Herdenkingsbijeenkomst 14 november 2019

PROGRAMMA
19.30 tot 20.00 uur (in de ontvangsthal):
•

Ontvangst door Johanna Castrop en Anja van der Starre, plaatsen van de evt.
foto en bloem op de daarvoor bestemde tafel in de zaal en gelegenheid om met
andere aanwezigen in gesprek te gaan onder het genot van een kopje
koffie/thee of sap.

20.00 tot 21.00 uur (in de grote zaal):
•
•
•
•
•
•
•

Welkomstwoord door Anja van der Starre.
Lied: “The Family Tree” van Venice gezongen door Hospicekoor*.
‘De parabel van de panfluit’ door Anja van der Starre.
Terugblik door Johanna Castrop.
Muziekgezelschap Vuurvlinder**.
Gedicht “Anders gekleurd” door Tonny Hardeman.
Memoreren van de namen van de overleden gasten door Yvonne Jongeling en
aansteken van de kaarsen onder muzikale begeleiding van Henk de Winter.
Halverwege wordt het gedicht “Thuis bij m ij” voorgelezen door Marc

•
•
•

Faber, die het speciaal voor deze avond schreef.
Rouw en verdriet door Ria van der Ven.
Lied “Look for Me in Rainbows” van Vicki Brown gezongen door Hospicekoor.
Afsluiting officiële gedeelte.

21.00 tot 21.30 uur (in de ontvangsthal):
•

Gelegenheid tot samenzijn en ontmoeting in de ontvangsthal.

*Voor deze bijeenkomst is een speciaal Hospicekoor opgericht onder leiding van
Anja van Velzen en op piano begeleid door Henk de Winter.
**Vuurvlinder is Emily van Orsouw en Angelique Smith.
Website: vuurvlindermuziek.nl

Welkomstwoord door Anja van der Starre
Vertaling van Lied “The Family Tree” van Venice
Takken in de wind,
die hier nog steeds bij elkaar staan.
Nog een storm om te doorstaan
maar daar slaan we ons wel doorheen.
Dus zijn we hier bijeengekomen
ons aan elkaar vasthoudend,
om een ander te laten gaan die we niet zullen vergeten,
Nu we afscheid nemen
van één van ons,
mogen we misschien eenzaam zijn,
maar we zijn niet alleen.
En hoewel de bladeren vallen
en de tranen stromen,
kan het voor ons een voortdurende troost zijn
om te weten dat de stamboom altijd door zal groeien.
Van vader op zoon, van moeder op dochter,
bloed kruipt waar het niet gaan kan, dat is onze aard.
Vanuit de aarde verrijzen we
en tot de aarde keren we ook weer terug.
We houden een kaars brandend
voor degenen die we missen.
En wanneer we afscheid nemen
van één van ons,
mogen we misschien eenzaam zijn
maar we zijn niet alleen.
En hoewel de bladeren vallen
en de tranen stromen,
kan het voor ons een voortdurende troost zijn
om te weten dat de stamboom altijd door zal groeien.
Hij is sterker dan de wind kan blazen.
De stamboom zal altijd doorgroeien.

‘De parabel van de panfluit’ van Jan van Opbergen door
Anja van der Starre
Er was eens een boom, een onbekende boom, ergens langs de waterkant en
geplant door niemand weet nog wie. Hij leefde daar breeduit met vele takken.
Hij droeg de forse stem van de wind of de doodse stilte van de avondlucht.
’s Winters was het leven kaal en zwiepend op de harde wind en met zijn twijgen
als toegeklemde vuisten vol nieuwe belofte, stond hij maar te wachten tot het
lente werd. Ga je gang, knipoogde dan de voorjaarszon en dan kwam hij weer
toe aan zijn oude, groene uitbundigheid: zijn takken liepen weer uit en schoten
bloesem uit ingehouden leven. Een lust voor de ogen!
En als dan de zomer kwam, maakte hij een donkere hand gevuld met schaduw,
gratis voor iedereen en soms een paraplu tegen de stromende regen. Zo leefde
die boom met al zijn takken, jaar in jaar uit, zijn krachten verbergend en weer
ontplooiend, op en neer in telkens vier seizoenen.
Maar op zekere dag kwam er een man, gewapend met een mes. De takken
hielden van louter schrik het ruisen in. Er was geen ontkomen meer aan: de
mooiste tak werd afgesneden en de man nam hem mee naar huis. Een dode tak,
voorgoed van de stam en uit het leven weggesneden. Weggevallen uit de
schaduw van velen, onopvallend, en straks natuurlijk vergeten: wat is een tak
over een hele boom?
Drie dagen later kwam die man weer terug en de boom stond windstil van
doodsangst met al zijn takken: wie treft vandáág het bitter lot?
Maar kijk, de man ging zitten aan de voet van de boom en blies op de
afgesneden tak die hij zijn panfluit noemde. Hij speelde een lied en de boom
verstond het zó:
Horen jullie mij?
Ik leef! Ik leef!
En meer dan ooit tevoren!
Ik leef! Ik zing! Ik fluit!

Terugblik door Johanna Castrop
Muziek door Vuurvlinder

Gedicht ‘Anders gekleurd’ door Tonny Hardeman
Er is minder kleur in ons leven
sinds jouw stem ineens
is verstomd .... door de dood.
Er is minder kleur in ons leven
sinds jouw liefde voor ons ineens
is afgebroken .... door de dood.
Er is minder kleur in ons leven
sinds jouw warme belangstelling voor alles
ineens uitdoofde .... door de dood.
Er is minder kleur in ons leven
sinds jouw hartelijke lach
ineens .... door de dood werd afgebroken.
Maar .... in de herinnering aan wie je was
zal de dood niet overwinnen
en zullen wij de kleur van ons leven
mengen met de kleuren van jouw leven.
Anders gekleurd
gaan wij door op onze levensweg
die ondenkbaar is zonder jou.
Uit: Woorden in de stilte - teksten bij afscheid,
Marinus van den Berg

Memoreren van de namen van de overleden gasten en aansteken van de
kaarsen. Halverwege wordt het gedicht “Thuis bij m ij” door Marc
Faber voorgelezen.

“Thuis bij m ij ” van en door Marc Faber
Jouw eindige leven
Bracht mij dichterbij
Bij jou
Én mijzelf
Het verlicht
Het geeft ruimte
Aan mijn menszijn
Mijn gevoelens en gedachten
Die opkomen en gaan
Als vloed en eb
Vrijheid voelen
In onze verbondenheid
Jij zweefde naar het licht
Hier werd het even donker
Mijn levenswaakvlam wakkerde
Bracht een lichte schittering
Deed mijn tranen fonkelen
Iedere traan
Weerspiegelt een mooie herinnering
Onze eeuwige liefde
Onze levendige verbintenis
Die blijft
In mij
In jou
Een laatste wens
Vervult mijn hart
Ik ontmoet jou
Thuis, in mijn lichaam
Voorbij onze verhalen
Voorbij onze hoop en dromen
Voorbij onze angst
Ik omarm in liefde
Jou in mij

Rouw en verdriet door Ria van der Ven

Vertaling van Lied ‘Look for Me in Rainbows’ van Vicki Brown
Het is nu tijd voor mij om te gaan
Ik zal geen vaarwel zeggen
Kijk naar mij uit in de regenbogen
Hoog aan de hemel
Bij het ochtendgloren
Als de hele wereld nieuw is
Kijk naar mij uit en houd van mij
Zoals je weet dat ik van jou houd
Het is tijd voor mij om te gaan
Ik zal geen vaarwel zeggen
Kijk naar mij uit in de regenbogen
Hoog aan de hemel
Bij zonsondergang
Als de hele wereld moe is
Kijk naar mij uit en houd van mij
En ik zal dichtbij je zijn
Het zal niet voor altijd zijn
De dag zal komen en dan
Zullen mijn liefhebbende armen je vasthouden
Als we elkaar weer ontmoeten
Tijd voor ons om te scheiden
We zullen geen vaarwel zeggen
Kijk naar mij uit in de regenbogen
Stralend aan de hemel
Elk moment dat je wakker bent
En je hele leven lang
Kijk naar mij uit in de regenbogen
Terwijl je weet, dat ik van je houd
Verlang dat ik bij je ben, en ik zal bij je zijn…

Afsluiting officiële gedeelte van deze herdenking.

In de ontvangsthal is gelegenheid tot samenzijn en ontmoeting.

De kaars en bloem kunt u mee naar huis nemen.

Foto’s worden op een discrete manier gemaakt door Astrid Houtkamp.
Info@astridhoutkamp.nl

