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Mijn moeder is er niet meer….

Ik merk dat, sinds het overlijden van mijn moeder, bepaalde dingen me niet meer boeien. 

Het kostte me lange tijd moeite om te luisteren naar verhalen van vriendinnen en collega’s over hoe druk het

leven is, verhalen over hoe zwaar of moeizaam het werk verloopt, verhalen over ergernissen, koetjes en

kalfjes. Ik heb niet zo’n behoefte aan verjaardagsvisite en uitstapjes. 

Ik ben moe en sneller geïrriteerd, 

ik merk dat ik contact vermijd, 

ik heb geen ruimte voor de verhalen van anderen...

Ik ben niet depressief, maar wel kwetsbaar. 

Ik heb ruimte nodig… ruimte voor mezelf, ruimte voor het herpakken van mijn leven.

Een vrouw, een moeder die bij je hoort in het leven….

dat verlies verwerk je niet zomaar even. 

Mensen zeggen ‘Je moet door…. Je moet er doorheen’ en ‘Het hoort bij het leven’. 

Ja, dat zal, maar wat willen ze hiermee zeggen? 

Moet ik meteen door? 

Mag rouw geen tijd kosten in onze snelle maatschappij? 

Staat er een limiet voor deze periode? 

‘Moet het nou maar eens over zijn?’

Vroeger droegen mensen in rouw speciale kleding; alles zwart en na een half jaar deels grijs. Soms ook een

rouwband. Allemaal tekenen dat ze iemand verloren hadden. Eén jaar en zes weken lang…..

Waarom bestaat dat niet meer? 

Is met de opkomst van de carrière en de door mode veranderende kledingstijl de periode van rouw

verdwenen? 

Als ik die kleding of zo’n band om mijn arm nu zou dragen, zouden mensen misschien snappen dat ik soms

anders reageer dan voorheen, dat ik geen zin heb om te helpen bij een spelletjesmiddag, dat ik geen

behoefte heb om ellenlange ‘drama’s’ van een ander aan te horen.

Mag je jezelf nog ruimte gunnen om te rouwen of moet je na een paar (wettelijke) vrije dagen toch echt weer

door? Hup, je geliefde het graf in en jij weer verder met je leven….

Ach ik weet het, ik drijf het een beetje op de spits, maar het zet me aan het denken; het hele proces waar ik in

zit en het verbaast me eigenlijk dat er zo weinig over gepraat wordt… er zijn toch zoveel mensen die dit

proces meemaken? Ieder op zijn eigen manier, maar toch….

Het rouwproces is zo ontzettend ingrijpend, het is niet alleen het verlies van een dierbare, het is ook het

gemis, de heimwee naar wat was, het terugkomen in het normale leven dat nooit meer normaal zal zijn zoals

het was, maar er is nog meer dan dat; voor mij is het hele rouwproces een ervaring die mijn leven

veranderde... 

die mij veranderde door wat ik zag en voelde.
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Wat je meemaakt bij het overlijden van een dierbare is niet in woorden uit te drukken. 

Mensen weten vaak niet wat ze moeten zeggen en zeggen dus maar ‘je moet door’ en dat doe ik ook, maar

op mijn eigen manier en in mijn eigen tempo. Ik gun mezelf de tijd om te rouwen, ik gun mezelf de

veranderingen in mezelf te aanschouwen, te ontdekken en ik doe dat met compassie en liefde, met een lach

en een traan. Ik kijk vooruit, maar ook in liefdevolle herinnering achterom, naar een lieve, dappere moeder en

naar haar heengaan. Ik gun mezelf tijd en ruimte om deze intensieve ervaring te kunnen verwerken en van

daaruit weer verder te gaan, op mijn eigen wijze.

We hebben op onze eigen manier afscheid genomen, zoals ma het wilde. 

Geen kist, maar een draagbaar van takken en een �anellen lijkwade. 

Geen standaard bloemstuk, maar eigen gemaakte bloemstukken van mij en de kleinzonen. 

Geen zwarte lijkauto met statige kraaien, maar een laatste rit met pa in de eigen auto. 

Geen kerkdienst, maar pa die een woordje doet bij het open graf, een gedicht gelezen door een kleinzoon,

een lied gespeeld door de dochter met saxofoon, een vers door de andere dochters,

8 rode rozen in het graf…

De periode van ziekte, de angst voor het afscheid, de aftakeling zien van een altijd gezonde vrouw, de

machteloosheid, de zorg en later de verzorging. 

De vele ritjes op en neer naar het ouderlijk huis, hoe zou ze er vandaag bij zitten? 

Nog een keer uit eten, zou het kunnen? 

Kan ze de trap nog opkomen? 

Dan uiteindelijk een bed in de kamer, de postoel, de tranen, de pijn, de gesprekken met de dokter, de mor�ne.

Het helpen omdraaien in een andere houding, een paar keer per dag, een paar keer per nacht… 

Maar ook: de glimlach, de sereniteit van het bij elkaar zijn, het elkaar helpen, troosten, de puurheid ervaren

van hoe ware liefde voor elkaar kan zijn, zou moeten zijn… 

Momenten die je iedereen gunt, maar dan met een mooiere a�oop….

Want het de�nitieve volgde,

 een laatste versje zingen,

 een laatste zucht….

 Stilte….

 Een leven dat eindigt….

 wat is de mens…..

8 rode rozen; er mist er één.

Onze familie, ons gezin is niet meer compleet….
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Tijdens de periode van ziek zijn en de periode na haar overlijden stuurde ik geregeld een kaart aan mijn

moeder of mijn vader. Ik liep dan de tuin in, maakte een foto en zocht er een mooie tekst bij. 

Het hielp me om op die manier dingen te verwerken in deze heftige periode.

Als eerbetoon aan haar.

Om haar moed, haar kracht, haar dapperheid,

om haar rotsvaste vertrouwen en

om haar liefde.

Ik besloot om de kaarten die ik verstuurde naar mijn moeder en vader te bundelen.

Anderhalf jaar na het overlijden van mijn moeder, bekeek ik alle kaarten die ik verstuurd had. Heel het proces

kwam weer voorbij. De angst, het verdriet, de zorg, het afscheid van de normale dingen in het leven, maar

ook de saamhorigheid, de verbondenheid en... de liefde.

Ik hoop dat jij wat hebt aan het meelezen van ons proces. Wellicht vind je herkenning. Misschien helpt het je

om jouw verdriet te doorvoelen en te uiten. Hopelijk haalt het ook waardevolle herinneringen boven en mag je

een stukje van de Liefde voelen die wij gedeeld hebben in deze heftige periode. 

En ik wens jou sterkte waar nodig voor jouw eigen proces....

Lieve groet,

Johanna

Heino, 2016
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Voor alles wat er komen gaat, wensen we jullie heel veel strekte toe.

In gedachten zijn we steeds bij jullie!

Liefs

16 april 2013

Lieve pa en ma,
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Ik ben trots op jullie omdat jullie, ondanks alles toch zo rustig blijven. 

Wat de toekomst ook brenge moge…. 

Liefs

Lieve pa en ma,

22 april 2013

ik hoop dat jullie die rust vast kunnen houden!
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Altijd �t, altijd gezond… en nu kreeg ma te horen dat ze nierkanker heeft. Een tumor zo groot dat hij al 5 – 10

jaar in haar lichaam groeit….

Wat de uitslag ook is die jullie vanmorgen te horen hebben gekregen…. 

laten we in vertrouwen proberen vooruit te kijken!

25 april 2013

Lieve pa en ma,

Liefs
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3 mei 2013

Lieve pa,

Door je een foto te sturen van onze tulpenboom wil ik je laten weten dat ik zie wat geloof, hoop en liefde

doen! Ik ben zo blij dat je met zoveel liefde voor maatje zorgt.

Ik geloof en hoop dat jouw liefde ertoe bij kan dragen dat ma 

net als ons boompje 

er weer bovenop mag komen….

Ik vind je een kanjer!

Liefs
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6 mei 2013

Lieve ma,

Spannend wanneer er nu bericht komt vanuit het ziekenhuis….

Ik hoop dat je steeds mag blijven ervaren dat je er niet alleen voor staat!

Liefs

De dokter gaat voor opereren.
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ALS HET LEVEN SOMS PIJN DOET

en de storm gaat tekeer

in een tijd van moeite en verdriet,

alsof de zon niet meer opkomt

en het altijd donker blijft,

en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.

Juist op die momenten,

als het echt niet meer gaat

laat me merken laat me voelen

dat U werkelijk bestaat

dat Uw armen om mij heen zijn

en Uw liefde mij omgeeft

Als het leven soms pijn doet

dat ik zal zien als ik terugkijk

dat ik zal zien als ik terugkijk

dat U mij gedragen heeft.
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geen gebed komt er doorheen

en ik verstik in onzekerheid

Heer wilt U mij helpen

als ik moe ben of verward

dat het geloof in mijn verstand

ook zal leven in mijn hart

En dat Uw armen om mij heen zijn

En Uw liefde mij omgeeft

Dat ik zal zien als ik terugkijk

Dat U mij gedragen heeft.

Reni en Elisa Krijgsman

Als ik kom met al mijn vragen

met mijn twijfels en mijn pijn

met mijn angst en onveiligheid

dan lijkt de hemel soms van koper
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Lieve ma,

Het liedje van Reni en Elisa zoals ik dat op deze kaart heb geschreven schalt hier regelmatig door de keuken…

Ik hoop zo dat de doktoren gelijk hebben en dat je alles straks kwijt bent en weer opknapt. 

En dat we dan met zijn állen kunnen terugkijken op deze periode…. 

Blijf sterk lieve maatje (en dat wil niet zeggen dat je niet mag huilen hè?!)

Fijn dat jullie bij ons waren en ik kom je gauw weer een knu�el brengen.

Liefs

13 mei 2013
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Lieve, lieve maatje,

Het komt allemaal zo dichtbij nu….

Ik hoop dat je in rust en kalmte mag blijven ervaren dat Hij met je mee gaat en je bij de hand neemt.

In gedachten blijf ik bij je en zo zijn we voor altijd met elkaar verbonden!

Ik wens je veel sterkte,

Dikke kus

23 mei 2013 werd ma geopereerd. Haar ene nier werd met tumor en al verwijderd. De tumor was deels om

een ader gegroeid, als die knapte tijdens de operatie zou ma het niet overleven. Maar de operatie ging goed! 

Wat waren we blij toen we even naar haar toe mochten, ze lag te zwaaien in bed!

21 mei 2013
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Lieve ma,

Er zullen nog best wat hobbels komen en dagen dat het niet zo wil lukken, maar ik hoop dat je keer op keer

de zonnestraaltjes op kunt zoeken, zodat je stapje voor stapje weer opknapt en dingetjes op kunt pakken!

Ik wens je veel zon toe!

Liefs

30 mei 2013
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Lieve ma,

Wat ben ik toch steeds blij en dankbaar dat het zo goed met je gaat.

En nu ook nog het zonnetje erbij…. wat wil een mens nog meer!

Ik vond het �jn om dinsdag bij jullie te zijn en hoop dat we elkaar komende dinsdag met nog meer goede

berichten, dankbaarheid en blijdschap mogen ontmoeten! Liefs

De uitslagen na de operatie waren allemaal goed. Alles was verwijderd, de snijvlakken waren schoon! 

Rustig aan opknappen en over een half jaar op controle!

5 juni 2013
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17 juni 2013

Lieve ma,

Ik hoop dat je vanaf nu in de rustige wateren terecht mag komen 

en net zo voorspoedig mag blijven opknappen als tot nu toe.

Wat toch heerlijk dat je weer wat plannetjes gaat maken! Maar alles op zijn tijd, maatje! 

Luister goed naar je lichaam hè?! 

Ik ga er maar vanuit dat dit voorlopig het laatste kaartje van deze heftige periode is!

Lieve ma, ik vind je een kanjer!

Dikke kus
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Lieve pa,

Met bewondering heb ik de afgelopen weken naar je gekeken. De liefde voor ma, je geduld, je

incasseringsvermogen, je liefde voor ons als dochters. 

Paatje, ik hoop dat er voor jou nu ook een rustige periode aanbreekt, een periode van ontspanning, van studie,

van genieten van elkaar…

Ik gun het je van harte!

Bedankt voor de goede zorgen voor maatje!

17 juni 2013

Dikke kus
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27 juni 2013

Lieve ma,

Wat is het toch een rijkdom om te ervaren dat je weer gaat genieten van de dingen om je heen!

Ik hoop dat je zo elke dag weer als een cadeautje mag gaan ervaren….

Geniet van kikkers en libellen, vlinders en alles om je heen; het vliegt er speciaal voor jou!

Liefs
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Het nieuws dat ze kreeg, sloeg in als een bom. 

Op de plek waar de nier had gezeten, zaten al weer verkeerde cellen en… uitzaaiingen naar de longen…

In januari vervolggesprekken in het ziekenhuis.

Lieve pa en ma,

Ik was nieuwjaarskaarten aan het maken, maar kom er gewoon niet uit. 

Daarom stuur ik alleen een kaart naar jullie met de wens dat, hoe het ook verder gaat, we kunnen blijven

genieten van de kleine momenten die het leven zo waardevol maken.

Ik houd van jullie!

Liefs

Begin december 2013 ging ma vol vertrouwen op controle.

24 december 2013
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Lieve maatje,

Ik wil je even laten weten dat ik trots op je ben!

Eigenlijk moet ik schrijven op jullie want dit geldt ook voor paatje!

Verder wilde ik je schrijven dat jij op de eerste bladzijde van mijn dagboek van dit jaar staat; 

het heeft me namelijk zo goed gedaan dat jij van de week tegen me zei dat je mij een supermoeder vindt.

Bedankt voor het compliment ma!

Enneh…. Ik heb een goed voorbeeld gehad hè?!

Tot bels en dikke tût

6 januari 2014
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Beveiligd als een kostbaar pand

Zo ligt mijn broos bestaan geborgen

Diep in de holte van uw hand.

Mijn pril begin hebt Gij gezocht;

Uw liefde riep mij in het leven;

Elke minuut, elke adem tocht

Wordt mij in gunst door u gegeven.

Dit blijde weten, dit geluk,

Slaat alle twijfel in mij stuk.

Verdrukking, ziekte, dood of lijden

Wat kan mij van Uw liefde scheiden?

Want in de holte van Uw hand

Omringd met liefdevolle zorgen,

Beveiligd als een kostbaar pand,

Houd Gij voor eeuwig mij geborgen!

(dichter onbekend)

Omringd door liefdevolle zorgen
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Lieve pa en ma,

Ik denk aan jullie!

Dikke kus

De uitslagen die ma kreeg waren niet goed… 

Eigenlijk waren er geen opties meer en moesten we er op hopen dat ze zich zo lang mogelijk goed bleef

voelen….

Ma wilde nog graag sneeuw zien, dus pa en ma vertrokken een weekje naar de sneeuw!

27 januari 2014
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Begin maart kwamen pa en ma een nachtje logeren en ik zette dit kaartje naast het logeerbed.

(NB. Jop is de naam die mijn ouders vaak voor mij gebruiken)
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that I love you

Have I told you

there’s no one above you

Fill my heart with gladness

take away my sadness

ease my troubles

that’s what you do

- Van Morrison

Have I told you lately
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Lieve maatje,

Het is al even geleden dat je een kaartje van mij kreeg….

ik vind het zo moeilijk om te bedenken wat ik je kan sturen…

Nu bedacht ik net dat ik je natuurlijk gewoon kan laten weten wat ik van je vind en dat ik van je houd!

Bij deze dus mijn dappere maatje, met de tekst van Van Morrison, 

laat ik je weten hoeveel ik van je houd en wat je voor me betekent!

Dikke kus

11 maart 2014
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Lieve paatje en maatje,

Even een herinnering aan de Soldaat van Oranje.

Wat �jn om er met zijn allen naar toe te gaan,

maar toch ook zo confronterend…..

Lieve schatten, ik hoop dat we, ondanks alles, 

toch nog een hele tijd samen kunnen blijven genieten van de goede dingen van het leven.

Liefs

Nog een wens van ma: als gezin naar Soldaat van Oranje.

18 maart 2014
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Lieve ma,

Ik ben zo blij dat we afgelopen weekend weg zijn geweest!

Weet dat ik van je hou…. precies zoals je bent!

Liefs

Met zijn tweeën gingen ma en ik een weekend naar een strandhuisje bij Julianadorp. 

Ma hoopte op een mooie zonsondergang…

En die kreeg ze!

1 april 2014
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Lieve maatje,

In gedachten ben ik steeds bij je!

tot gauw,

Liefs

Eind maart was ma begonnen met medicatie om de tumorgroei te remmen. Helaas kon haar lichaam de

medicatie niet verwerken en daardoor belandde ze met ernstige vergiftigingsverschijnselen in het

ziekenhuis….

7 april 2014
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Lieve maatje,

Wat �jn dat je weer thuis bent!

En wat de toekomst ook brenge moge…. 

ik hoop dat je in elke dag iets goeds zult vinden

Liefs

11 april 2014

en de leidende Hand steeds mag voelen!
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30 april 2014

Lieve ma en pa,

Weer een bezoek aan de oncoloog, weer onzeker wat jullie zullen horen, steeds maar afwachten wat er

komen gaat, hoe het verder gaat….

Lieve schatten, ik kan alleen maar hopen dat jullie Hem, ondanks alles, steeds dichtbij mogen voelen!

Ik denk aan jullie,

Liefs

Er werd besloten dat ma Dexamethason zou blijven gebruiken.

Ze kreeg dit al vanuit het ziekenhuis om haar aan te laten sterken.

Ma reageerde er goed op en kreeg weer wat meer energie 

en eetlust!
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9 mei 2014

Lieve maatje,

Even een kaartje voor moederdag; 

een dag waar we nooit zoveel mee doen, 

maar die toch ook wel speciaal kan worden.

Ik hoop, lieve ma, dat je je nog lang zo mag blijven voelen als je nu doet!

Dikke tût
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Loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections

Give your all to me

I’ll give my all to you

You’re my end and my beginning

Even when I lose I’m winning

Cause I give you all of me

And you give me all of you, oh…

- John Legend

19 mei 2014

Cause all of me
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Ik wens jullie alles toe wat je nodig hebt; 

moed, kracht, vertrouwen, geloof 

en ik geef jullie het enige wat ik kan geven…. mijn liefde.

Steeds als ik het liedje van John Legend hoor, 

moet ik aan jullie denken 

en aan ons weekend in Julianadorp, maatje….

Cause all of me

loves all of you!

Lieve pa en ma,

19 mei 2014
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Lieve ma,

Ik hou van jou!

je dochter

26 juni 2014
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Lieve pa

Ik wil je met dit kaartje een goede dag toewensen en laten weten dat ik veel aan je denk.

Wat vond ik het �jn om afgelopen week met je te praten 

en te merken dat we zoveel gedachten kunnen delen.

Dank je wel!

Dikke kus

27 juni 2014
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Lieve pa en ma,

Moeilijke tijden zijn het…

maar tegelijkertijd ook mooie tijden...

Ik ervaar zoveel liefde tussen ons…

Ik ben zo dankbaar voor de afgelopen weken: mijn bezoek aan jullie; 

de gesprekken; pa die bij ons was; ma die een paar dagen naar het bos kon…

Lieve allebei, we weten niet hoe de tijden zullen zijn die komen, 

maar ik ben blij met de tijden die achter ons liggen; de tijden die we samen deelden.

Ik hoop dat jullie het, ondanks alles, ook zo ervaren.

En dat we steeds mogen weten dat ook de tijden die komen zijn in Zijn Hand.

Ik hou van jullie,

Liefs

18 juli 2014
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We liepen saam het leven door

en lieten in het zand

een spoor van stappen, twee aan twee,

de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij

en zag mijn levensloop,

in tijden van geluk en vreugd,

van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek,

zag ik langs heel de baan,

daar waar het juist het moeilijkst was,

maar één paar stappen staan…

Ik zei toen: ‘Heer waarom dan toch?

Juist toen ik zelf geen uitkomst zag

want ook de Heer liep aan mijn zij.

op het zwaarste deel van het pad…’

ik was daar n et alleen,i

Ik droomde eens en zie

ik liep aan het strand bij lage tij,
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en antwoordde op mijn vragen:

‘Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was,

toen heb ik jou gedragen..’

28 juli 2014

Lieve maatje,

Ik hoop dat je nog steeds kracht kunt putten uit dit mooie gedicht. 

Ik vind het zo moeilijk om te zien dat je steeds meer dingen in moet leveren, dat je zo moe bent…

Lieve ma, ik hoop dat we, ondanks alles, er steeds voor elkaar kunnen blijven zijn. Dat jij mag ervaren, hoeveel

wij van je houden, hoe blij we met jou zijn als moeder, schoonmoeder en beppe. Dat we mooie momenten

blijven delen… En dat we ons, ook als alles steeds moeilijker wordt gedragen blijven voelen door Hem…

Ik ben trots op je en hou van jou!

De Heer keek toen vol liefd’ mij aan
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Als op vleug’len van een arend

draagt Hij jou wanneer je valt

zwevend op Zijn kracht van Liefde

tot je zelf weer vliegen zal.

Je kan je nooit te pletter vallen

ook al maak je een vrije val

onder jou zijn eeuwige armen

ook in het diepste donkere dal

Al zie je soms enkel duisternis

en lijkt het donker om je heen

Zijn licht zal het uiteindelijk winnen

Zijn liefde dringt overal doorheen
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4 augustus 2014

Lieve pa en ma,

Fijn om afgelopen weekend weer even bij jullie te zijn.

Ik ben trots op jullie allebei,

zoals jullie verder gaan in deze situatie.

Steeds nieuwe hobbels moeten nemen, steeds een stapje verder, weer een afscheid…

Samen sterk, samen verder, steeds maar kijkend hoe het het beste kan.

Lieve ouders, het doet me pijn om het hele proces te zien en te ervaren, 

maar het contact dat we samen hebben maakt me dankbaar.

Ik voel de vleugels onder me…

ik houd me vaak vast aan ma haar rotsvaste vertrouwen gedragen te worden.

Ik merk dat ik daar als kind al mee vertrouwd ben geraakt en dat ik het daardoor nu ook zo kan voelen!

Lieve schatten, wat er ook nog komen gaat; waar ik kan wil ik jullie helpen op deze weg.

Ik hou van jullie.
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18 augustus 2014

en gaat het niet zoals je wil,

vertrouw toch maar op God de Vader

zijn weefgetouw staat nooit stil!

Van de week toen ik bij jullie op bed lag dacht ik aan een spinnenweb; 

hoe alle draden verbonden zijn tot één geheel, met de spin in het midden als diegene die alles overziet…

Al struikel je over draden

Lieve pa en ma,

Zo is eigenlijk ook ons leven, het begint en we weten niet waar het eindigt. Het hele leven zijn wij verbonden

met van alles om ons heen en soms waait de wind wat stuk, maar er komt altijd een nieuwe verbinding voor

in de plaats…

Vandaag praatte ik met iemand en die had het over een gedicht van Corrie ten Boom; over een borduurwerk

waarvan wij vaak alleen de achterkant zien, maar God kijkt naar de bovenkant.
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Ik hoop dat we met zijn allen het geheel kunnen blijven zien en alle verbindende draadjes mogen zien als

stukjes liefde in ons leven, waardoor we verbonden zijn….

en blijven….

Liefs

Omdat het weer te slecht is om spinnen te fotograferen gebruik ik dat beeld nu voor deze kaart.
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Dat het er nu op aan komt, sterk te zijn

Hij weet toch Zelf wat zwakheid is, en pijn?

Mijn kind, zegt Hij, kom nu maar bij Mij schuilen.

De Heer zegt niet, dat je maar niet moet vragen

En dat je �inker zijn moet dan je bent

Hij heeft toch Zelf óók het ‘waarom’ gekend?

Mijn kind, zegt Hij, laat Mij maar helpen dragen!

De Heer zegt niet, dat je maar niet moet huilen
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Wat moet ik zeggen….

Wat moet ik denken….

Wat moet ik voelen….

Ik weet alleen maar dat ik dankbaar ben voor deze dagen, dankbaar voor de kleine glimlachjes van ma,

dankbaar voor de gesprekjes met pa, dankbaar voor de zon, dankbaar dat jullie bij ons konden zijn.

Lieve schatten, tot gauw!

Lieve pa en ma,

11 september 2014
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Lieve ma,

Met deze kaart wil ik je bedanken voor je mooie brief. Ik ben blij dat je de moeite genomen hebt om hem te

schrijven. En ik ben dankbaar dat je de tijd en kracht hebt gekregen om hem te schrijven.

Je beschrijft hoe jij ons hebt gezien en het leven met ons hebt ervaren. Ik heb vorig jaar al aan je geschreven

hoe blij ik ben met alles wat ik van jou/jullie geleerd heb. 

Hoe dankbaar ik ben voor alles wat we samen gedeeld hebben.

Lieve ma, alles wat er de afgelopen maanden gebeurd is, maakt me stil…. 

we komen bij het punt waarop alleen ‘zijn’ nog belangrijk is en op dat punt voelen we de liefde voor elkaar!

Lieve moeder, ik hou van je, ik ben trots op je en heb respect voor de manier waarop je je leven leeft!

9 oktober 2014

Je hebt voor altijd een plekje in mijn hart,

liefs van je dochter.
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Lieve vader,

Wat doet het me zeer om te zien waar we doorheen moeten. 

Het raakt me om te zien hoeveel het met jou doet. 

Maar het raakt me ook als je vertelt hoeveel je van ma houdt…

Ik ben trots op je pa, hoe je alles oppakt en hoe je tot (over) je eigen grenzen gaat om voor ma te kunnen

zorgen. Ik heb respect voor je incasseringsvermogen, je liefde voor ma, je geduld, je zorgzaamheid.

Lieve pa, ik ben dankbaar te weten dat je je gesterkt voelt en ik vertrouw erop dat je dat blijft voelen, ook in

de komende periode. Waar ik kan wil ik je helpen en ik zal steeds proberen er voor je te zijn.

Ik geef je al mijn liefde.

Sterkte pa, met alles wat komen gaat

9 oktober 2014

Ik hou van je.
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De laatste dagen waren zwaar, met pijn en onrust.

We zongen aan haar bed en dat gaf rust.

Dinsdagmiddag 4 november waren we met zijn allen bij haar.

Op woensdagmorgen tilde Gods Hand haar uit ons midden.

... ... ... ... ...

Op 5 november overleed ma.
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Lieve vader,

Tussen al die stapels post wil ik ook dat je een kaartje vindt met een herinnering 

die we hopelijk nog heel lang mogen koesteren.

Ik schreef dit gedichtje zo’n twee weken geleden 

en hoop dat je ma haar glimlach, ondanks al het verdriet toch steeds mag blijven zien.

Ik denk aan je

13 november 2014
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Lieve vader,

Wat vond ik het �jn dat je bij ons was de afgelopen dagen. 

Ik geniet van je gezelschap, het voelt zo vertrouwd en zo goed om te kunnen delen in wat ons bezig houdt.

Ik ben trots op je; dat je ondanks al je vragen de wil en kracht vindt om door te gaan. 

Om stapje voor stapje je leven te overzien en te kijken hoe je verder wilt. 

Ik hoop dat ik steeds met je mee mag lopen en waar ik kan een stukje mag helpen.

Het gedicht op de voorkant van de kaart heb ik een aantal weken geleden geschreven.

Ma heeft de foto gemaakt.

Tot gauw bels weer,

Liefs

4 december 2014
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Nooit meer een bakkie doen,

nooit meer een knu�el,

nooit meer een glimlach,

nooit meer een zoen.

Voor altijd ‘dat was de laatste keer’,

voor altijd een lege plek,

voor altijd ‘weet je nog van toen?’

voor altijd nooit meer.

Het jaar 2014 was een verdrietig maar ook bijzonder jaar,

 ik wens jullie, vader en zussen, voor 2015 veel liefde, verbondenheid en kracht toe.

31 december 2014
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Lieve paatje,

Ik wil je laten weten dat ik veel aan je denk 

en hoop dat je ook in deze moeilijke tijd steeds weet dat er Iemand is die naar je luistert.

Ik wens je kracht pa. 

Ik hoop dat je ook steeds mensen op je pad treft die even naar je luisteren als jij daar behoefte aan hebt. 

En ik hoop dat je soms toch ook even een zonnestraaltje mag ervaren in het leven zoals het nu is.

Dikke kus

19 februari 2015
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Lieve vader,

terwijl ik dit kaartje maak gaat er van alles door mijn gedachten; over Pasen, het lijden, het nieuwe leven, de

lente, de ontluikende knoppen, het wachten op de morgen…

Paatje, met alles wat me bezig houdt, weet ik eigenlijk niets anders te schrijven dat dat ik veel van je hou!

Kus

3 april 2015
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Lieve vader,

Even een momentje achter de computer om een kaartje aan je te sturen. 

Ik denk veel aan je en heb zo ontzettend veel respect voor je, zoals jij, met ups en downs, steeds doorgaat. 

Ik weet het, het is moeten, maar toch….

Met dit kaartje wil ik je nog eens extra laten weten dat ik van je hou!

Voor de komende week wens ik je sterkte pa!

1 juli 2015

ma was op 5 juli jarig
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Lieve pa,

Even een kaartje met een tekst die ik heel toepasselijk vind met betrekking tot maatje…

Ik denk aan je,

lieve groet

30 juli 2015

trouwdag pa en ma
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ik denk weer terug aan toen

het besef dat ze echt niet meer kon,

dat moment; 

Wat is tijd, wat heelt deze wond?

Herinnering hoe ik aan haar bed stond:

haar glimlach, haar kracht, haar stem,

haar dapperheid, haar liefde, haar vertrouwen op Hem.

Een jaar voorbij, waar blijft de tijd,

tijd van ziek zijn, van zorg, van afscheid,

Een lach, een versje, een traan, een zoen,

tijd van overleven, van door moeten gaan, van gedeelde smart,

tijd van weten… voor altijd in mijn hart.

5 november 2015

een wolk schoof voor de zon.
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Nawoord

Het blijft een gemis en het is ook zo onwerkelijk: dat iemand die je hele leven bij je is, ‘ineens’ weg is…

de�nitief weg….

In mijn voorwoord schreef ik dat er vroeger een jaar en zes weken werd uitgetrokken voor het aangeven van

rouw. Ik snap nu wel waarom. De eerste weken leef je in een roes. Daarna komen alle eerste keren zonder

diegene die je moet missen. Na een jaar en zes weken heb je een eerste cyclus gehad. Wordt de afstand

alleen maar groter. Wordt het misschien zelfs nog wel onwerkelijker dat alles gewoon doorgaat, maar nooit

meer wordt zoals het was….

Ik ben dankbaar dat ik tijdens de ziekte van mijn moeder zoveel contact met haar en mijn vader heb gehad. 

Blij dat we zoveel met elkaar hebben kunnen praten, dat we alles hebben kunnen delen. 

Na ma haar overlijden heb ik gemerkt dat ik mijn eigen proces moest volgen. Ik liep tegen dingen aan die ik

nog graag had willen delen met ma. Ik had emotionele dagen door herinneringen waarvan ik nu dacht: ‘dat

had ook anders gekund’, maar ik ging het aan, ik liet het er zijn. Ik kon het toelaten om te huilen, ik kon zien

dat alles gelopen was zoals het gelopen was en dat dat goed is. Want natuurlijk hebben we dingen in ons

leven gedaan die we anders hadden kunnen doen, maar ieder leeft en reageert vanuit zijn eigen waarheid op

dat moment. Waar het uiteindelijk om gaat en waardoor ik verder kan is het weten dat we van elkaar hielden.

Dat we het beste met elkaar voor hadden. Dat we door elkaar te respecteren, te accepteren en lief te

hebben, het ware doel van het leven hebben mogen ervaren. Er zijn voor elkaar; in liefde.

Het maken van dit boek heeft me geholpen in mijn verwerking van het verlies van mijn moeder. Door er mee

bezig te zijn en het te creëren heb ik mezelf toegestaan om het gemis en verdriet te voelen, het te doorleven

en daardoor laat het me langzamerhand los. Het krijgt een plek in mijn leven, een warme plek in mijn hart,

waardoor ik weet dat ma voor altijd doorleeft, in mij.

Dat alles wat je gedeeld hebt nu een herinnering is. Het gevoel over hoe het geweest is vervaagd, de tranen

stoppen met vloeien en zijn er dan soms, ineens, toch weer. Ik heb ervaren dat het lang duurde voordat de

balans weer een beetje terug kwam. Door gezondheidsklachten had ik extra moeite om het normale leven

weer op te pakken en het duurde lang voordat ik het gevoel had dat ik weer ‘gewoon’ verder kon.

Dank dat jij dit boekje hebt willen lezen, om welke reden ook... wellicht kreeg je het 'toevallig' in handen,

misschien las je het uit interesse in mij en mijn schrijfsels, of doorloop je op het moment een zelfde soort

proces als dat wij hebben gedaan. Hoe het ook zij, ik hoop dat je wat aan mijn schrijven hebt, dat het je een

inzicht geeft in een stukje van jouw levensproces of jouw relatie met dierbaren. Ik hoop dat jij net als ik mag

ervaren dat het in het leven uiteindelijk gaat over maar één ding en dat is Liefde!
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Mijn moeder werd ziek en overleed 1,5 jaar later.

Het veranderde mijn leven.

Niet alleen door het besef haar te moeten missen, 

maar ook door het samen doorlopen van die 1,5 jaar 

in ziekte, verdriet, zorg, geloof, vertrouwen, hoop en …. liefde.

Ik stuurde kaarten naar mijn moeder én mijn vader tijdens deze heftige periode in mijn leven.

De kaarten heb ik nu gebundeld, als ode aan mijn moeder,

aan haar kracht en moed en aan de Liefde,

die wij zo gevoeld hebben tijdens dit proces.

Over-Leven in Verdriet en Afscheid

Ma - de - Liefste
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