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Herdenkingsbijeenkomst voor coronaslachtoffers op
Zuiderhof

Avond	vol	Licht:	‘Zo	belangrijk	om
juist	in	deze	bizarre	periode	er	voor
elkaar	te	zijn’

13 dagen geleden      4 minuten     Mensen    voorlezen

Als	Anita	van	Loon	door	burgemeester	Pieter
Broertjes	wordt	benaderd	voor	het	organiseren
van een jaarlijkse herdenking voor mensen die
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EXTRA AGENDA KRANT ADVERTEREN REAGEREN BUNDELS

https://www.gooieneembode.nl/
https://www.gooieneembode.nl/extra
https://www.gooieneembode.nl/account/login
https://www.gooieneembode.nl/#
https://www.gooieneembode.nl/bedrijven/plaats/Hilversum
https://www.gooieneembode.nl/vacatures
https://www.gooieneembode.nl/abonnement?src=refert
https://www.weespernieuws.nl/extra/115243/alsjeblieft-elke-week-20-mooie-verhalen-extra/prFxrGCLUntSzBgKCeVdmAfHjep3F7qW0feDZ5fSjLLcFIbu2jek2VgCl9AgQkBI9r1SjZq1i3o_czSAVLm8o7b9fYMZI_cKQn445SysCnn4HXkD1bz_pNZXIi9XRQTL
https://www.gooieneembode.nl/extra/c/mensen


25-01-2022 13:23 Avond vol Licht: ‘Zo belangrijk om juist in deze bizarre periode er voor elkaar te zijn’ | Het nieuws uit Hilversum

https://www.gooieneembode.nl/extra/260882/avond-vol-licht-zo-belangrijk-om-juist-in-deze-bizarre-periode-/ANp9cSqnfiRhyRfx8yPsLtjk8OrzCslTi-wKsjcGUFEe3jDT77_meKdhN70zqYB94qxUx6ZluiFXdZeeU3W8dkt… 2/7

G

van	een	jaarlijkse	herdenking	voor	mensen	die
dierbaren	hebben	verloren	in	coronatijd	en	aan
de	gevolgen	ervan,	hoeft	de	directeur	van
Uitvaartstichting	Hilversum	geen	moment	na	te
denken.	

ewend aan snel schakelen en creatief omgaan met op allerlei
manieren afscheid nemen, zoekt Van Loon contact met de Raad

van Kerken. Het resultaat? Een Avond vol Licht op de bomenweide
van Zuiderhof op dinsdag 1 februari. Het zou fantastisch zijn als de
opkomst groot is, aldus Van Looon.

Tegelijkertijd weet zij dat deze herdenkingsavond voldoet aan de
behoefte die er is om mensen te herdenken die overleden zijn aan de
gevolgen van corona of afscheid moesten nemen van dierbaren
tijdens de corona. “Vergis je niet hè, het verliezen van een dierbare
gaat momenteel op een heel rare manier. Want iemand vasthouden
bij het afscheid nemen gaat zo lastig als je anderhalve meter afstand
moet houden. Het doet zoveel mensen verdriet en verbinding zoeken
kan helpen tijdens het rouwproces. We hopen dat de Avond vol Licht
mensen die moeten dealen met een groot verlies, waarbij afscheid
nemen wordt bemoeilijkt door de diverse beperkende maatregelen,
de mogelijkheid krijgen stil te staan bij hun gevoelens. Om in het licht
en samen met anderen te herdenken.”

Oprechte	aandacht
Dat Pieter Broertjes heeft gevraagd om een jaarlijkse
herdenkingsbijeenkomst, vindt Van Loon heel fijn. “Dat onze
burgemeester ons heeft verzocht of we een beetje voor elkaar willen
blijven zorgen, is mooi. We moeten dat ook doen en dat hoeft niet
heel ingewikkeld te zijn. Oprechte aandacht, een kop koffie en een
bemoedigend woord doen al wonderen.” 

De directeur van Uitvaartstichting Hilversum dacht na over de
handen en voeten die ze de jaarlijkse herdenking moest geven. Niet
eerder brainstormde ze zo vaak als de afgelopen twee jaar. En ja, daar
wordt ze steeds bedrevener in. Ze herinnert zich nog de vrouw van
vijftig jaar die - een paar dagen voordat corona uitbrak - ervoor koos
niet meer te willen leven. “Ongeneeslijk ziek. Een sterke vrouw die
kinderen en een man maar ook talloze vrienden en bekenden
achterliet. Een warme persoonlijkheid. Ze had alles geregeld en er
zouden minimaal tweehonderd man op haar uitvaart zijn. Dit aantal

bracht corona genadeloos terug tot vijftig. Een hard gelag. Maar we
hebben er de afgelopen twee jaar voor gezorgd dat een uitvaart
zoveel mogelijk naar wens wordt uitgevoerd.”

herdenkingsbijeenkomst
een Avond vol Licht
wordt 1 februari om

19.30 uur gehouden op
Zuiderhof.

Foto: © Foto Miché /
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Schot	in	de	roos
Nog maar een paar maanden betrekt Van Loon samen met haar
medewerkers het statige pand aan de Bosdrift. “Dit is een prachtige
plek. Veel kleiner dan Zuiderhof, maar met net zoveel sfeer. Het
rouwcafeetje dat zeven dagen per week open is, is een schot in de
roos. Langzaamaan weten mensen dat te vinden. Warmen zich aan de
kachel, drinken een kopje koffie dat wordt ingeschonken door een
van onze vrijwilligers en komen even op adem. Het rouwcafé kan ook
worden gebruikt als er een uitvaart is, dan kunnen daar ook mensen
de plechtigheid bijwonen. En wat dacht je van de zolder? In die
ruimte kunnen we schermen ophangen zodat de uitvaart kan worden
gevolgd door meer mensen. Het blijft behelpen maar het is tenminste
iets.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

 

Foto: Uitvaartstichting Hilversum

Het programma voor een Avond vol Licht is rond en Van Loon is
tevreden. “De nauwe samenwerking met de gemeente Hilversum en
de Raad van Kerken heeft voor een mooie invulling van de avond
gezorgd. Ik hoop op honderden mensen en raad iedereen op tijd te
komen. We beginnen om half acht en we herdenken op de
bomenweide. Er zijn ongeveer vijftig zitplaatsen en de overige
aanwezigen moeten wel willen en kunnen staan. Een half uur lang.
Misschien wel in de kou of regen, maar het licht zal warm zijn.” 

De herdenkingsbijeenkomst is bovendien de start van de
luistersessies, georganiseerd door de Raad van Kerken. Daarbij
komen mensen met elkaar in contact en gaan op diverse plekken in
Hilversum in gesprek: over wat coronatijd voor hen doet en met hen

heeft gedaan. Van Loon: “Ik vertel en jij luistert, dat is de insteek
ervan. Ook op onze locaties van de Uitvaartstichting worden in de
toekomst dergelijke sessies georganiseerd.”
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Animo
Er is op die eerste donderdag van februari muziek, toespraken en een
kort woord door initiatiefnemer Martin Triebels, een voor velen
bekende Hilversummer die zijn vrouw aan corona verloor. Het is de
verbinding die de pijn moet verzachten, het is het luisterend oor dat
kan zorgen voor een lichtpuntje. Van Loon kijkt uit naar de
herdenkingsdienst en vermoedt dat de animo ervoor groot is. “Het is
zo belangrijk er voor elkaar te zijn, juist nu in deze bizarre periode
waarin we alleen maar afstandelijk met elkaar kunnen omgaan. Maar
we snappen het nu veel beter en kunnen er veel beter mee omgaan.”

De herdenkingsbijeenkomst voor slachtoffers van corona is op 1
februari 2022 op Zuiderhof en begint om 19.30. Meer informatie en
het programma staan op
https://www.uitvaartstichtinghilversum.nl/2021/10/15/avond-vol-
licht-2021/
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Opknapbeurt komt er wel, maar 1,6
miljoen extra is veel geld

Politiek Hilversum verrast over
dure maar ook noodzakelijke
renovatie atletiekbaan

Veel scholieren besmet of in quarantaine
door nauw contact

Lokalen middelbare scholen in
Hilversum weer vaak leeg: ‘Het
is wel heel intensief’

CDA wil maatregelen vanwege angst voor
nog meer aanbieders

Opnieuw politieke vragen over
‘gifgroene’ deelscooters in
Hilversum

Mogelijk toch meer ruimte nodig aan
oostzijde station Hilversum

Onverwachte reactie ProRail
heeft mogelijk gevolgen voor
bebouwing Bruisend Hart

College Hilversum reageert op SP-vragen
over Courtyard

Verkoop appartementen in
centrum ‘is voor eigen
rekening en risico
ontwikkelaar’

‘De dood van Pyotr Ilyich’ in theater aan
de Kolhornsweg

‘Wellicht wat voorbarig’
kondigt Kleintje Kunst eerste
voorstelling van 2022 aan
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Gooi en Eembode Extra

Met het Gooi en Eembode Extra willen we onze
lezers informeren over wat er in hun
leefomgeving speelt. Dat doen we op
journalistieke wijze.

Enter Media

Enter Media is de uitgever van lokale
nieuwsbladen en nieuwssites in de regio Gooi-
en Vechtstreek en Diemen. Onze titels:
BussumsNieuws, DiemerNieuws, Gooi en
Eembode, Laarder Courant de Bel,
MuiderNieuws, NaarderNieuws, Nieuwsblad voor
Huizen, WeesperNieuws. Zie EnterMedia.nl
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