Het beeld van een schip spreekt al
sinds de oudheid tot de verbeelding.
Zolang de mens kan varen is het schip
een metafoor voor iets groters. In veel
culturen is een schip ook de verbinding
met het land van de dood. Met het te
water laten van een bootje met een
brandend lichtje herdenken we onze
dierbaren die gemist worden.

naamzingen

De naam van wie wij hebben moeten
loslaten is een ons dierbare naam. Ze
drukt de eigenheid van deze ene
persoon uit, vertelt van dat unieke
leven dat maar eenmaal is geleefd. Bij
het licht van het vuur kun je de naam
van je dierbare laten zingen, door een
briefje met zijn of haar naam te
overhandigen aan de vocalisten. Na het
zingen vertrouwen wij de naam toe aan
het ons verwarmende vuur.

muziekklanken

Muziek weet soms te raken waar
woorden niet bij kunnen. Neem rustig
de tijd om te luisteren en stil te staan
bij wat er in je omgaat aan gemis,
mooie herinneringen, vreugde en
verdriet.
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bootje

bakje troost

Om even tot jezelf te komen, kun je
gaan zitten en een kopje koffie of thee
drinken met een symbolisch hapje. Of
neem je bakje troost mee, terwijl je
verder loopt over de begraafplaats.

bloembol planten
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Ons leven blijft voor altijd verbonden
met wie wij hebben verloren, door
datgene wat we met elkaar hebben
gedeeld. Rond een boom die hemel en
aarde
met elkaar verbindt kun je
daarom een bloembol planten voor je
dierbare. Er zijn vele soorten bloemen.
Kies de bloem die past bij wie jouw
dierbare was en zie hoe in de lente al
die verschillende bloemen bloeien.

rouwparels

Het leven ligt tussen geboorte en
overlijden. De geboorte wordt vaak
gevierd door het eten van beschuit met
muisjes. Dit jaar herdenken we de
overleden dierbaren met het eten van
beschuit met rouwparels. We maken de
cirkel rond. We staan zo stil bij het leven.
Het leven dat komt, het leven dat
geweest is en het leven dat doorgaat.

begraafplaats
Bloemhofweg Wittewierum

wat gaan we doen

waar staan we bij stil

Op 8 november komen wij samen op de
begraafplaats van Wittewierum en
herdenken
wij
onze
overleden
dierbaren.

Allerzielen is een moment in het jaar om
de geleefde levens van wie zijn
overleden te herdenken, om de
betekenis die zij voor ons hadden
levend te houden, te treuren om het
gemis en met vreugde terug te kijken op
hun eigenheid.

We nemen even pauze en staan stil bij
het leven van een partner, een vader of
moeder, broer of zus, kind of kleinkind,
vriend, vriendin of goede buur die een
bijzondere plaats heeft ingenomen in
ons leven. Iemand zonder wie wij niet
zouden zijn wie wij nu zijn.
Je kunt tussen 17u00 en 19u00 rustig
rondwandelen, naar muziek luisteren
en een bakje troost drinken. Daarnaast
nodigen we je uit om een bloembol te
planten of de naam van je dierbare te
laten zingen. Wees welkom en voel je
vrij om op eigen wijze invulling te geven
aan deze Allerzielenviering.

corona
We gaan ervan uit dat met
aanpassingen en beperkingen volgens
de richtlijnen van het RIVM, de viering
dit jaar toch door kan gaan.

"JOUW OEVERLOZE LAND
WAAR WOORDEN ZACHTJES RIJPEN
WAAR STILTE DOET BEGRIJPEN
VERTAAL MIJ VOOR JOUW LAND
MIJN GRENZELOOS VERDRIET

voor wie is het

LAAT DAAR MIJN TRANEN SCHUILEN

Iedereen
is
welkom,
welke
levensbeschouwing je ook hebt. Het
maakt niet uit of je dierbare op de
begraafplaats is begraven of niet en of
het lang of kort geleden is dat diegene
is overleden. Gemis kent geen tijd of
plaats.

IN 'T OEVERLOZE RIET."
—CHRIS GERRITSEN

wie organiseren het
Wilma Bolhuis, Mariska Dijksterhuis,
Diane Gozens, Margriet Hofman, Gerda
Koens, Sylvia van Pijkeren.
Wij bedanken alle sponsoren en
vrijwilligers voor hun bijdrage en inzet.
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