Week van de eenzaamheid

Dankzij de Leidse sleutel
11
blijf ik onder de mensen
11

Tot 1 oktober is het de Week
van de eenzaamheid. lk bezoek
mevrouw Gerrie Booij in Leiden ZuidWest om met haar te praten over dit
onderwerp. Zij is 'sleuteladres' van
het Apostolisch Genootschap bij
haar om de hoek. lk vraag haar wat
dat inhoudt en wat deze Leidse sleutel haar brengt.
LEIDEN -

door Eddo Velders

Mevrouw Booij is veelal gebonden
aan huis. Zij vindt het fijn dat ze
door het beheer van de sleutel bij
kan dragen aan het Apostolisch
Genootschap: "Het is best een verantwoordelijkheid. De activiteiten
in het gebouw kunnen doorgaan
omdat ik de sleutel beheer. Zeker
nu het wat drukker is na de zomervakantie zie ik overdag en's avonds
regelmatig mensen. Al naar gelang
zij haast hebben maak ik een kort
ofwat !anger praatje. Over hetweer
of andere onbenullige dingen. Een
enkele keer hebben we ook opeens
een serieus gesprek en kan ik kwijt
wat ik overdag heb meegemaakt.
Gelukkig spreek ik daarnaast ook
andere mensen. In de supermarkt
of een telefoongesprek met familie of kennissen. Een heel enkele
keer moet ik mensen teleurstellen.

De aadvan
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het LevensbeschouwelijkPlatform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com. •

Als ze de sleutel komen halen en
ik niet thuis ben staan ze voor een
dichte deur. Eenzaam ben ik niet.
Daar ga ik zelf over. Toch merk ik
dat die sleutel me helpt. Ik ontmoet
zo regelmatig andere mensen en
dat voorkomt dat ik blijf hangen
in neerslachtige gedachten die
ik ook ken. De sleutel brengt me
onder de mensen en het beheer
doe ik graag."

Zondags ga ik
"Hoewel opstaan mij niet altijd
makkelijk afgaat, zet ik op zondagochtend altijd door. Om 09.00 uur
staat dan meneer van Dijk op de
stoep. Met hem mag ik meerijden
naar het Apostolisch Genootschap
aan de Cesar Franckstraat. Tijdens
de die_n st en de viering lukt het me
vaak om dat wat achter me ligt los
te laten. Het nieuws en mijn eigen
ervaringen komen zo wat meer op
de achtergrond. Ik krijg weer een
andere kijk door wat er gezegd
wordt, de liederen en muziek.
Fijn om met dingen bezig te zijn
die mijn !even overstijgen. Tijdens
de rondgang krijg ik een ouweltje

MevrouwGerrie Booij is 'sleutelodres'
van het Apostolisch Genootschap bij
hoar om de hoek (Foto: pr).

gedoopt in een beetje wijn. Dit
ritueel is voor mij belangrijk om
weer een nieuwe start te maken.
Korn op, zeg ik dan tegen mezelf, ik
ga weer wat moois van _mijn !even
maken. Die afspraak helpt me vaak
als ik door de week alleen ben. Ik
denk dan aan die lieve kinderen, de
voorganger en andere mensen die
ik zondag zag. lk krijg dan weer zin
in mijn bezigheden."
Eenzaam

"Dus al met al ben ik niet eenzaam.
Die sleutel heeft betekenis voor
me. De sleutel tegen eenzaarnheid
ligt overigens niet alleen bij mijn
taak binnen het Ge:p.ootschap. Als
Radius de Plusbus inzet voor een
leuke excursie naar Den Haag of
de Betuwe probeer ik mee te gaan.
Het fijne aan deze bus is dat ze
rekening houden met mensen die
slecht ter been zijn. Prachtig, al die
mensen die klaar staan voor anderen!". •

