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VOORBIJ 

 

Voorbij 

“Ik weet dat het voorbij gaat, maar nu vind ik het nog zo 
zwaar”, vertelde een patiënte met kanker mij even geleden. Zij 
heeft het geluk dat ze heel goede vooruitzichten heeft, met 
chemo, een operatie en misschien nog bestralingen daarna is 
de verwachting dat ze over een paar maanden kankervrij zal 
zijn. En daar houdt ze zich dan ook aan vast, ze heeft hoop, er 
is licht aan het einde van de tunnel. Daardoor houdt ze het vol. 
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Van sommige dingen kun je niet wachten tot ze voorbij zijn, 
zoals een zware behandeling. Als je een lastige periode in je 
leven kunt afsluiten, dan kan “voorbij” de kleur van opluchting 
en bevrijding hebben. Het kan een markering zijn van oud 
naar nieuw. De blik kan weer naar voren; ruimte om verder te 
gaan, nieuwe perspectieven. Een besef dat soms vleugels kan 
geven, goed kan doen, rust kan geven. 
 
Maar “voorbij” kan ook de kleur van het definitieve dragen, van 
verdriet, van “voorgoed en altijd”. Een van de allerzwartste 
versies van “voorbij” is het verlies van de meest dierbare 
mensen om je heen, een partner, een kind, een goeie vriend. 
Het besef dat iets goeds, iets dierbaars onherroepelijk voorbij 
is; dát “voorbij” is vaak zwaar en zwart van verdriet en krijgt 
pas na heel veel tijd ook iets van de kleur van weemoed.   
 
November is traditioneel de tijd om stil te staan bij die vorm 
van “voorbij”. Om te herdenken, de dierbare mensen die je 
verloren hebt of een ander verlies dat onherroepelijk is. Ook 
hier in het ziekenhuis is daar ruimte voor: vanaf 1 november is 
het stiltecentrum een week lang ingericht als gedenkplek, 
waar iedereen die een “voorbij” te verwerken heeft, een lichtje 
kan aansteken en een naam op kan schrijven op de kaartjes 
bij de rozen.  
 
Want daar even bij stil staan, kan ongelooflijk helpen. Om te 
eren wat geweest is en wie geweest is nog een keer in het 
licht te zetten.  
En misschien is het wel zoals Toon Hermans het zo mooi 
schreef: “Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij; in alle 
eeuwigheid ben jij.” 
 
Annelies Hommens 
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1 - 8 november: herdenken in het Stiltecentrum. 
In het stiltecentrum (route 72) kunt u een kaarsje aansteken 
voor iemand die u verloren heeft. Ook kunt u een naam op 
een van de kaartjes bij de rozen schrijven en die aan een roos 
hangen.  
 
Het stiltecentrum is dag en nacht beschikbaar voor wie even 
alleen wil zijn, voor bezinning of gebed. 
 
Van harte welkom! 
 
 

De twee geestelijke verzorgers  
in het LangeLand Ziekenhuis… 
 
 

- Hebben tijd om naar u te luisteren 
- Denken mee over levensvragen 
- Bieden troost op moeilijke momenten 
- Zijn er voor iedereen, gelovig of niet 

 
 
  
 
Aanwezigheid: 
Annelies Hommens – van de Steeg: maandag en woensdag. 
Frank Kazenbroot: dinsdag en donderdag. 
U kunt ons bereiken via de verpleging, via de receptie of 
rechtstreeks op bovengenoemde dagen via tel: 3462668. 
Onze gesprekskamer: route 73, vierde etage. 
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