
  

 

 
 

 

‘Het is beter een kaars aan te steken  
dan de duisternis te vervloeken.’ 

 

 
 

 
 

In het begin schiep Waarachtige Liefde de hemel en de aarde. 
De aarde was woest en leeg en duisternis lag op de oervloed. 

En Waarachtige Liefde zei: ‘Er moet Licht zijn!’ 

 

Uit het Oude Boek, Genesis 1:1-3 
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Simpel kaarsje  
 

Komend uit het felle, warme zomerlicht, steken we in de 

koele en aangenaam duistere dorpskerk een kaarsje aan 

voor onze geliefden. 

 

Terwijl we in stilte naar de flakkerende vlammetjes kijken, 

gaat de hemel open en overlaadt ons met geschenken. 

 

Licht van zoveel verder dan wij kunnen weten, breekt zich 

baan door het venster, brengt Maria tot leven en verenigt 

zich met ons verlangend licht tot een stralend  

wonder van genade. 

 
 
 

Meer Mijmerijtjes  
vind je in Stille Aandacht 

 
 
 
 

https://www.dirkvandeglind.nl/mijmerij.html


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stille macht 
 

 
Stille macht, breekbaar en zacht, 

vonk van hoop in de nacht, 
ongewapend, voorbij elk geweld 

wordt jouw boodschap van liefde verteld. 
Raak met zachtheid ons aan, 
leer ons jouw stilte verstaan 

 

Stille macht, lieve kracht, 
bron van hoop in de nacht 

wij vertrouwen ons toe aan jouw licht 
willen leven op liefde gericht. 

Raak met mildheid ons aan 
leer ons in vrede te gaan. 

 

Stille macht, helende kracht, 
lief geheim in de nacht, 

wees temidden van wat ons verwart, 
geef vertrouwen in 't diepst van ons hart, 

als wij jouw liefde verstaan, 
kondigt de morgen zich aan. 

 
 

Dit lied mag vrij gebruikt en gezongen worden. 
De video bij dit lied zie je via YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c97uxyD0Dbg&t=6s


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PABLO PICASSO – MOEDER EN KIND 
 

Delen 
 

Een beetje delen vind ik niet zo moeilijk,   
wat centen hier en een collecte daar.   

Ik zou wel echt iets beters willen delen 
maar ik ben zo vaak niet waar.  

 

Een open plek hier aan mijn eigen tafel, 
een gastenkamer in mijn eigen huis, 

ik zou hier echt wel ruimte willen maken, 
maar ik geef zo vaak niet thuis. 

 

Wat minder meedoen met het hijgend jagen, 
niet altijd vinden dat het leuker moet. 
Ik zou ook echt wel zinvol willen leven, 

maar ik vind het vaak wel goed. 
 

Mijn groot gelijk niet van de daken schreeuwen, 
wat zachter praten en die andere wang. 

Ik zou ook echt wat beter moeten luisteren, 
maar ik ben zo vaak nog bang. 

 

Dat kleine kind zo kwetsbaar in die kribbe, 
gehuld in lompen kijkt het op naar mij. 

Het vraagt niet minder dan mijzelf te geven 
want dan ben ik eindelijk vrij. 

 
(Tekst: Dirk van de Glind) 

 



Maak er maar wat moois van 
 

HET NIEUWE BOEK VAN ANNELIES BRINKHUIS 
Is nu verkrijgbaar. 

 

Uit het voorwoord: 
 

Nóg meer verhalen over leven, liefhebben 
en loslaten? Was met de verhalen uit het 
eerste boek niet zo'n beetje alles verteld,  
waren niet alle emoties aangeraakt, 
alle soorten families en situaties beschreven?  
Dat bleek niet zo te zijn, want hier is de tweede  
bundel met nieuwe verhalen én zes gedichten.  
 
Het is een veel gebruikte leus van uitvaartondernemers: ‘Voor een persoonlijk en uniek 
afscheid’. Leuk bedacht, maar natuurlijk ook een koud kunstje, want probeer maar eens 
twee uitvaarten wél hetzelfde te maken. Zoveel mensen, zoveel levens, zoveel manieren 
om afscheid te nemen. En dus ook zoveel verhalen om te schrijven.  
De ene keer parkeer ik mijn auto op de oprijlaan tussen een landrover en een mini, de 
andere keer tussen een vuilcontainer en oude pallets. De ene keer meld ik mij bij de 
intercom aan de poort van een villa die in het Gooi niet zou misstaan, de andere keer zoek 

ik staand tussen half 
opengereten vuilniszakken 
naar een naam op een van de 
afgebladerde bordjes in het 
portiek van een grauwe flat. 
De ene keer drink ik thee uit 
sierlijke kopjes, geserveerd 
met een koekje van de 
banketbakker uit het dorp, de 
andere keer raak ik het 
gebarsten glas met daarop 
meer vingerafdrukken dan me 
lief zijn nauwelijks aan. Maar 
eenmaal in gesprek zie ik 
steeds dezelfde mensen. 
Mensen die verdriet hebben, 
mensen die missen, mensen 
die worstelen, mensen die 
rouwen. Alle tranen zijn nat 
en zout. 
 
 
ISBN 9789083133423 
232 blz. €17,95    
 
Recensie Nieuw Wij 

 
 

https://www.nieuwwij.nl/opinie/recensie-maak-er-maar-wat-moois-van-van-annelies-brinkhuis/
https://www.anneliesbrinkhuis.nl/boeken


 

 
 

Jos 
 

Mijn website sprak haar aan. De kleuren pasten goed bij haar aura en 

ze had mijn foto ‘gelezen’. De geestenwereld had haar verteld dat ze 

veilig met mij in zee kon gaan. Dat ik ook nog een vrouw was, leverde 

extra bonuspunten op, want van de vrouwelijke spiritualiteit had ze 

een hogere pet op dan van de mannelijke.  

 

Er klinkt enige ingehouden scepsis door in de stem van de uitvaart-

verzorger die mij dit verhaal uit de doeken doet, maar al snel neemt 

zijn professionaliteit het weer over. In het woud van ritueelbe-

geleiders, uitvaartsprekers, dominees en pastors ben ik boven komen 

drijven. Mijn foto heeft haar alles verteld wat ze wilde weten, een 

kennismakingsgesprek vooraf met mij is dan ook niet nodig. Haar man 

Jos is nu nog onder ons, maar zal binnen afzienbare tijd komen te 

overlijden, dan zal de uitvaartverzorger mij weer bellen.  

 

SCHIOLDERIJ: MINDBOGGLE 

 

Ik leg mijn mobiel neer en voel me enigszins gevleid door het idee dat 

ik ben goedgekeurd, al weet ik nog niet door wie en ook niet precies 

voor wat. En dus sluipt enige ongerustheid mijn gedachten binnen. 

Want ben ik wel die spirituele begeleider die ze zoekt? Hoe ver reikt 

Graag sluit ik de Ideeënbrief af met een wat langere tekst.  

Dit keer een wat langer verhaal uit  

Maak er maar wat moois van, 
 VERHALEN OVER LEVEN, LIEFHEBBEN EN LOSLATEN’ 

van Annelies Brinkhuis 



mijn kennis over, maar vooral mijn gevoeligheid voor een afscheid dat 

in het teken moet staan van ‘de grote meesters’ in het leven: Jezus, 

Maria, Boeddha, Aartsengel Michaël en de Opgestegen Meesters? 

Gelukkig biedt Google enig soelaas, maar naar de precieze wensen 

blijft het gissen. Ik zal moeten wachten tot Jos overgaat naar de 

volgende dimensie.  
 

AFBEELDING VIA PIXABAY 

 

Nog geen drie weken later verschijnt het nummer van de uitvaart-

verzorger weer op mijn mobiel. Jos is overleden en zijn echtgenote wil 

nu graag een afspraak met mij om de afscheidsdienst te gaan 

voorbereiden. We spreken af op dinsdagmiddag om twee uur, dan 

staan de zon en alle aardse energiebanen in de juiste stand voor een 

goed gesprek. En toevallig of niet, dan vertoont mijn agenda precies 

een lege plek van drie uur. 

 

Het is een frisse dag in april als ik mijn auto in het smalle straatje 

parkeer. Voor haar deur is een plek vrij, maar ik rijd liever even iets 

verder door om me onopvallend een beeld te kunnen vormen van de 

omgeving. Het is zo te zien geen buurt waar men graag tuiniert, maar 

de tuin van nummer 18, het huis waar ik moet zijn, spant wel de kroon. 

Het is niets minder dan een oerwoud. Met moeite krijg ik het hekje 

open, de sluiting is vrijwel onvindbaar in de wirwar van groen. Het 

paadje bestaat uit met mos begroeide stapstenen, moeilijk zichtbaar 

tussen onkruid, struiken en bomen. Tussen het groen schuilen 

glimlachende stenen boeddha’s met groen uitgeslagen bolle buiken, 

gevallen engelen van beton en nimfen met kruiken waar klimop 

uitstroomt.  

 



De deur zwaait open en ik kijk in de zwart omrande ogen van de 

weduwe. Ik schat haar ergens tussen de zestig en zeventig. Het 

grijswitte haar draagt ze in een slordige wrong in de nek. Vuurrode 

lippenstift concurreert met de felgekleurde kralen van haar oorbellen 

die zachtjes tegen elkaar tikken als ze haar hoofd beweegt. Van onder 

een rijk geborduurd en met muntjes versierd gewaad steekt ze een 

rinkelende arm uit ter begroeting en zwiert me voor, de gang in. Zoals 

in sommige woontijdschriften zo mooi wordt aangeprezen loopt 

buiten hier over in binnen - of andersom. Zowel in de gang als in de 

woonkamer staat het vol met planten, met stekjes van planten en met 

stekjes van stekjes van planten in alle soorten en maten. Er hangt de 

weeïge lucht van een volle groencontainer. Tussen al dat groen lopen, 

als heersers in hun eigen groene koninkrijk, haar vijf katten rond. Ik 

ontwaar een compleet klimbos van krabpalen vol zuilen met mandjes 

en zachte kattenhuisjes. Ze loodst me door het groen naar een stoel, 

druk pratend tegen mij en tegen iemand die ik nog niet heb kunnen 

traceren. Ook in de keuken hoor ik haar praten. Het zullen de katten 

zijn, denk ik, die steeds om haar benen draaien.  

SCHILDERIJ: PATTY ABLEMAN 
 

Jos, haar man, is afgelopen zaterdag op zeventigjarige leeftijd 

overleden. Een lang ziekbed, zo vertelt ze, het ging niet meer. Gelukkig 

is hij thuis gestorven, hier in de woonkamer. Ze wijst naar een plek in 

het groen. Ik kan me onmogelijk voorstellen dat hier een bed heeft 

gestaan, maar zo is het ook niet gegaan. Jos is gestorven in de grote 

rode fauteuil van zijn vader. De laatste dagen en uren was hij zo 

benauwd dat liggen geen optie meer was. Het is fijn dat hij nu uit zijn 



lijden is verlost, zegt ze rustig. Ze knikt bemoedigend naar de lege stoel 

naast mij.  

 

Ik vraag welke muziek er bij zijn uitvaart moet klinken. Ze gebaart met 

haar hand dat ik stil moet zijn, kijkt naar de stoel naast mij en zegt: 

'Inderdaad, dat dacht ik al.' En tegen mij: 'Jos zegt dat het muziek van 

Elvis moet zijn, daar hebben we vroeger vaak op gedanst.' Ze glimlacht 

wat voor zich uit en werpt een verliefde blik richting het bordeauxrode 

pluche.  
S 

CHILDERIJ: FRED HANSON 

 

'Zegt Jos dat?' vraag ik aarzelend.  

'Jazeker,’ zegt ze, ‘Gelukkig is hij er nog, al is het dan op een andere 

manier.' En inderdaad laat Jos deze middag regelmatig van zich horen.  

Ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Het heeft iets moois en 

troostrijks, maar het lijkt me toch ook niet helemaal normaal. Maar 

wat is normaal? En wat weet ik er eigenlijk van? Mijn gedachten 

dwalen af, maar ze roept me bij de les: 'Jij bent anders ook niet alleen 

gekomen,' zegt ze veelbetekenend en knikt schuin achter mij. Ik geloof 

dat ik het niet wil weten, maar draai toch mijn hoofd opzij en kijk waar 

zij kijkt. Ik zie een enorme groene ficus met wilde uitlopers naar alle 

kanten. 'Opa??' schiet het door me heen. Ik zie hem ineens weer voor 

me op de motor, zijn grijze haren verwaaid in de wind, een grote grijns 

op zijn gezicht. Mijn opa die al meer dan twintig jaar dood is. Kom op, 

zeg, niet zo raar doen! Toch heb ik de rest van het gesprek het gevoel 

dat iemand over mijn schouder meekijkt. De opperkat ligt vanaf de 

hoogste zuil voortdurend met toegeknepen oogjes in mijn richting te 

loeren. 

Wanneer ik aan het eind van de middag weer buiten in het groen sta 

en de echtgenote gedag zeg, blijft ze afwachtend staan.  



‘Eh, nou ja... dag Jos,' zeg ik ergens tegen de ruimte achter haar. Ze 

knikt tevreden en sluit hoofdschuddend deur.  

 

Pas op de dag van de uitvaart zie ik haar weer. Ze had zich vooraf uitge-

breid georiënteerd, is kerken, kloosters en tempels af geweest om te 

voelen of er de juiste sfeer hing om Jos los te laten. Dat ze uiteindelijk 

heeft gekozen voor de neutrale omgeving van een crematorium had 

juist te maken met het ontbreken van elke spiritualiteit. Voorkomen 

moest worden dat een van de grote meesters zich gepasseerd zou 

voelen met alle mogelijke gevolgen voor het zielenheil van Jos.  

SCHILDERIJ: MOON ROOS 
 

Omdat haar eigen huisje te klein was, heeft ze een opbaarkamer 

gehuurd bij het crematorium. We verplaatsen de spulletjes rondom 

Jos naar de aula, waar zo dadelijk het afscheid zal plaatsvinden, er zijn 

veel kaarsjes bij, plastic kaarsjes.  

 ‘Het mochten geen echte zijn,’ er klinkt spijt in haar stem, ‘maar ach, 

ik denk maar zo: licht is licht.’ Het ruikt in het kamertje vaag naar 

wierook, volgens mij ook verboden, maar ik zeg niets. Bij de kist met 

Jos is een altaartje ingericht. Maria en Boeddha staan er naast elkaar 

op een bed van rozenblaadjes. Op de kist ligt een kruisje met een 

corpus. Ze volgt mijn blik. ‘Tja, die opvoeding krijg je er toch niet 

helemaal uit.’ 

 

Het is een klein gezelschap dat zich even later in de aula verzamelt. 

Familie, naaste vrienden en een paar goede buren vertel ik het levens-

verhaal van Jos. Deze aardse kant van het afscheid heeft de echtgenote 

mij toevertrouwd. Wanneer de dienst is afgelopen en iedereen de aula 



heeft verlaten, is het laatste moment van afscheid voor haar. Met 

grote precisie wordt alles klaargezet voor het slotritueel. De koperen 

houder met wijwater, de kaarsen - die in de aula gelukkig wel mogen 

branden -, een glazen pot met zand, meegenomen van een vakantie in 

Thailand en een waaier met Aziatische tekens. Ze kiest zorgvuldig de 

mooiste roos uit het bloemstuk op de kist, doopt deze in het wijwater 

en besprenkelt Jos van top tot teen. Dan pakt ze de pot met zand, 

schept hier een hand vol uit en strooit dit in opperste concentratie in 

grote cirkels op de kist. De kaarsjes plaatst ze er in een kring omheen. 

Een voor een steekt ze de kaarsjes aan terwijl ze zachtjes 

onverstaanbare teksten mompelt. Steeds dezelfde klanken, steeds 

dezelfde tonen klinken als mantra’s door de aula. Met haar handen in 

een zegenend gebaar boven de kist worden vele spirituele leiders 

aangeroepen.  
 

SCHILDERIJ: GIOVANNI RIOS CASTRO  

 

Even bekruipt me het gevoel dat ze hiermee een soort levens-

verzekering na de dood afsluit, maar ik schud die bijgedachten uit mijn 

nuchtere protestantse hoofd. De devotie waarmee ze zich over zijn kist 

buigt, de aandacht waarmee ze de rituelen uitvoert, de liefde die 

doorklinkt in ieder woord dat ze spreekt, verjagen al snel elke zweem 

van cynisme uit de aula.  



Stil en verwonderd kijk ik vanaf mijn plek achterin toe hoe een vrouw 

afscheid neemt van haar man. Hoe ze hem toerust met alles wat ze te 

bieden heeft. Hoe liefde bij leven transformeert in liefde na de dood. 

En hoe de rook van de kaarsjes langzaam omhoog kringelt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fijn als je deze Ideeënbrief doorstuurt naar mensen 

 die ’m zouden kunnen waarderen. 

 
Heb je deze Ideeënbrief doorgestuurd gekregen 

en wil je ’m voortaan zelf ontvangen, laat het dan vooral weten. 

 
Laat het ook weten als je eerder verschenen brieven wilt ontvangen. 

 
Mocht je de Ideeënbrief liever niet meer ontvangen,  

schroom dan niet het door te geven. 

 
dvdglind@hotmail.com 
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