Een woord van de kerken in Oss in
corona-tijd aan alle Ossenaren
De corona-tijd duurt nu een half jaar. Niemand had in maart
gedacht dat het zo lang zou duren. Ook nu weten we niet hoelang
het nog gaat duren. Wanneer komt er een veilig vaccin en wanneer
is het beschikbaar? Heel het sociaal maatschappelijke leven heeft
plotselinge veranderingen ondergaan. Ineens komen zwakheden en
tekorten van de ‘normale’ leefstijl aan het licht. Eenzaamheid.
Vooral in verpleeghuizen. Overbelasting van het personeel in de
zorg. Tekorten aan personeel in de zorg. De armoede wordt
schrijnend zichtbaar. Voedselbanken kunnen het werk niet aan en
hun voorraden raken op. De situatie van ouderen, jongeren en van
ZZP-ers blijkt kwetsbaar.
Gelukkig komen er ook nieuwe mogelijkheden naar boven. Hulpvaardigheid en
vriendelijkheid in buurten en straten. Gebruik van digitale mogelijkheden. Tijd
voor bezinning en voor bezigheden waar je nooit aan te kwam. Mensen leven
ineens minder langs elkaar heen en letten op elkaar. De intelligente lock-down
brengt beperkingen met zich mee maar ook nieuwe mogelijkheden. Belangrijk is
het uitgangspunt dat lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg niet in
concurrentie mag staan met economie. De economie heeft een dienende functie in
het welzijn van allen. Het gaat in dit leven niet om het ‘hebben’ maar om het
‘mens zijn met elkaar’. Het is te hopen dat deze nieuwe humaniserende economie
de oude economie van het halen en hebben zal gaan vervangen. Er komt een
‘nieuw normaal” Want het is van belang dat de spontane reacties, de zorg voor
kwetsbare mensen, de vriendelijkheid, saamhorigheid en hulpvaardigheid niet
wegebben. En ook: kunnen we als burgers over onze situatie heen kijken ?
Als Raad van Kerken Oss en omgeving willen we bijdragen aan een waardevol nieuw
normaal. Wat kunnen we als Kerken van Oss e.o. in deze tijd aan u mee geven?
Wat kunnen wij u als burgers bieden? In een uitvoeriger brief op de website
www.raadvankerken.org vindt u een aanzet voor het gesprek.
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