De onmisbare vrijwilliger

‘Waar is Henk?’ Het is donderdag, een drukke dag in de Lukaskerk.
Het uitdeelpunt van de Voedselbank distribueert pakketten en
diaconaal werker Hilly Merx en vrijwilligers zijn erbij behulpzaam
en hebben gesprekken met de cliënten. Ook is er straks de
gezamenlijke maaltijd, waarvan de voorbereidingen in volle gang
zijn. Henk is er niet. Dat is vreemd. Henk is er altijd, een van de
trouwste vrijwilligers die we hebben. Hij heeft ook niet afgebeld,
omdat er iets tussen gekomen zou zijn. Het duurt te lang en ik
maak me ongerust. Ik bel een vriendin, met wie ik in training ben
voor de Nijmeegse Vierdaagse en samen lopen we naar
Loosduinen, waar Henk woont. We komen bij zijn flat. Hij woont er alleen en heeft ook verder weinig
sociale contacten. De Lukaskerk is zijn huiskamer. We bellen aan. Niemand reageert. We bellen hem
nog een keer op. Hij antwoordt niet. We besluiten de politie te bellen. Die vindt dat misschien wel
onzin van ons, maar het zit me gewoon niet
lekker. Ik leg de situatie uit en ze beloven
meteen te komen. ‘Goed dat u belt,
mevrouw’, zegt de dienstdoende agent, ‘dat
zouden meer mensen moeten doen.’ Snel
staan er twee agenten voor Henks deur. Ze
bellen, kloppen en roepen, maar als er geen
reactie is, besluiten ze de deur in te trappen.
We mogen niet mee naar binnen. Het duurt
even, maar dan komt een van hen met de
mededeling dat Henk in zijn slaapkamer ligt
en buiten kennis is. Er is een ambulance
gebeld die elk moment kan komen. De agent
bedankt ons dat we alarm geslagen hebben.
Ik zeg dat we in de Lukaskerk onze
vrijwilligers koesteren en dat we naar elkaar
omzien. Dan komt de ambulance.
Henk is er aanvankelijk na verblijf in het
ziekenhuis enigszins bovenop gekomen. Hij
kreeg zelfs weer contact met zijn broer, die
hij dertig jaar niet had gesproken. Die heeft nog Henks hele flat opgeknapt. Hij kwam ook weer
vrijwilligerswerk doen in de Lukaskerk. Maar hij is toch vrij snel daarna aan een hartaanval overleden.
We hebben hem begraven, ik heb nog wat gezegd in zijn afscheidsdienst en er waren heel wat
mensen van de Lukaskerk bij.
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