
"Iedere dag opnieuw dankbaar zijn, vooral ook voor de kleine dingen"

 

Dit zijn de woorden die bij mij bleven hangen na een spontaan en openhartig 

gesprek met Romy.

Dat ik Romy leerde kennen naar aanleiding van haar vrijwilligerswerk voor 

onze buurt, blijkt achteraf niet vreemd te zijn. Het leven van Romy wordt 

namelijk gekenmerkt door er te zijn voor de ander. Geen (hulp)vraag te gek of 

groot voor Romy, zij gaat er voor je achteraan! Dat is de reden waarom ik heel 

geïnteresseerd was meer over wat haar ten diepste beweegt te weten te 

komen.

 

Het enthousiasme waarmee Romy vertelt is aanstekelijk. Ze vertelt over een 

uitnodiging van een vriendin om in 2010 aanwezig te zijn bij haar doop en hoe 

ze daar door de liederen, Bijbelteksten en overweging geraakt werd door God.

Sindsdien zoekt ze telkens naar voeding en verdieping van haar geloof. Ze uit 

daarbij haar dankbaarheid over de Christengemeenschap waar ze deel van 

uitmaakt. Hoe dankbaar ze is dat dit méér is dan een knikje van herkenning op 

zondagochtend, maar écht contact. De contacten met elkaar en zo samen te 

kunnen delen over God, bijvoorbeeld tijdens een Bijbelstudie, is één van haar 

grootste dankbaarheden. 

Dankbaarheid
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Dagelijkse dankbaarheid begint voor Romy echter al in de ochtend. Nog 

voordat ze uit bed stapt dankt ze God voor weer een nieuwe dag. Een dag 

waarop ze gezond op mag staan, met een dak boven haar hoofd, eten in de 

koelkast en ga zo maar door.

Juist de dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, zijn dat in feite niet. 

Tijdens haar werk in de gevangenis en met asielzoekers heeft Romy telkens 

weer van nabij ervaren dat het ook heel anders kan zijn.

 

Dat ze God heeft mogen leren kennen; daarvoor is Romy het meest dankbaar. 

Dat ze -net als wij allemaal- Zijn geliefde kind is en Zijn onvoorwaardelijke 

liefde mag kennen. Dat Hij niet ‘slechts’ het goede, maar het béste voor ieder 

van ons wil.

 

Zijn Liefde is de bron waaruit ook Romy haar dankbaarheid put en 

dagelijks juist ook probeert stil te staan bij de kleine 

dankbaarheden in het leven.

 

In deze editie van Limburgs Liefste met als thema dankbaarheid komen de 
verhalen van allerlei verschillende vrouwen aan bod. Lange verhalen, citaten 

en tips. Verhalen van herkenning, verwondering en inspiratie.

Romy Meurs (1957)

Moeder van 2 volwassen zonen.

Woonachtig in Eijsden (Zuid-Limburg)
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