een stuk linnen,

haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen.

Daarna legde hij hem in een graf dat in een rots was uitgehouwen

en rolde een steen voor de ingang. (Mk. 15,46)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasen
(Citaat uit de Bijbel)

Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen

heel vroeg in de ochtend naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar:

‘Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen?’

Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. (Mk. 16, 2-3)



 
 
 
 
 
Uit: NATRILTIJD

Terugbuigen na de storm

Door Riet Fiddelaers-Jaspers

 Hoop is een bewustzijn

 en valt of staat niet met wat er in de wereld gebeurt.

 Hopen is voorspellen noch voorzien.

 Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift,

 ligt voor anker voorbij de horizon.

 Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is,

 niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

 Hoop is niet optimisme,

 niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

 Hopen is zeker weten dat er iets zinvol is,

 ongeacht de afloop.

 
 
 
 



RUST PUNT

Gebed
 

Voor wie afgesloten zitten en op slot

Om ruimte en levensadem.

Voor wie uit een donker dal omhoogklimmen

Om liefdevolle warmte als een deken om hen heen.

Voor wie ziek zijn en vechten voor gezondheid

Om kracht en uitzicht.

Voor wie in deze wereld geen thuis vinden,

In de steek gelaten zijn, op de vlucht gejaagd,

Voor wie honger hebben,

Getroffen zijn door oorlog en rampen,

Om mensen met een menselijk hart, om recht en vrede.

Voor wie gestorven zijn,

Dat Gij hen veilig draagt over de grenzen van dit leven.

Bemoedig ons met uw kracht tot leven.

Luistertip: Op een mooie pinksterdag – Annie M.G. Schmidt

 
 
 
 
 
 
 
Kijk voor meer tekst en inspiratie, ook eens op www.bravisrustpunt.nl of bezoek
één van de stiltecentra, aanwezig op beide locaties.
Heeft u behoefte aan een gesprek of een luisterend oor? U kunt een gesprek met 
de geestelijk verzorger aanvragen bij de verpleging. Wij zijn er voor iedereen.


