NAAM:

VOORNAAM:

KLAS:

VAK:

TROOST,
STEUN
EN
HULP

Hoe kan je mensen troosten, steunen en hulp geven zonder fysiek
contact? Hoe houd je bijvoorbeeld contact met je
grootouders/buren/vrienden/…?

Mensen vinden ook steun, troost en/of hulp in hun geloof. Welke zaken uit
het geloof kunnen helpen in deze periode? Helpt jouw geloof in tijden zoals
deze? Welk advies zou je geven aan anderen? Vraag aan een medeleerling
wat hij vindt van jouw advies en noteer kort zijn antwoord?

Zoek naar alternatieven hoe een gelovige zijn wekelijkse gebedsmomenten in
het gebedshuis kan organiseren zonder dat er massabijeenkomst plaats
grijpt.

Hoe reageren niet-gelovigen in deze situatie? Hoe gaan zij hiermee om?

Welk gedrag moet je tonen volgens je geloof als er een epidemie uitbreekt?
Wat doe je dan specifiek?

Wat denk je over mensen die zeggen dat dit een straf is (van God)? Wat
zouden gelovigen dan verkeerd doen in de ogen van God?

Is dit volgens jullie een teken van het einde van de wereld? Wat is de
eindtijd? Is dit een teken van de eindtijd volgens de gelovigen?

Troostend ‘corona-gedicht’ van Ierse monnik gaat viraal
GEPUBLICEERD OP ZATERDAG 21 MAART 2020 - 10:01
De franciscaner monnik Richard Hendrick mocht het gedicht deze week zelfs voorlezen op
de BBC.
Broeder Richard deelde zijn gedicht ‘Lockdown’ vorige week op Facebook. Sindsdien werd
het tienduizenden keren gedeeld en worden er vertalingen van gemaakt.
Deze vertaling circuleert op Nederlandstalige sociale media.
Lockdown
Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.
Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.
Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.
Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.
Vandaag is een jonge vrouw die ik ken
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer
zodat ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.

Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolement,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte,
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.
Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu.
Vandaag: Adem.
Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.
En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat om de ander over het lege plein aan te raken:
Zing.
Richard Hendrick

Wat vond je van dit gedicht? Wat is de kern boodschap?

