
Regen 

“tears from heaven……” stond er in de rouw advertentie, die Paul noemde 

Onthulling terwijl de regen maar doorging 

  

“De hemel  huilt mee op deze dag…..” zei  iemand eens aan het graf van een kind. 

Het regende koud en hard . Zo koud en hard als rouw rauw kan zijn. 

 

Er was voor deze zondag regen voorspeld 

Vrijdag vroeg ik aan een jongere met een verstandelijke beperking, Remco 20 : 

“heb jij een speciaal lijntje met de zon?” 

Ik wil graag zon as zondag met name tussen 11.00 en12.00 uur 

Hij zei: “ze noemen me hier het zonnetje in huis” 

Deze jongen werkt in een kleine sociale onderneming 

waar “rotterdamsche confiture” wordt gemaakt. 

 

Jullie dochter Maaike wilde nog een jaar studeren 

om les te kunnen geven aan kinderen met een verstandelijke beperking. 

Zij  had een speciaal talent zeiden jullie in RTV-Oost documentaire 

Zij had talent voor wat Okke Jager zei:  

“Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens”’ 

Maaike wilde  25 jaar geleden -naar een feest waar je kwetsbaar mag zijn 

Naar een feest – carnaval- waar je niet meer hoeft te zijn dan je bent 

“iedere mens is kostbaar en kwetsbaar” 

Ik zeg het op deze zondag waarop ik  ook aan de Marokaanse jongen Natajan 

Denk, in de put gevallen, we wachtten op goed nieuws dat we momenteel 

Goed kunnen  gebruiken 

… en altijd zijn er mensen die helpen en steunen….zei Paul 



 

Bijna twee weken geleden was ik bij jullie op bezoek 

Jullie nodigden me aan tafel en stelden om ter afsluiting een psalm te lezen in de vertaling van Anne 

van der Meiden.   Ik mocht de psalm kiezen en koos psalm 1   met die bijzondere zin: 

“Gelukkig is de mens die niet in de kring van de spotters gaat zitten.” 

De weg van de spot is een doodlopende weg 

 De mens die niet onverschillig en cynisch leeft  is van blijvende betekenis   

Niet alleen Maaike maar ook jullie ouders, jullie gezin  ook de zus en broers die hun eigen weg 

hebben moeten zoeken en  soms in stilte zich hebben afgevraagd wat is een goede weg om onze 

ouders te steunen, zijn van blijvende betekenis voor velen. Geslagen maar niet verslagen, gegroeid in 

innerlijke veerkracht.  

 

Of het  nu regent of niet: het past mij om het kort te houden. 

Paul zei: “gedenken is een beter woord  dan verwerken” 

Ik wil die zin dik onderstrepen 

In de rouw gaat het niet alleen om los moeten laten  maar vooral om 

de blijvende verbondenheid.  “ Hoe dubbel ook…” zoals Paul zei  bij RTV oost. 

 Ik besluit met een tekst speciaal voor deze dag geschreven 

Sindsdien…….. 

 

 

Sinds die dag dat jij 

uit  onze tijd raakte 

is elke dag een andere dag 

 

Sinds die dag 

ben jij voor altijd 

in een andere tijd 

 



Sinds die dag 

ben jij voor eeuwig 

aanwezig in afwezigheid 

 

Sinds die dag 

ben jij niet vergeten 

al zou niemand  jou noemen 

 

Jij bent voor altijd 

een kind  in die  Eeuwige liefde 

die geen tijd  kent 

 

voor Maike Kuiper uit Hengelo * 

Marinus van den Berg 
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