Rustpunt.
Femma vrijwilligers brengen ode aan
'kleine goedheid' in coronatijden.
Met de kleine goedheid verbinden wij ons ook met het feest van Pinksteren.
De kleine goedheid is als de Geest die waait waar Hij wil.
Het begrip “de kleine goedheid” komt van de filosoof Levinas.
Dit is in het kort wat hij ervan zegt:

Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen
houdt de goedheid stand.
Ze blijft mogelijk
ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden.
Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren
is tot mislukken gedoemd.
Het enige wat levendig overeind blijft
is de kleine goedheid van het dagelijks leven.
Ze is fragiel en voorlopig.
Ze is een goedheid zonder getuigen,
in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf.
Ze is gratuit en juist daardoor eeuwig.
Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’,
die haar verdedigen en ervoor zorgen
dat ze zich telkens weer herpakt,
ook als is ze volstrekt weerloos
tegenover de machten van het kwaad.
De kleine goedheid kruipt overeind,
zoals een platgetrapt grassprietjes zich weer opricht.
Ze is misschien wel ‘gek’ – een ‘dwaze goedheid’ ,
maar zeUit:
is tegelijk
het meest menselijke in de mens,
Altérité et transcendance - Emmanuel Levinas
Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!

Samen met de bloemetjes, cadeautjes, kaarsjes en kaartjes werden er hartverwarmende
boodschappen gedeeld. Met dank aan al de Femma vrijwilligers. Petje af voor jullie
dichtkunst, inspirerende woorden en hartverwarmende boodschappen.

Nooit gedacht – Wel gedacht

Nooit gedacht dat we in zo'n tijden zouden terecht komen
(alhoewel wetenschappers dit al enige tijd voorspeld hadden)
nooit gedacht dat we zo afstandelijk zouden moeten samen leven
nooit gedacht dat er meer dan 9000 mensen zouden sterven in deze periode
nooit gedacht dat een virus over de ganse wereld zou verspreid worden
nooit gedacht dat mensen zo creatief zouden zijn om in verbinding te blijven
nooit gedacht dat er zoveel werkloosheid zou komen
nooit gedacht dat er meer mensen in armoede zouden terecht komen
nooit gedacht dat de arbeidsduurverkorting actie van Femma zo actueel zou worden
nooit gedacht dat ik nu in deze periode niet kan rond zwerven met Femma
groepen op uitwaaitocht nooit gedacht dat mijn huis en tuin zo bijgewerkt zou worden
Wel gedacht dat er verandering moet komen in ons samen leven
wel gedacht dat er meer solidariteit moet komen
wel gedacht dat de klimaatproblemen dringend moeten aangepakt worden
wel gedacht dat de politiek moet stoppen met bekvechten en de problemen en
kansen samen moet aanpakken wel ervaren dat er in Femma veel verbondenheid is
wel ervaren dat zingeving die te maken heeft met verbinding heel belangrijk is in Corona
tijden en erg is voor de mensen die dit niet hebben
wel blij dat we al jaren mogen samen werken
wel blij dat hier alles goed gaat, zoals altijd maken we er het beste van
eindelijk wat meer tijd om te lezen, te wandelen, van tuin en bloemen te genieten
wel blij dat we creatief zoeken om met kinderen en groepen in verbinding
te blijven wel dikwijls goesting om samen te komen.....
wel blij dat we mensen blijven graag zien in Corona tijden
wel blijven dromen dat er meer gelijkheid komt en kansen voor iedereen
wel de wens dat het jou verder zo goed mogelijk gaat
handenvol lieve groeten
(Marie Jeanne Van Parijs teamlid werkgroep Zingevingszoekers West-Vlaanderen)

Vriendschap is zo heel bijzonder

Femma Lommel Barier

Vriendschap is zo heel bijzonder
vriendschap daar versta ik onder.
Samen praten, samen fluisteren
samen lachen, samen luisteren.
Ook al zien we mekaar even niet
we weten het wel zeker
jou vergeten doen we niet.

Nog lang niet vergeten

Femma Geleeg Leopoldsburg

We zijn jullie nog lang niet vergeten
en dat willen we jullie bij deze laten weten.
Houd nog even vol dan maken we snel weer samen lol.
Even uit het oog maar niet uit ons hart. Draag zorg voor elkaar.
Wij, de Femma kern zijn jullie nog lang niet vergeten,
en dat willen wij met deze even laten weten.
We sturen jullie een bosje bloemen op een kaart,
het is symbolisch, maar voor ons evenveel waard.
Zo blijven we met elkaar verbonden, ook in deze moeilijke Coronastonden.
Al onze activiteiten hebben we moeten annuleren,
Het koken, ’t ontbijt, de reis … alles moeten we nu ontberen.
Maar de viering “100 jaar Femma” laten we niet zomaar passeren
we zullen onze mooie Vrouwenbeweging in ’t najaar wel eren.
Hopelijk kunnen we jullie snel weer ontmoeten,
en dan mekaar eens hartelijk begroeten.
Hou moed en blijf gezond allemaal, en zorg intussen extra goed voor elkaar.

Je ziet of hoort ons momenteel niet
en dat is natuurlijk de schuld van het corona virus. Zoals het hoort, blijven we in ons kot.
Dat betekent niet dat ons Femmagevoel in lockdown is.
We laten elkaar niet los. We hopen dat je gezond en wel bent.
We kijken ernaar uit om jou weer te kunnen verwelkomen
op een Femma-activiteit zodra het weer mag.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Hou vol, alles komt goed.

CORONA, 6 letters en het leven staat even stil

Femma Lochristi / Femma Ooigem
Femma Lede

Corona, 6 letters en het leven staat even stil.
We moesten in ons kot blijven in maart en april.
Omdat dit ook in mei blijft duren willen wij jullie een bloemetje sturen.
Het gemis van (klein)kinderen
kunnen we helaas niet verminderen.
Daarom dit bloemetje ook heel speciaal
voor onze moedertjes allemaal.
Uitstapjes noch activiteiten,
voorlopig mag er nog niets,
wel dit bezoekje van jouw kernlid ….. met de fiets 😊

Bloemetjesconfetti

Femma Eversel

Omdat het in je kot blijven nog wel even kan duren,
willen we jullie deze bloemetjes sturen.
Het gemis van familie en (klein)kinderen
kunnen we helaas niet verhinderen.
Maar je kan deze confetti zelf zaaien
en zo je eigen moederdag verfraaien.
Uitstapje en activiteiten mogen nog niet
maar er zijn zomerbloeiers in het verschiet.
Blijf positief en gezond met een lach elke dag
dan zien we elkaar terug als het weer mag.

Iets positiefs
Denk iets goeds,
Denk iets lekkers.
Denk iets gek,
of nog iets gekkers.
Denk iets aardigs,
denk iets liefs.
Maar hoe dan ook iets positiefs.

Weet, het is maar voor even

Femma Lede

Ja, er is angst
Ja, er is isolatie
Ja, er wordt gehamsterd
Ja, er is ziekte,
Ja, er is zelfs dood.
Maar ooit komt alles goed.
We zwaaien naar elkaar
Vanachter het raam.
We zien elkaar op afstand maar niet tesaam.
We branden een lichtje voor hoop en de “helden”.
We zetten Femma op pauze, dat gebeurt maar zelden.
Maar weet, het is maar even
dat we pauzeren in het leven.
De zon straalt en doet zijn best,
laten wij dat ook doen.
Draag goed zorg voor de rest …

Kathleen groet 's morgens de dingen
Dag meisje met de machine op de tafel met de stof
Tof, tof.
Dag stoel naast de tafel, dag stof op de tafel.
Dag stiksterke stik met de schaar
en
dag stiksterke stik met de bril.
Goeiedag. Daaag stof
Dag lieve stof
Dag mondmaskertje mijn.
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Femma Bruisend Vichte

Even wandelen,
Een lege straat
Zelfs bij de bakker
Geen mens die met je praat
Zo was het niet gisteren
Zo is het vandaag
Hoe lang zal dit nog duren
Dat is mijn vraag
Ik kan alleen maar denken
Hoe het daarna zal zijn
Niet meer hetzelfde
Maar hopelijk weer fijn

Femma Bruisend Vichte
Femma Bruisend Vichte
Femma Bruisend Vichte

