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Over ziekenzorg & mmc 
 

 
 

 

Welkom 
Van harte welkom, u allen hier verzameld. 

Welkom u die hier zondag na zondag komt meevieren,  

Welkom u, misschien voor het eerst, toevallig of nieuwsgierig, 

Welkom u die van ver komt, van kilometers ver. En u buurman, buurvrouw van enkele huizen verder. 

We komen hier samen op zondag om te vieren: het leven dat ons gegeven is. Om de hoop op leven 

te overwegen, waardig leven voor allen zoals het ons in bijbelse traditie is aangezegd. 

Laten we ons daarom op dit uur, plaatsen onder het Licht van Aanwezigheid, groter dan ons hart. 

 

Inleiding 

Vrijwilligers zijn de olie die het leven van veel mensen soepeler laat draaien … Dat is geen straffe 

uitspraak, dat is de realiteit. Neem vrijwilligerswerk weg en er verdwijnt veel van de kwaliteit van 

zorg voor anderen. Door hun inzet gebeuren er elke dag op zoveel verschillende plaatsen kleine 

wondertjes. 

We staan er zelden bij stil, maar er hoeft je niet veel te overkomen of je bent afgesneden van een 

heleboel dingen: je kan het huis niet meer alleen uit, je kan geen boodschappen meer doen, niet 

meer zwemmen, fitnessen, naar de muziekschool, kaarten … niet meer naar vrienden … of wat dan 

ook. Mensen komen nog wel op bezoek, nmaar na een tijd vermindert ook dat, want iedereen heeft 

het druk. En voor je het weet is je sociaal leven een heel stuk beperkter geworden. Mensen worden 

eenzamer, hebben geen personen meer aan wie ze hun verhalen, zorgen en vreugde kwijt kunnen. 

Soms is het zelfs zo, dat je zonder die hulp niet meer zelfstandig kan wonen. 



 

We laten in deze derde zondag van de maand daarom ons licht schijnen op het engagement van 

mensen uit onze gemeenschap die meedraaien in Ziekenzorg, de mindermobielencentrale (MMC)en 

het mindermobielenvervoer (MMV). En Luc wil met ons iets delen als ervaringsdeskundige. 

 

 

Getuigenissen 

 

ZIEKENZORG 

Sinds 2002 ben ik vrijwilliger in ziekenzorg. Elke maand in de vergadering krjgen we een lijst van de 

zieken uit onze wijk die in de kliniek zijn of thuis. Zo leerde ik gaandeweg de mensen van deze wijk 

beter kennen. Elke zieke krijgt bij bezoek een kaartje met een wens en soms een aangepast woordje 

dat we erbij schrijven.  Vaak doe ik ook wat fruit of iets anders mee, afhankelijk van de situatie. Op 

intensieve zorg mag dit bijvoorbeeld niet. Ziekenbezoek is belangrijk: ooit, veel later, zei iemand me 

“Zuster ge zijt me 3 keer komen bezoeken.” Als er ’s winters veel zieken zijn lukt zoiets natuurlijk 

niet. Alle zieken en 80-plussers krijgen rond Kerstmis, in de kliniek of aan huis een pak koekjes; en dat 

worden korte maar ook soms lange bezoeken. 

 

Doorheen de bezoeken in de klinieken of thuis geraken we betrokken bij heel wat zorgen van de 

zieke, zoals: meegaan naar een specialist als mensen geen familie hebben die dat doet - telefoneren 

voor slechtzienden  - meegaan om een bejaardenhuis te bezoeken waar mensen zich willen laten 

inschrijven - naar de apotheek gaan voor mensen die slecht te been zijn, enz. Vaak ligt het bij heel 

eenvoudige maar belangrijke dingen zoals: kijken of de rolluiken wel omhoog zijn. Soms kan het 

wegen, bijvoorbeeld als je ’s nachts opgebeld wordt door iemand die gevallen is en voor wie je zelf 

nog hulp moet inroepen om haar terug in bed te krijgen. Tegen een stootje moet je bestand zijn: 

families die niet laten weten dat de zieke, die je jarenlang vaak aan huis bezocht, verhuisd is naar een 

home, of overleden is en begraven… 

 

Het belangrijkste blijft toch altijd luisteren, naar verhalen van vreugde en verdriet, problemen met de 

kinderen en kleinkinderen, familiekwesties, zelfdoding, eenzaamheid, ruzies, drankproblemen, 

gezondheidsproblemen enz. Over God en de kerk wordt zelden gesproken en zelf begin ik er niet 

over. ‘k Probeer gewoon goed te zijn voor de mensen. In de kliniek neem ik soms contact met de 

hoofdverpleegkundige van de dienst als ik merk dat de zieke iets te kort heeft, om iets te vertellen 

wat ik opmerkte, of zij moet weten… 

 

Na al die jaren besef ik dat het geen zin heeft te helpen tot je er zelf onderuit gaat, dat het belangrijk 

is te aanvaarden dat ik op mijn leeftijd minder aankan: er is ook zoiets als zelfrespect.  Respect voor 

de andere houdt ook in dat die leert zichzelf te behelpen.  Ooit was het thema van Broederlijk Delen 

“Geef geen vis, maar leer een ander vissen”.  Veel bejaarden kunnen met de nodige tips, uit respect 

voor zichzelf , nog zeer veel alleen aan. 

 

GETUIGENIS VAN RIA 

Waarom ik dat MinderMobielenVervoer zo graag doe?  

Ik rijd met mensen naar een dokter of ziekenhuis. Sommigen kan ik gewoon afzetten en weer 

ophalen. Bij anderen ga ik zelfs mee tot bij de dokter.  Dat is niet “buitengewoon”.  Zoiets doet 

iedereen wel eens voor zijn eigen moeder, kind, echtgenoot, vriend, ... Ook de klanten zijn niet 

buitengewoon. Het zijn mensen zoals jij en ik. Ze hebben  toevallig hulp nodig omdat ze een ongeval 

hadden of ziek zijn. Of omdat hun lichaam ouder wordt, wat ook al niet uitzonderlijk is. Sommigen 

zullen die hulp blijven nodig hebben, de rest van hun leven. Anderen zullen na een tijdje weer geen 

hulp meer nodig hebben.  



 

In een ideale wereld zou iedereen wel zelf een chauffeur vinden. Maar in onze maatschappij is het 

leven te hectisch. Iedereen is gebonden aan de tijd. Wie gezond is, moet van hier naar daar lopen om 

te werken, te sporten, te stemmen ☺, te  rusten, te …  Daardoor vinden ze niet altijd de tijd om 

anderen te helpen. Hoe graag ze het ook zouden doen.  

 

Natuurlijk werken we als chauffeur ook in die hectische wereld: files, wegomleggingen, aanschuiven 

in de kliniek, … en de dokters hebben ook hun uren. Maar die ongemakken vormen niet de kern van 

het gebeuren. Ik zie vooral de menselijke contacten. Mensen die ik anders nooit zou ontmoet 

hebben, maar die blij zijn mij te zien. Mensen die eigenlijk op hun zwakste zijn, maar mij laten 

aanvoelen dat ze ook dan nog kunnen genieten van mooie ervaringen en warme contacten. Die 

mensen geven mijn leven zin. 

 

Wat is MMV? Een groep vrijwilligers van de CM die mensen naar dokters en ziekenhuizen brengen. 

Allemaal vrijwilligers: de chauffeurs  krijgen hun benzine vergoed. De telefoonvrijwilligers krijgen een 

gsm en een internetverbinding. 

http://www.ikwordookuitzonderlijk.be 

 

GETUIGENIS VAN JOSE 

Na het overlijden van mama (met wie ik elke week boodschappen mocht doen, en waar ik chauffeur 

mocht spelen) was ik ervan overtuigd dat dit ook kon voor vreemde personen. 

Trouwens enige tijd voor haar overlijden was er een artikel verschenen in de stadskrant i.v.m. de 

MMC GENT. Op het einde van het artikel deed men tevens een oproep om nieuwe 

chauffeurs te vinden. 

 

Gezien het feit dat ik heel graag met de wagen rijd, heb ik mijn kandidaat gesteld. Na zes maand.... 

heb ik mijn eerste rit mogen doen op een zondag en de persoon was slechtziende.  

 

Het geeft een grote voldoening elke vervoerde persoon op zijn bestemming te mogen brengen, en 

dit zowel op weekdag als tijdens het weekend en dan ook op alle mogelijke uren. De vervoerde 

personen kunnen ook eens een praatje slaan. De MMC geeft de mogelijkheid leuke,ontspannende 

bezoeken te doen.... ( en niet alleen dokters, klinieken.....) 

 

Voor mij is de MMC een stimulans om altijd maar verder te stappen en niet op te geven, persoonlijk 

besef ik maar al goed wat het betekent beroep te moeten doen op onbekende mensen om 

zich te kunnen verplaatsen. 

 

Wat is Minder Mobielen Centrale? 

Dit is een dienstverlening aangeboden door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie. Het 

doel is om verplaatsingmogelijkheden aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een 

beperkte mobiliteit. Deze dienstverlening haalt de mensen uit hun sociaal isolement. Het gaat hier 

vaak om oudere mensen, licht gehandicapten, of mensen met een laag inkomen die geen wagen 

bezitten en zich geen taxi kunnen veroorloven.. 

www.mindermobielencentrale.be 

 

 

GETUIGENIS VAN LUC 

Een overweging vanuit mijn eigen beperking: 



Jezelf in vertrouwen aan anderen toevertrouwen: dat is niet vanzelfsprekend, toch gebeurt het elke 

dag. De mate van het zelfvertrouwen dat je zelf hebt, bepaalt ook het vertrouwen dat je aan anderen 

geeft. 

Zelfvertrouwen betekent dat je weet dat je op jezelf kunt rekenen. Je gelooft in jezelf, je kent je 

grenzen, je mogelijkheden. Je iedere dag kwetsbaar in blind vertrouwen aan iemand toevertrouwen. 

In mijn kwetsbaarheid, mensen ontmoeten die mij in mijn eigen waarde laten. Die niet enkel de 

rolstoel zien, maar meer zien dan de beperking. Zalig is het om met zulke mensen om te gaan. 

Wetende dat ik hulp kan vragen als ’t nodig is. 

 

In de praktijk loopt het wel eens mis. Met de trein vanuit Gent (24 uren van tevoren aangevraagd), 

naar Brussel. In Brussel Zuid op de aansluiting wachten en tot de vaststelling komen dat er geen 

aangepaste accommodatie is, geen bevoegd personeel. En dan de mededeling krijgen: mijnheer, u 

kunt beter terugkeren naar Gent. 

 

En toch: ondanks mijn beperking, leer ik – net als Job – de beperking een plaats te geven in mijn 

leven. Zonder mij af te keren van mijn levensbron. 

 

 
 

Lezing uit Matteus 25, 31-40 
Wanneer de Mensenzoon* komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen, dan zal 

Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht 

worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.  De 

schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand.  Dan zal de koning 

tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: “Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het 

koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. Want Ik had honger en 

jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was 

vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen.  Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek 

en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.”  Dan 

zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien en U te 

eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven?  Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en 

U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed?  Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis 



gezien en zijn we naar U toe gekomen?”  De koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat 

je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” 

 

 

Inleiding tafelgebed 
Dankuwel om zoveel met ons te delen, om te vertellen … 

In woord en teken deelden we hoe we proberen om zorg te dragen voor elkaar. Hoe we in kleine 

gebaren, vaak met weinig middelen een beetje verschil kunnen maken voor iemand. En we hoorden 

ook dat beide, hulp geven en hulp ontvangen, niet evident is (de builen tegen de blutsen). Alles wat 

hier uitgesproken werd leggen we op de tafel van brood en wijn. Maar ook de onuitgesproken kleine 

en grote zorgen die we met ons meedragen leggen we hier neer. De zorg die niet wil of kan 

ontvangen worden. Al deze bekommernissen spreken we uit, in het spoor van Jezus van Nazareth. 

Uit zijn levensverhaal kennen we de woorden: ‘wat je aan de minsten van de mijnen hebt gedaan’, 

woorden waarin we ons engagement willen verankeren. 

Aan de tafel van brood en wijn gedenken we allen die hier vandaag niet kunnen aanwezig zijn. De 

mensen van deze gemeenschap die moeten werken, die ziek zijn, die met veel zorg mensen nabij zijn. 

En we gedenken allen die ons voorgingen, onze lieven doden. 

Laten we aan tafel gaan.  

 

 

Vredeswens 
Waar mensen oefenen, van harte, om zorgend met elkaar om te gaan, daar kan vrede groeien. Laten 

we elkaar bemoedigen en elkaar die vrede toewensen. 

 

 

 

 


