Blik op

Heerjansdam
DE ZON

Alvorens ik “de zon” via onze dichter DORUS in het zonnetje wil zetten, kom ik nog even terug op de vorige column over de firma en
familie Monshouwer. Er vielen nogal wat leuke reacties hierover op
mijn computer-mat. Eén bericht sprak me bijzonder aan. In het bericht wordt verbazing uitgesproken en vraagt men zich af waarom er
nooit, als een soort van dank, de naam Monshouwer is verbonden en
vereeuwigd in de vorm van een straatnaam, laan of anderszins. Een
firma en familie die zoveel hebben betekend voor de Heerjansdamse
gemeenschap. Ik ben het daar volmondig mee eens. Het zou kunnen
dat ik me hierin vergis. Natuurlijk kan het altijd alsnog. Fouten worden
nu eenmaal gemaakt maar kunnen alsnog rechtgezet worden. Dus
niets nieuws onder de zon. Over dit hemellichaam had een meisje
vragen aan haar moeder. Dichter Dorus schreef hierover.

DE ZON.
Ik hoor een kind aan moeder vragen
Moeder waarom schijnt de zon nu niet
Waarom zijn er van die dagen
Dat je hem toch helemaal niet ziet
Waarom zijn er van die dagen
Dat hij telkens weer verdwijnt
dat we hem maar af en toe eens zagen
terwijl hij soms ook hele dagen schijnt
Kind, dat kan je moeder ook niet weten
daarover beslist de lieve Heer
ik ben al blij dat we niet worden vergeten
dat hij bij ons terugkomt telkens weer
want er zijn ook hele streken
waar hij weg blijft vele weken
en al die tijd dat hij er dan niet is
is het er bitter koud en diepe duisternis

ook zijn er veel landen
waar hij altijd staat te branden
daar wil helemaal niets groeien
alles staat er te verschroeien
honger wordt daar veel geleden
en om regen vaak gebeden
dus laten we maar dankbaar zijn
dat hij af en toe eens gaat verdwijnen
om toch weer te verschijnen
voor arm en rijk, voor groot en klein
dus is het voor ons een goede bron
dat na bewolking en regen
we steeds ontvangen weer een zegen
bij terugkeer van de zon.
DORUS (Dries Rijken)
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ONS ZONNETJE.
Veel is er al bekend over de zon via eigen ervaring en de wetenschap. High Google geeft
veel meer informatie. Leuk en handig om te horen en te weten. Ik noem er een paar.
*De belangrijkste bron van energie op aarde.
*Zonder zon was er geen leven op aarde mogelijk.
*Zij verlicht en verwarmt de aarde.

*Voor onze gezondheid is vitamine D belangrijk en brengt ons in een goede
stemming.
*Te veel zon beschadigt de huid door verbranding.
*De zon is een ster. Het verschil met de andere sterren is dat hij het dichtst
bij de aarde staat.
Mijn wens is dat we zoveel mogelijk mensen in het zonnetje zetten en hulp bieden waar
nodig. Loyaal zijn met de Oekraïners die met miljoenen op de vlucht zijn voor het barbaarse
geweld van Poetin.
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