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HERDENKEN 

 

1 - 8 november: herdenken in het Stiltecentrum. 

In het stiltecentrum (route 72) kunt u deze dagen 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! 
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BEZINNING OVER HERDENKEN 
 
Onlangs bezocht ik de stad Ieper in de Westhoek van België. 
Vanaf 1928 wordt er iedere avond om 20.00 uur een ‘Last 
Post’ gehouden om de soldaten te eren en te gedenken die in 
de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918) zijn gevallen. De 
plechtigheid maakte veel indruk op de honderden aanwezigen. 
Na de laatste tonen van de trompet was het heel stil. De 
gedachten gaan dan uit naar de miljoenen levens die in de 
waanzin van de oorlog zijn gesneuveld.  
 
Ik besefte weer eens hoe belangrijk het is om stil te staan bij 
de verliezen die we in het leven meemaken en om daar een 
ritueel voor te vinden. In onze samenleving zijn er meerdere 
momenten om stil te staan. Bijvoorbeeld op 4 mei als we de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gedenken.  
 
Maar als familie en als persoon maken we ook verliezen mee. 
Als een dierbare overleden is dan willen en kunnen we 
diegene niet vergeten. Voor altijd is er dat warme plaatsje in 
ons hart omdat we van hem of haar gehouden hebben en dat 
nog altijd doen. Liefde is eeuwig. Er zijn momenten in een jaar 
waarop we als vanzelf aan onze geliefden denken, 
bijvoorbeeld op de verjaardag of de trouwdag of de sterfdag. 
Veel mensen staan dan even stil, steken een kaarsje aan of 
gaan naar het kerkhof. 
 
Van oudsher zijn de eerste dagen van november dagen om te 
gedenken en te herdenken. De tijd van het jaar speelt dan ook 
een rol. De blaadjes die van de bomen zijn gevallen, de 
avonden die sneller donker worden, de kou die toeneemt 
nodigen uit om stil te staan bij wie we verloren hebben. In de 
kerkelijke traditie zijn de dagen van Allerheiligen (1 november) 
en Allerzielen (2 november) heel belangrijk. Rond deze dagen 
zijn er bijzondere kerkdiensten die de overledenen gedenken. 
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Gelovigen vertrouwen erop dat de overledene rust in de 
liefdevolle handen van God. Tegenwoordig zijn er 
televisieprogramma’s die op soms ontroerende wijze ruimte 
maken voor verhalen van nabestaanden. Niet gelovige 
mensen herdenken de doden op hun eigen manier.  
 
Ook in het LangeLand ziekenhuis willen we begin november 
gelegenheid geven om onze geliefde doden te herdenken. In 
het stiltecentrum kun je stil worden, een lichtje aansteken en 
een kaartje schrijven voor bij een roos. Als teken van liefde die 
niet voorbijgaat. Sta dus even stil en herdenk. 
 
Frank Kazenbroot. 
 

Sta even stil 
draai je niet om 

en kijk niet vooruit 
tel de seconden 

niet de uren 
adem in en uit 

 
Sta even stil 

en leg je armen 
langs je eigen lijf 

voel je voeten 
op de aarde 

want dit is je verblijf 
 

Sta even stil 
en weet het weer 

leg het nooit aan iemand uit 
aan liefde 

is niets uit te leggen 
Adem haar in en uit 
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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. 
 

1 - 8 november: herdenken in het Stiltecentrum. 

In het stiltecentrum (route 72) kunt u deze dagen 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! 


