
Een uitgestoken hand… 

Dat wordt het thema van het jaar 2022-2023 van het 

jongerenpastoraat van de parochie Maria Vlucht.  

Handengeven, we deden het in c-tijd liever niet, want je 

kon elkaar besmetten. In plaats daarvan gaven we met 

gebalde vuist (het was ook een moeilijke tijd) een boks. Ik 

heb het nooit fijn gevonden. Natuurlijk, ik wilde ook 

niemand besmetten maar een boks, met gebalde vuist, 

misschien wel stoer maar nee, het was niets voor mij. Het 

liefst geef ik toch een hand. Of krijg ik een hand van 

iemand. Ook als handengeven niet verstandig is in de 

nieuw oplaaiende c=besmettingen, zeg ik voortaan liever 

gewoon: “Je bent welkom.”  

En welkom ben je zeker bij het jongerenpastoraat. Ik heet 

de jongeren graag welkom om mee te doen aan de 

gezellige interessante en leerzame bijeenkomsten. Ook 

ouders zijn van harte welkom om mee te doen, te helpen 

of anderszins. Want we hebben weer mooie ontmoetingen 

te bieden.  

Bij het JP kun je vooral ont-moeten,  ont-plooien en ont-wikkelen. Denk eens aan die uitgestoken 

hand en draai hem dan eens naar rechts, open. Je ziet ineens een gevende of een vragende hand. 

(hebben we niet allemaal iets te geven en onze vragen?) Zet daar zo’n zelfde linkerhand naast en je 

versterkt het en bidt een beetje. (Simpel he? Word jij daar ook stil van?) Steek nog eens je 

rechterhand uit en draai de handpalm eens naar links. Deze hand kun je zo op iemands schouder 

leggen, om te laten weten ‘je bent goed en welkom’, zonder dat je iemand besmet.  

Blof zingt er over:  

Hier sta ik met een uitgestoken hand. 
Lief, ga dan mee 
en omarm me, 
omarm me, 
omarm me.”  
 

 
 

Wie kent er niet die schildering uit de sixtijnse kapel in het 
Vaticaan geschilderd door Michelangelo. 
Wil je weten van wie die handen zijn?  
 
 
 

 

Wij, de begeleiders van het jongerenpastoraat  zouden jou ook graag een hand willen geven komend 

jaar of je willen zeggen “je bent van harte welkom.”  

Namens de begeleiders, 
Ans te Lintelo 


