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Weduwe van ger smit sinds 2011
Werk: gemeente, Goede boek hasselt en leuven
Bezoekt nu de gemeente ‘Het kruispunt’ te aalst
Coroline gaat op bezoek bij Linda, pas verhuisd naar Aalst. Haar nieuwe buurt heet De Arend. Het is bijzonder dat
Linda in deze buurt is terecht gekomen. De naam van de buurt klopt met haar relatie met God. ‘Hij is voor mij als
een Arend. In de schaduw van Zijn vleugels wil ik schuilen’, zegt Linda. ‘Niet in de zon, want dat kost zoveel energie’.

‘Hoe ben je in Aalst terecht gekomen?’
L: ‘Ik had gedacht dat ik de rest van mijn leven in
Heverlee zou blijven. Maar er gebeurde van alles. Ger
werd ziek, Ger overleed, het boekenwinkelwerk deed
ik daarna alleen, maar ik werd ook ziek. Ik was niet
meer in staat om de dingen te doen die je met je
hoofd doet. Na mijn pensioen wou ik nog een paar
jaar blijven werken, maar dat lukte niet. Aan het begin
van de coronacrisis ging de winkel dicht en later
stopte het Goede Boek Leuven helemaal. Na een
kankerbehandeling ben ik in een uitputtingsdepressie
terecht gekomen. Ik was onzeker en wist bepaalde
dingen niet meer. Ik had veel angst. Dat was vreemd
voor mij omdat God niet veranderd was. Ik wist: ‘Hij is
een goede God, hoe de omstandigheden ook zijn. Hij
heeft het beste met mij voor’. Maar deze
omstandigheden deden me denken aan een periode
uit mijn jeugd waarin ik het psychisch ook moeilijk
had. Ik dacht altijd: ‘Als kind van God kan je niet zo
diep zitten’. Maar ik was zo angstig dat het, werelds
gezien, uitzichtloos was. Mijn zussen zijn me toen
komen halen. Ze zeiden: ‘Kom maar mee, jij blijft niet
meer alleen’. Ik ben bij mijn zus gaan logeren. Drie
jaar lang! Als het ging, was ik tussendoor wel een paar
dagen thuis. In april van dit jaar Is alles van het ene op
het andere moment weer omgeslagen. Ik was
genezen. Mijn zussen hadden al vaker gevraagd om in
Aalst te komen wonen. Nu vroegen ze dat weer en er
was een praktische mogelijkheid: mijn jongste zus had
een huisje te huur. Stilaan groeide de overtuiging dat
het Gods wil was dat ik die stap zou zetten om meer
aandacht te kunnen geven aan mijn familie.
‘Hoe beleef je zo’n moeilijke periode op
geestelijk vlak?’
L: ‘Die moeilijke periode was geestelijk af en toe heel
rijk. Ik heb zoveel bevestiging gehad van mijn zussen.
Ze vonden het erg dat ik ziek werd, maar zagen er ook

de voordelen van en zeiden: ‘Wij hebben onze zus
terug’. Ook de ziekte en het overlijden van Ger, hoe
moeilijk ook, was geestelijk een rijke tijd. God gaf
kleine bevestigingen zoals op mijn eerste verjaardag
na Ger. Ik had gebeden: ‘Heer, Ger kan me geen
cadeautje geven, wilt U dat alstublieft doen?’. In de
loop van de namiddag kwam er een grote
regenboog. Dat vond ik zo mooi! Mensen vragen me
wel eens: ‘Heb je spijt dat Ger gestorven is?’ Op één
klein moment heb ik gezegd: ‘Oh Vader, ik wou dat
Ger er was.’ Maar direct daarna heb ik het weerlegd:
‘Het is niet waar, want dan was hij ziek’. Ik heb Ger aan
de Heer teruggegeven. We hadden elkaar toch in
bruikleen hè! God heeft mij keer op keer bevestigd:
‘Hij zorgt voor mij’. Eén van de belangrijkste
bijbelteksten in mijn huis is: ‘De Heer zal voorzien’. Dat
heb ik zo vaak gemerkt!’
‘Heb jij een lievelingsgedeelte in de bijbel?’
L: ‘Als ik in de Psalmen of in Jesaja lees, dan wordt ik
altijd blij. Maar ik hou ook van het boek Ruth. Haar
vertrouwen vind ik sterk. Toen Naomi de opdracht gaf
om aan de voeten van Boaz te gaan liggen, deed ze
dat gewoon in vertrouwen en dat werd gezegend. Dat
vind ik schitterend. Soms help je anderen door je te
laten helpen. In mijn geval is dat ook zo. Ik heb een
schat ontdekt in mijn familie doordat ik hen nodig
had. Ik heb Gods trouw, genade en vergeving mogen
ervaren en doorgeven in de winkel, in de gemeentes
en nu ook in mijn familie. Mijn zus, waarbij ik logeerde,
is pleegmoeder van Deborah, een nichtje met een
forse beperking. Ze is 36 maar heeft het niveau van
een 3-4 jarige. We hebben een hele
vrijwilligerswerking rond Deborah opgezet. En ik ben
daar een belangrijk onderdeel van. Nu ik dicht bij
woon kan ik veel meer aandacht geven aan mijn
familie. Elke dag genieten we van elkaars zorg!’
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