
Huizen ■ „Ik heb aan mijn overle-
den man gedacht, maar ook aan
anderen die ik gekend heb”, vertelt
Nora, nadat ze zaterdagmiddag in
een rolstoel de zaal uitkomt, waar
een dag erna de Voleindingsdienst
zal volgen. „Je put troost uit de
verschillende teksten op de doeken
en het pianospel, dat is prachtig.”

Drie kerkleden van de Ooster-
lichtkerk besloten een jaar eerder
de kerk, waarin vanwege corona
toen toch geen stoelen stonden
opgesteld, open te stellen voor
mensen die overledenen wilden
herdenken. „Het is de evenknie
van het katholieke Allerzielen”,
legt een van de initiatiefnemers
Hans Loois uit. „In de kerk worden
zondag de namen van de dit jaar
overleden kerkleden genoemd. We
wilden ruimte geven om die te
herdenken. We hebben een medita-
tief pad neergelegd met aan het
eind een zee van lichtjes die het
hiernamaals representeert, het
leven na de dood.”

Rivier
Het pad wordt sfeervol afgebakend
door bruine herfstbladeren en
takken die op wit zand liggen. Er
is een altaar met daarop kaarsjes
die kunnen worden aangestoken.
Aan het eind van de creatieve op-
stelling wordt een rivier -die vol-
gens mythische verhalen bij de
dood wordt overgestoken- aange-
duid met een liggend lichtblauw
doek met daarop duizenden glas-
scherven. Daarachter staan op de
grond tientallen kaarsjes die de
overleden zielen voorstellen. 

Kerklid Dirkjan Knoeff zorgt
voor stemmig pianospel. Zodra je
je op het pad begeeft, ontstaat
direct een sereen en rustig gevoel.
Op diverse lange doeken langs het
pad staan filosofische teksten die
tot denken aanzetten. „De teksten
hebben we bewust niet christelijk
gemaakt, omdat ook niet-kerkle-
den van harte welkom zijn”, vertelt
echtgenote en mede-initiatiefne-
mer Roelie Loois. „Je hoopt dat
mensen er iets aan hebben en dat
het ze troost geeft. Na een overlij-
den moeten mensen helemaal
opnieuw hun weg vinden. Ze moe-
ten verder nadat ze een dierbare
zijn kwijtgeraakt. Dat is het moei-
lijkste dat er is.”

Zo is de vrouw van de 73-jarige
Wim Schraverus vorig jaar novem-
ber aan een hersenbloeding overle-
den. „Zondag is ze een van de 22
overledenen die genoemd gaat
worden en daar ga ik heen, maar ik
zie er als een berg tegenop. Ik vind
het heel heftig. Daarom vond ik
het heel bijzonder om hier zo
doorheen te lopen. Ook die rivier

hebben ze mooi gedaan, waar je
oversteekt naar het beloofde land.
Echt heel mooi.”

Dood en leven
Op de openstelling komen jonge-
ren af, maar de meesten bezoekers
hebben de pensioengerechtigde
leeftijd. „Op mijn leeftijd gaan er
veel mensen om je heen dood. Het
is goed om die te herdenken”, zegt
een 83-jarige grijsaard die naar

buiten komt. „Fijn om dat op deze
manier te doen. Ook mooi die
verbeelding van dood en leven, hoe
ze dat hebben vormgegeven.”

De oudere heer is na zijn rond-
gang nog aardig nuchter, maar
anderen komen er weer zeer ge-
emotioneerd uit. „We zijn met zijn
drieën zodat we mensen kunnen
ondersteunen die daar behoefte
aan hebben”, legt Roelie uit. „Het
is soms zoeken naar een goede

manier om dat te doen. Je wilt
mensen de ruimte geven om te
rouwen en stil te zijn, maar ze ook
helpen indien dat nodig is.”

Organisator nummer drie, Bar-
bera van Prooijen, hielp Nora bij-
voorbeeld met haar rolstoel naar
buiten nadat ze een tijd naast haar
zat. „Mijn man is niet dit jaar
overleden hoor”, legt die laatste
nog even uit. „Maar hier zijn helpt
bij het verwerkingsproces. Je komt

er toch gesterkt uit, ook door de
teksten. O jee, daar ga ik weer, heb
ik weer tranen”, zegt ze, als ze weer
even volschiet. 

Toch komt ze prima uit haar
woorden. „Ik zou het anderen ook
aanraden hier te komen. Heel
mooi. Ook het pianospel maakte
het net even warmer.” Dan toch
grappend: „Anders zou het hier
helemaal letterlijk en figuurlijk
doods zijn.”
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❜❜Het helpt bij de
verwerking. Je

komt er gesterkt
uit. Oh jee, daar
ga ik weer met
mijn tranen

Verder nadat je een
dierbare bent verloren
In de aanloop naar deze Voleindingszondag konden bezoekers vrijdagavond en zaterdagmiddag in de Hui-
zense Oosterlichtkerk een kaarsje aansteken voor overleden dierbaren. „Prachtig, het was heel ontroerend”,
zegt kerklid Nora.

reportage Huizense Oosterlichtkerk zet deuren open voor mensen die troost zoeken
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Hans en Roeli Loois en Barbera van Prooijen: ,,Ook niet-kerkleden zijn van harte
welkom.”

Op Voleindingszondag worden de 22
overleden kerkleden genoemd.


