H O O F D A RT I K E L
Het Coronavirus, dat allerlei vormen van samenkomen
verhinderde maakte in de voorbije jaren andere creatieve
alternatieve vormen noodzakelijk. Een eigen voorbeeld
daarvan: De uitvaartonderneming die de begrafenis van
mijn overleden oom verzorgde in juni 2020, nodigde ons
in het najaar van dat jaar als naasten uit om een online
‘bijeenkomst’ te volgen, met daarbij een link naar het
programma, dat gevuld was met muziek en het voorlezen
van namen uit de regio.

Ingelijst in
Licht bij U en
bij ons!
Aan muren, op dressoirs, schouwen of speciaal ingerichte
gedachtenishoekjes zie ik ze: foto’s van overleden
dierbaren. Partner, ouders, zussen, broers, een overleden
kind, of meerdere kinderen. Soms komen de foto’s ter
sprake en wordt vaak met ontroering verteld wie wie is.
Of misschien dan beter gezegd: was.

Rode klei omdat die verwijst naar de
‘bloedrode aarde’, de ‘Adama’, waaruit de
Schepper de mens boetseerde.
In onze Oude Kerk hangt op het koor een
gedachteniskunstwerk, dat wij ‘gedachtenisroos’ zijn gaan
noemen. Toen het kunstwerk af was, bleek het de vorm
van een roos te hebben. In de roos hangen gestileerde
hederablaadjes. Op die blaadjes staan de namen van
hen die ons in de gemeente ontvallen zijn. Wanneer een
gemeentelid sterft, wordt in de zondagsdienst daarna
het blaadje bevestigd, als het overlijden afgekondigd is.
Het blaadje blijft een jaar hangen, daarna ontvangen de
voortbestaanden deze. Ellen Klasens, die het kunstwerk
ontworpen en gemaakt heeft, koos er bewust voor de
hederablaadjes te maken van ongebakken rode klei.
Ongebakken: zodat het materiaal weer op kan gaan in
de aarde als je het er in zou leggen. Rode klei omdat die
verwijst naar de ‘bloedrode aarde’, de ‘Adama’, waaruit
de Schepper de mens boetseerde. De naam van de
eerste mens, Adam, verwijst dus naar de aarde waaruit
hij gevormd werd. En hedera (klimop) verwijst in de taal
van symbolisch (bloem)schikken naar blijvende trouw,
blijvende verbondenheid met wie ons voorgingen en
blijvende trouw van God voor hen en ons.
In de Mariakapel van de St. Stephanuskerk is een
kunstwerk waaraan gedachteniskruisjes bevestigd zijn.
Daarop staan de namen van overleden parochianen.
Deze kruisjes worden aan voortbestaanden uitgereikt op
Allerzielen, 2 november, na de viering waarin de namen
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van hun gestorven dierbaren van het afgelopen jaar zijn
voorgelezen.
Bij ons worden de namen van hen die in het
voorbije kerkelijk jaar overleden zijn genoemd op
de Eeuwigheidszondag (dit jaar 20 november). Dit is
de laatste zondag van het kerkelijk of liturgisch jaar.
Om voldoende ruimte te hebben om de uitgenodigde
naasten van de overledenen te kunnen ontvangen,
sámen met de gemeente in één dienst, heeft de
kerkenraad er voor gekozen om onze gedachtenisdienst
plaats te laten vinden in de St. Stephanuskerk, die ons
daartoe van harte welkom heet en waarvoor wij hen
dankbaar zijn. De dienst zal beginnen om 11.00 uur
omdat er voorafgaand een Rooms Katholieke mis gevierd
wordt.

Muziek en poëzie vergezellen de lichten
die branden langs de paden
van begraafplaatsen.
Nadat het twee jaren niet door kon gaan wegens het
Covid-virus zal dit jaar het gedachtenisprogramma
‘Verbonden in Licht’ ook weer kunnen plaatsvinden.
Zaterdag 29 oktober op het Gedenkpark. ‘Gedenkpark’
is sinds de opening van het nieuwe ontvangstgebouw
bij de poort de nieuwe naam voor de Algemene
Begraafplaats hier in Borne. In de lijn van het kerkelijke
gedenken op het Rooms Katholieke Allerzielen of op de
Protestantse Eeuwigheidszondag, heeft de organisatie
van Verbonden in Licht een aantal jaren geleden een
gelegenheid tot gedenken gecreëerd voor iedereen,
ongeacht levensovertuiging en achtergrond. We zien de
afgelopen jaren overal in het land veel van dit soort
initiatieven van algemeen gedenken. Muziek en poëzie
vergezellen de lichten die branden langs de paden van
begraafplaatsen.

Als kerkelijke gemeente stonden we in 2020 voor
de uitdaging om een online-Gedachtenisdienst
zonder publiek te organiseren. Toen in november
2021 er een beperkt aantal mensen aanwezig mocht
zijn in de kerkdiensten, gaven we voorrang aan de
naastbestaanden en hielden we twee diensten achter
elkaar. Dit jaar, zoals gezegd, hopen we in één dienst
samen te zijn.

Ingelijst kun je ook zijn in Licht.
Terug naar foto’s van gestorven dierbaren in huizen van
voortbestaanden. Dat woord, voortbestaanden, gebruik ik
liever dan het klassieke woord nabestaanden, omdat hun
levens na het overlijden van hun dierbare immers voort
gaan. De dierbaren die op foto zichtbaar zijn. Met lijsten
en lijstjes van hout of metaal of ander materiaal omrand.
Ingelijst kun je ook zijn in Licht. ‘Ingelijst in Licht’, vind
ik een meesterlijke dichterlijke vondst van ds. Sytze
de Vries, die de ontroerend mooie Gedachteniscantate
‘Koester de namen’ schreef. Cantor-organist en
componist Toon Hagen uit Zwolle maakte de muziek. Als
je op YouTube ‘Koester de namen’ intikt, kun je het eerste
deel van de cantate horen en zien uitvoeren.
“Koester de namen, die wij hier gedenken, dat zij
geborgen zijn in Uw genade, ingelijst in Licht bij U en bij
ons!”

Als wij zo onze geliefden gedenken, en ze ter sprake
komen en we kijken naar hun foto, en vertellen wie
iemand was, dan mogen we tegelijkertijd weten dat
diegene IS! Opgenomen en ingelijst in Licht dat nooit
doven zal.
Met een tekst die geliefd en klassiek is geworden, sluit ik
af. Hanna Lam, bekend van vele kinderliederen dichtte:
De mensen van voorbij,
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
En zijn wij even bij elkaar
aan het einde van het jaar.
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zij wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het Licht, zijn vrij.

ds. Johan Meijer
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