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Telkens ab iemand sterft, staan wij voor een mysterie; 
maar voor ons is het mysterie nog groter als iemand van 
ons heengaat die wij kennen en meegemaakt hebben als 
een goede mens, onkreukbaar en tot helpen en luisteren 
bereid . Zonder te overdrijven mogen wij de overledene 
die wij nu gedenken aldus typeren. Wîj allen d ie hem 
kennen t vrouw en kinderen, kennissen en familieleden, 
de vele goede relaties in het korps en de parochie : 
voor ons allen was hij een vader en een vriend. 

W ij die hier achterblijven vragen ons af I waarom moest 
hij nu al heengaan? Waarom heeft hij niet mogen ge· 
nieten van zijn pensioen? Waarom mocht hij niet enkele 
jaren langer bij ons zijn om de kinderen op hun bestem· 
ming te zien en getuige te zijn van datgene waarnaar 
hij in zijn hart zozeer verlangde ? 

Op al doze vragen kunnen wij als mens zo moeilijk un 
antwoord geven, en ook de christen staat voor een 
mystede. De overledene zelf echter wist aan zijn lijden 
en naderende dood een zin te geven: hij wist zich ver· 
enigd met de Heer in de Hof van Olijven. Hij wist dat 
hier zijn taak volbracht was, en dat het lijden en offer 
de doorgang zijn naa, verrijzenis en verheerlijking. Zi jn 
ziekbed was ffn groot getuigenis van vertrouwen en 
overgave. Hij leed en wachtte af vanuit: 11 Uw wil ge· 
schiede" ; zijn groot geloof maakte ons klein. 

Mogen wij die hier achterblijven vanuit eenzelfde geloof 
verder leven, en erop vertrouwen dat het zo goed is. 

Maria, Moeder van de Verrezen Heer, bid voor ons. 


