Preek welzijnszorg 2015
Als je wat ouder wordt kijk je vaak wat romantisch terug naar gebeurtenissen van veertig of
meer jaar terug
In 1972 stond ik mee aan de doopvont van welzijnszorg Niet aan de wieg dat waren
volwassenen .. maar omdat ik dan lid was van katholieke jeugdaard en men bij de
voorstelling iemand van de jeugd erbij hebben. Ook toen leek dat interessant.
Ik moet zeggen ik was blij.
Ik had net mijn studies beëindigd, met een thesis over kerk en het sociaal vraagstuk.. met
aandacht voor Priester Daens. Hij werd veroordeeld door Rome op voorstel van de
toenmalige bisschop van Brugge, Mgr Waffelaert.
Ik had mij toen de vraag gesteld waarom de katholieke kerk zo weinig deed om de armoede
bij een groot deel van de Vlamingen te bestrijden . En het was toen veel erger dan in 1972
Toen leden gezinnen vaak honger, kinderarbeid, bijna geen sociale wetten zeker geen sociale
zekerheid. Ziek worden of werk verliezen dompelde veel gezinnen, vaak met veel kinderen
toen 8 tot tien en meer in grauwe armoede.
Wie er in die tijd wel voor hen opkwamen waren in hoofdzaak de socialisten, maar dat
waren goddeloze.. wel enkele petites vicaires, maar dan liefdadigheid, - al waren mensen die
honger hadden blij met 25 kg aardappelen - en mensen als Priester Daens de politiek
beslissingen wilde… en zich liet verkiezen.
Nu was de toestand in 1972 niet meer zo schrijnend onder meer dank zijsociale zekerheid,
er was geen kinderarbeid meer, en het aantal kinderen per gezin was eigenlijk in een
generatie sterk gedaald . kijk maar naar uw eigen familie Van gezinnen van veel kinderen in
een generatie naar gezin met drie of vier kinderen. De katholiek leuze zou men armoede
lijden om een mondje meer, werd terecht door mensen niet meer gevolgd.
Maar er waren toch mensen , ongeveer 10 procent die blijkbaar niet de welvaart van de
jaren zestig hadden gedeeld en woonden, in toch wel povere woningen, zonder dubbel glas maar was toen niet erg, gezien de olieprijzen, - maar wel zonder badkamer, geen lopend
water, vaak maar een kachel, WC buiten.
ik moet nu nog mensen begraven die dit in hun jeugdjaren hebben meegemaakt.
Sommigen kwamen in miserie terecht; soms door schulden, soms door familiale
omstandigheden ,soms door alcoholisme. Sommigen gewoon door in armoede geboren te
worden en in een kringloop van ellende terecht kwamen. Ook hun kinderen. Daarom
prachtig symbool va welzijnszorg: kinderwagen.
Ik vond fijn dat en er nu een kerkelijke organisatie hier voor de eerste keer duidelijk op
kwam . Al kwam er tegenwerking van plaatselijke pastoors en organisaties. Waarom
Welzijnszorg had geleerd van broederlijk delen, dat tien jaar vroeger was ontstaan
welzijnszorg zou niet aan liefdadigheid doen, zeker geen geld rechtstreeks aan individuele
mensen geven, wel geld inzamelen voor projecten die stilaan uit grond kwamen gekropen
maar vooral men moest iets doen aan de oorzaken, zeker ook maatschappelijke.
Maar dat vraagt politiek inzet
Dat is voor veel kerkelijk mensen wat moeilijk
er is niet alleen scheiding kerk staat
mensen behoren vaak tot een partij ; en dit ligt gevoelig, maar maatregelen worden
genomen door regeringen, bestaande uit verschillende partijen
en godsdienst wordt meer en meer tot de privé gedwongen. Dat zal door terreur aanslagen
nog sterker worden , misschien ook in wetten gegoten worden.

en toch mensen moeten ook Christenen vragen stellen
Ik denk dat niemand kan ontkennen dat bepaalde politieke beslissingen in plaats van
mensen uit de armoede te halen er een aantal zal induwen.
Denk aan heel wat maatregelen rond energie. De meesten van ons zullen niet graag meer
betalen maar toch kunnen we vele energie maatregelen overleven. Sommigen hebben hun
huis beter geïsoleerd. maar ook daarvoor heb je geld nodig.
Men neemt die maatregelen om meer werk te kunnen verschaffen en veel partijen zeggen
dat is de enige maatregel om mensen uit armoede te helpen.
Misschien, al ben ik overtuigd dat niet de politiek maar de economie hier zal helpen. Dat de
prijs voor stookolie, benzine nu laag is niet te danken aan de politiek soms integendeel door
lasten omgekeerde maar aan wereldhandel. Dat zal ook zo worden voor de tewerkstelling.
Er staan maatregelen op de plank betreffende gezondheidszorg. Wij hebben een prachtig
system van gezondheidszorg, voorlopig voor bijna allen, maar hoelang zal dit blijven duren..
Het is mooi op komen voor werk voor zoveel mogelijk mensen maar wat met zij die geen
werk vinden, faillissementen, en die moeten leven van uitkeringen die misschien nog zullen
verminderd worden. ook van zij die nu geen profiteurszijn.
Ik zou het persoonlijk pijnlijk vinden als mensen in kerkgebouwen welzijnszorg steunen
maar nalaten hun stem te verheffen naar verantwoordelijken.
Dat is delicaat. toch wil zeggen ik hoop dat vakbonden niet zelf een tak zullen afzagen
waarop ze zitten maar tevens veel mensen van hen.
Komen er wel dwingende maatregen voor meer werk. Als ik discussie rond witte kassa’s zie
durf mij vragen stellen.
Daarom durf ik zeker uw steun vragen voor welzijnszorg
zeker om de projecten maar ook omdat zij hun stem verheffen, misschien nog altijd te braaf
zoals kerkgangers vaak te braaf zijn. we worden te veel ook in missen gezegd dat we
zondaars zijn.
misschien een voorbeeld : na het onze vader komt in klassieke kerken een bede verlos heer
van alle kwaad
en niet onmiddellijk geef brood voor elke dag.
We voelen ons beter bij acties als voedselbanken poverello, de kier heel fijn en ik ben blij dat
ze er zijn
misschien doen we mee aan bepaalde acties rond kerstmis vb kerstmaaltijden dat is
uiteraard fijn
maar ik zou toch even willen zeggen
ook in februari kan het koud zijn, - wellicht kouder dan nu in december , en energie rekening
zal zwaar doorwegen
ook in februari kan men ziek worden
ook in februari kan men werk verliezen..
Welzijnszorg steunen, zeker buiten het kerkgebouw is helpen zorgen zoals slogan zegt : geen
kind wordt geboren om in armoede te blijven leven.
Paus zegt dat steeds
‘‘Een authentiek geloof draagt in zich altijd
een verlangen om de wereld te veranderen”
John Dekimpe, 12 december 2015

