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Woordje van de Voorzitter 
Als deze nieuwsbrief bij u op de mat valt, staan we aan het begin van de maand november. Nog twee 
maanden en dan is het jaar weer voorbij. En wat voor een jaar! Ik hoef daar niets over te schrijven.   
Ik hoop dat er snel een vaccin is zodat we in 2021 weer in de normale modus terechtkomen. 
Tot die tijd moeten we er wat van maken en niet bij de pakken neer gaan zitten. Ik probeer u via de 
e-mail regelmatig tips te sturen. 
Ook ben ik druk bezig met onze website. Ik raad u aan daar eens op te kijken. Hebt u tips daarvoor 
dan houd ik mij natuurlijk warm aanbevolen. 
 
Bij de Nieuwsbrief van oktober was een vragenformulier gevoegd met het verzoek dat in te vullen en 
aan ons terug te sturen. Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat we er nu meer binnen zouden hebben dan 
er nu toe zijn ingeleverd.  
Ik doe toch een dringend verzoek aan alle leden die het formulier nog niet hebben ingestuurd dat 
alsnog te doen. 
 
In deze coronatijd ben ik wat extra bezig geweest met de ledenadministratie en daarbij haalde ik 
toch wel interessante zaken op die ik u niet wil onthouden. 
 
Overzicht gegevens van onze leden: 
Aantal leden:   712 
Leeftijd: 
Jonger dan 70 jaar  102 
70 tot 80 jaar   264 
80 tot 90 jaar   295 
90 jaar en ouder    37 
Leden waarvan leeftijd 
onbekend is     17 
De vergrijzing slaat hard toe. 596 leden zijn ouder dan 70 jaar en de aanwas van leden die jonger zijn 
dan 70 jaar is zeer beperkt. Ik vraag mij af hoe het er over vijf jaar uit ziet. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX3oKx-LDdAhVQNOwKHWlID3EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-stapel-papieren-i8197.html&psig=AOvVaw1bUPpFb_fhpOwaIQ7Ppcsk&ust=1536686200581111
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Van alle leden zijn er 320 (alleenstaanden 212 en echtparen 54) niet bereikbaar door middel van e-
mailadres. Het kan natuurlijk zijn dat deze leden wel een e-mailadres hebben, maar dat dit niet bij 
ons bekend is.  
Door middel van een brief aan die 320 leden die bij deze nieuwsbrief wordt gevoegd, zullen wij deze 
leden daarop attent te maken. Wij gaan daarin die leden niet beïnvloeden om digitaal fit te worden.  
Mochten zij geen e-mailadres hebben dan geven wij ze wel de tip om een e-mailadres van de 
(klein)kinderen door te geven zodat zij u van de door ons gezonden informatie kunnen voorzien. 
Wellicht weer een leuk contactmoment. 
 
Om de vereniging goed te laten draaien hebben wij bestuursleden en vrijwilligers 
nodig. We kunnen ons gelukkig prijzen dat wij genoeg vrijwilligers hebben om 
onze huidige activiteiten te kunnen doen, maar als wij gaan uitbreiden kunnen 
we weer wat extra mensen gebruiken. 
Gelukkig hebben wij voor de vervanging van de penningmeester een opvolger 
kunnen vinden. (Zie de agenda voor de Algemene Ledenvergadering). Maar we 
hebben ook nog steeds een 2e secretaris nodig. Die persoon zal als belangrijke 
taak krijgen de communicatie tussen het bestuur en de leden op het niveau van 
deze tijd te brengen. Ieder lid kan zich daarvoor beschikbaar stellen. Hierbij mag 
leeftijd geen enkele rol spelen.  
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ons oog is gericht op de groep leden jonger dan 70 jaar. 
Bent u in staat iets te doen; u bent van harte welkom. 
 
Als u ergens mee zit of u wilt gewoon iets bepraten met een ander, dan kunt u gerust contact 
opnemen met een bestuurslid. Een telefoonnummer vindt u elders in deze Nieuwbrief. 
Rest mij u veel kracht en sterkte toe te wensen om deze tijd door te komen. 
 
Ton van der Burg, voorzitter 
 
Van de bestuurstafel 
Als gevolg van het coronavirus en van de aangescherpte richtlijnen van 28 september jl. heeft het 
bestuur in bittere noodzaak besloten alle activiteiten die gepland stonden in 2020 af te gelasten.   
Dit betekent ook dat het kerstdiner niet doorgaat. Dit is in overleg met de PCI besloten. In het 
bijzonder vermelden we dat we de Algemene Ledenvergadering, die gepland stond voor 11 
november a.s., schriftelijk moeten behandelen. Zie hierna. 
Voor 16 december a.s. hadden wij een cabaret willen houden over “Zoete Koek”.  Na de 
persconferentie op 13 oktober 2020 door Mark Rutten en Hugo de Jonge, waarin nieuwe strengere 
maatregelen ter bestrijding van coronavirus werden afgekondigd, hebben wij besloten dit te 
verschuiven naar 2021. 
 
Algemene Ledenvergadering 11 november 2020 
Bij deze Nieuwsbrief zijn stukken gevoegd die betrekking hebben op deze vergadering. Met dien 
verstande dat het stukken betreffen die eigenlijk in maart aan u toegezonden hadden moeten 
worden. De agenda is niet meer actueel, vandaar dat u een gewijzigde agenda in deze nieuwbrief 
aantreft. Tevens publiceren wij in deze nieuwsbrief het jaarverslag 2019 en de begroting 2021.  
Voor wat de begroting 2021 betreft zullen wij geen verhoging van de contributie doorvoeren. Dit 
ondanks het feit dat wij een verhoging van de contributieafdracht aan de KBO Zuid-Holland kunnen 
verwachten. Hierover wordt een besluit genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KBO 
Zuid-Holland op 17 november 2020. In deze vergadering wordt voorgesteld de contributieafdracht te 
verhogen. Ons bestuur heeft besloten daarop een amendement in te dienen. Wij hebben 
voorgesteld de verhoging van de contributieafdracht niet goed te keuren en willen dat dit in 
stemming gebracht wordt. 
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Ons besluit om onze Algemene Ledenvergadering schriftelijk te houden is gebaseerd op de noodwet 
die hierop van toepassing is. Dit houdt in dat ieder lid van de KBO afd. Berkel en Rodenrijs daarmee 
moet instemmen.  
Wanneer dat niet het geval is zullen we op een later tijdstip, wanneer dat weer mogelijk is, een 
ledenvergadering moeten houden. 
U kunt op de stukken reageren door een nadere toelichting te vragen. Wanneer het om financiële 
vragen gaat, kunt u dat het beste  bij de penningmeester doen. Voor overige vragen kunt u bij de 
voorzitter of secretaris terecht. 
Bent u het niet eens met een bepaald voorstel, dan dient u dat schriftelijk vóór 1 
december 2020 te doen bij de secretaris of via de e-mail 
kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com 
 
Het bestuur zal voor of uiterlijk op 15 december 2020 u daarover informeren. 
Leidt dat tot aanpassing of wijziging in de stukken, zullen die met toelichting 
worden toegezonden. Daarna zijn ze definitief vastgesteld. 
 
De voorzitter 
 
 

 
KBO afd. BERKEL EN RODENRIJS  11 november  2020. 
 
Algemene Ledenvergadering (wijziging) 

 
Als gevolg van de richtlijnen voor de bestrijding van het coronavirus die door de regering op 28 
september 2020 zijn aangezegd, hebben wij het volgende besloten: 
De Algemene Ledenvergadering zullen wij niet fysiek  in het parochiehuis Willem Huygensz 
houden. Hierdoor zullen wij deze vergadering schriftelijk afdoen door alle te behandelen stukken 
toe te sturen, gelijktijdig met de nieuwsbrief van november.  
De noodwet Corona biedt ons deze mogelijkheid. Indien er leden zijn die hiertegen bezwaar maken 
en ons de verplichting opleggen zich te houden aan de statuten zullen wij alsnog de vergadering op 
een later tijdstip moeten houden.  
Wij bieden u de mogelijkheid schriftelijk te reageren of vragen te stellen over de onderstaande 
punten die op de agenda waren geplaatst.   
Dat kunt doen tot 1 december 2020. Insturen naar de secretaris of e-mail 
kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com. 
Het bestuur zal u voor of uiterlijk op 15 december 2020 daarover informeren. Leidt dat tot 
aanpassing of wijziging in de stukken, dan zullen die met toelichting worden toegezonden. Daarna 
zijn ze definitief vastgesteld. 
 
Punten ter vaststelling: 
1. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 4 april 2019 
2. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 29 november 2019 
3. Jaarverslag 2019 van de secretaris (zie deze nieuwsbrief) 
4. Financieel jaarverslag over het jaar 2019 (zie deze nieuwsbrief) 

a. Toelichting door de penningmeester (verwezen wordt naar de stukken). 
b. Vaststelling van de bestemming van het resultaat. 

Het nadelig saldo wordt ten laste gebracht van de reserve. 
5. Kascontrolecommissie.   

De huidige kascontrolecommissie bestaat uit Jos van Domburg, Johan van Dooremalen en Cok 
van Drielen als reserve-lid.  
Voor de controle van het boekjaar 2020 draagt het bestuur voor: Johan van Dooremalen, Cok van 
Drielen met als reserve-lid Johan van Niekerk. 

6. Begroting 2021 

https://www.google.nl/search?hl=nl&authuser=0&biw=1680&bih=863&site=imghp&tbm=isch&q=kbo+logo&sa=X&ved=0ahUKEwiP4dmc1evPAhUFmBoKHch6CrUQhyYIIA
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7. Bestuursverkiezing.  
Aftredend is Ton van der Burg. Hij stelt zich weer herkiesbaar voor een volgende periode van drie 
jaar. Tegenkandidaten kunnen zich 10 dagen voor aanvang van de vergadering melden bij de 
secretaris. Een voordracht deze persoon dient vergezeld te gaan van 10 handtekeningen van 
leden die de voordracht ondersteunen. Henk de Haas is in 2021 aftredend maar stelt zich niet 
meer beschikbaar. Als kandidaat voor de invulling van deze vacature dragen wij voor Jan Geert 
Groen. In deze nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor. Voor deze functie geldt ook de hiervoor 
vermelde procedure omtrent kandidaatstelling of voordracht. 

8. Rondvraag. 
 

Het Bestuur 
 
Jaarverslag secretaris van de KBO Berkel en Rodenrijs 
over het jaar 2019 
We zijn het jaar 2019 gestart met 757 leden en geëindigd met  
735 leden. In datzelfde jaar waren er 21 leden waarvan wij helaas afscheid hebben moeten nemen. 
Ook hebben 14 leden hun lidmaatschap beëindigd en hebben we nog 7 leden afgeboekt  
wegens verhuizing. Er zijn 2 leden administratief afgeboekt en wij hebben 22 nieuwe leden mogen 
verwelkomen. 
 
Het bestuur bestond uit de volgende leden: 
Ton van der Burg  voorzitter 
Jeanne Bloom            secretaris 
Henk de Haas            penningmeester 
Paula Hijdra                         vertegenwoordiging COL/DWO    
Henny Rijntjes   activiteiten 
Het bestuur heeft in 2019 met het voltallige bestuur 6 x vergaderd. 
Er is 2x een Algemene Ledenvergadering geweest. 
 
Financiën  
De penningmeester heeft het afgelopen jaar alle contributie-betalingen kunnen innen. 
 
Activiteiten 
De activiteiten zijn alle goed bezocht. Er zijn 15 teken/schilder-ochtenden geweest o.l.v. Steff ten 
Pierik. Deze werden goed bezocht. De creatieve ochtenden zijn 6 x georganiseerd door Nel de Veld 
en Joke van Wijk.  
Om nog wat cijfers te noemen; er is 11 x een bingomiddag geweest o.l.v. Nel en Leo de Veld. Ook 
deze werden heel druk bezocht.  
Er zijn 24 klaverjasmiddagen geweest met gemiddeld 11 tafels, o.l.v. Jeanne Bloom, met 
medewerking van Rijk den Hertog, Elly van Tol en Anneke Hulst. En dan de catering niet te vergeten. 
Jan Kneppers die voor de inkoop drankjes en prijzen heeft gezorgd. 
Verder was  er elke week het Nordic Walking onder leiding van Jeanne Bloom.  
 
Uitgaansdag 
De dagtocht bracht ons dit jaar naar Renswoude waar we het Oudhedenmuseum hebben bezocht. 
Daarna gingen we naar het Kijk en Luistermuseum in Bennekom.  
De 35 deelnemers kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. 
 
Vakantieweek 
De zeer geslaagde vakantieweek was dit jaar in Lunteren en waren er met 38 personen zonder ook 
maar één wanklank. Vanwege ziekte moest een van de deelnemers halverwege de week naar huis. 
Daags na thuiskomst is hij helaas overleden.  
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Spelletjes- en ontmoetingsmiddagen 
We zijn negen keer in Willem Huygens bij elkaar geweest waar we veel senioren welkom konden 
heten.  Het waren gezellige middagen met veel spelletjes en onderonsjes. 
Vrijwilligers 
Voor de vele vrijwilligers hebben we een gezellige avond georganiseerd in het Stadstheater in 
Zoetermeer. Daar hebben we het blijspel  “Ach, een pondje meer of minder”” bijgewoond.  
De toneelgroep Rapalje bracht ons een hoop gelach.  
 
Hulp bij het invullen van belastingaangiften inkomstenbelasting 
Zo’n 81 hulpvragers maakten gebruik van onze hulpverlening. Vier daarvoor opgeleide KBO mensen 
zorgden daarvoor. 
 
Rijbewijskeuring 
Regelmatig werd er gebruik gemaakt van de mogelijkheid van goedkope rijbewijskeuring.  
 
KBO Zuid-Holland 
De Algemene ledenvergadering van de KBO-Zuid Holland werden tweemaal bezocht. Naast de 
reglementaire zaken werden we geïnformeerd over de samenwerking KBO-PCOB.  
Tevens bezochten wij een themadag die door de KBO Zuid-Holland was georganiseerd. Deze dag ging 
over de zin van het leven, een waardig levenseinde en over alzheimer onder inspiratie van Mw. 
Anne-Mei The. 
Onze afdeling maakt ook deel uit van de KBO Regio Delft Westland Oostland. Tijdens deze 
vergaderingen kwamen diverse zaken aan de orde om elkaar te versterken.                                                                                                  
 
Belangenbehartiging 
Overleg vond plaats met wethouder Mw. Van Tatenhove en  Adviesorgaan Sociaal Domein met het 
doel betere afstemming over het voeren van het Ouderenbeleid in Lansingerland.  
Door de vele organisaties die zich daarmee bezighouden komt dat moeizaam van de grond. 
Door onze voorzitter en het bestuurslid belangenbehartiging is veel aan belangenbehartiging gedaan 
door samenwerking met de andere ouderenbonden in Lansingerland in de Commissie 
Ouderenbelangen Lansingerland (C.O.L.)   
 
 
Onder de naam van C.O.L. vonden er diverse themabijeenkomsten plaats met onderwerpen als visie 
op de toekomst, digitaal fit worden, van zomerse lekkernijen naar winterse kost, samen aan zet en 
de woonwaaier.  
En wat zeker niet vergeten mag worden: de Kerstmiddag en het Kerstdiner dat we samen met de PCI 
georganiseerd hebben. Het was met 92 deelnemers erg geslaagd. 
 
Al met al het was een zeer druk, maar positief 2019. 
 
Jeanne Bloom 
Secretaris 
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K.B.O. Berkel en Rodenrijs 

Begroting 2021 

 2021  2020   2020 
voorlopig 

Baten 

 
Opbrengst contributies 

begroting    begroot   resultaat 

12.985 14.805 15.408 

Opbrengst rente 10 75 7 

Opbrengst activiteiten 11.018 8.240 657 

Opbrengst dag- en weekreis 24.400 27.825 0 

Opbrengst verkoop dranken 0 1.800 349 

Totaal opbrengsten 48.413 53.310 16.421 

    

Lasten begroting     begroot 2.019 

Afdracht KBO 10.272 12.135 12.447 

A.L.V. Willem Huygenzs  1.100 1.209 1.100 

Overige kosten 2.199 2.401 1.832 

Kosten activiteiten 10.373 8.190 799 

Kosten dag- en weekreis 24.400 27.775 82 

Inkoop consumpties activiteiten 349 1.600 309 

Totaal lasten 48.692 53.310 16.567 

    

Resultaat -279 0 -146 

     

Totaal generaal 48.413 53.310 16.421 

 
 
 
 

   

https://www.google.nl/search?hl=nl&authuser=0&biw=1680&bih=863&site=imghp&tbm=isch&q=kbo+logo&sa=X&ved=0ahUKEwiP4dmc1evPAhUFmBoKHch6CrUQhyYIIA
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Specificatie activiteiten 2021 Opbrengsten  Kosten Resultaat 
 

Inloopmiddag  980  1.250 -270 

Kerstdiner 3.000  3.100 -100 

Bingo 3.885  2.300 1.585 

Crea 95  93 2 

Tekenclub  190  230 -40 

Klaverjassen 2.868  2.300 568 

Vrijwilligersmiddag     1.100 -1.100 

Totaal 11.018  10.373 645 

  

Opbrengst dagreis 2.400  2.400 0 
Opbrengst weekreis 22.000  22.000 0 

Totaal 24.400  24.400 0 

     

Verkoop consumpties activiteiten 35.418  34.772 646 

 
Toelichting op de activiteiten. 
Opbrengsten activiteiten inloopmiddag, bingo en klaverjassen zijn hoger vanwege de verhoging van 
de opbrengsten inschrijving. Dit in verband met de wijziging gebruik accommodatie van zaal van 
Huize St. Petrus naar parochiehuis  Willem Huijgensz van € 34,71 per dagdeel. Hetzelfde geldt ook 
voor de kosten. 
 
Het positieve saldo activiteiten wordt gunstig beïnvloed door de opbrengsten bij de bingo en 
klaverjassen omdat die activiteiten ook openstaan voor niet-leden van de KBO.  
 
Reserve  
Stand 1 januari  2020                € 36.272,-- 
Verwachte resultaat 
2020   -/-    € 150,-- 
2021   -/-    € 300,-- 
                                 -/-  €        450,-- 
Verwachte stand 31 december 2021:           €  35.882,-- 
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Even voorstellen….. 
Soms doet zich de vraag voor om als gewoon lid iets meer voor onze bond te gaan betekenen. Ik zag 
dat de vacature van penningmeester wel lang open stond dus ik dacht: pak je verantwoordelijkheid 
en stel je kandidaat. 
Ik ben Jan Geert Groen, 68 jaar. Als oud Hagenezen, zijn mijn vrouw Lenie 
en ik nu ruim 30 jaar met plezier in Berkel en Rodenrijs woonachtig.  Ruim 
43 jaren heb ik een ambtelijke werkkring gehad en daarbij de nodige 
ervaring opgedaan die mij nu van pas komt.  Zeker in deze tijd is het 
belangrijk dat er ook een KBO is  waar wij als senioren  op  terug kunnen 
vallen als er hulp nodig is, belangen behartigd moeten worden en 
behoefte is aan sociale momenten.  
In onze gemeente vervult de KBO een belangrijke rol bij de 
belangenbehartiging voor ouderen. Ik hoop na mijn benoeming hieraan, 
samen met de andere bestuursleden te mogen bijdragen. 
Jan Geert Groen   
 
Nieuw lid: 
De heer J.A. Smit, 
Berkenlaan 37,  2651 HD Berkel en Rodenrijs 
 

5 X TIPS VOOR POSITIEVE ENERGIE 
Vergeet uw hobby’s niet 
Houdt u van spelletjes spelen, schilderen, sporten of tuinieren? 
Uw favoriete hobby kan helpen uw gedachten te verzetten en te ontspannen. 
 
U doet wat u kunt 
In crisistijd kunt u niet meer doen dan het maximale, en dat kan hartverscheurend zijn. Daar horen 
gevoelens van schuld en tekortschieten bij. Realiseert u zich dat er iets groters is dan uzelf, waar u 
geen invloed op hebt. U doet alles wat in uw macht ligt 

 

U doet wat u kunt 
In crisistijd kunt u niet meer doen dan het maximale, en dat kan hartverscheurend zijn. Daar horen 
gevoelens van schuld en tekortschieten bij. Realiseert u zich dat er iets groters is dan uzelf, waar u 
geen invloed op hebt. U doet alles wat in uw macht ligt 
 
Neem afstand van de situatie 
Hoe zou u als buitenstaander naar de situatie kijken? 
Soms is afstand nemen net wat u nodig hebt om iets weer in perspectief te zien.  
Bedenk bijvoorbeeld welk advies u een vriendin zou geven als zij in dezelfde situatie zat. 
 
Vermijd negatieve energie 
We zijn gevoelig voor de energie van anderen.  
Merkt u dat de emoties van anderen u energie kosten? 
Probeer deze mensen dan te mijden of spreek hen erop aan als dat niet kan. In crisistijd hebben we 
juist positieve energie nodig 
 
Wat is uw doel in het leven? 
Hoewel u in tijden van crisis misschien geneigd bent uzelf voorbij te lopen, kan het juist ook een goed 
moment zijn voor bezinning. Wat is uw doel in het leven? Wat vindt u belangrijk? Doet u dat nu en 
bent u wie u wilt zijn? Bedenk waar uw hart ligt.  
Soms is dat dichterbij dan u denkt 
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KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen 
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei 
vragen heeft.  
We weten ook, dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de 
laatste ontwikkelingen.  
En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen 
nu veel activiteiten stilliggen. 
Voor al deze mensen heeft ons landelijk kantoor KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend: 
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag  
van 9.00 tot 17.00 uur 
Omdat de KBO- en PCOB-leden tot de aangemerkte risicogroep behoren, is ons dringende advies aan 
alle leden: 
schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten en contacten op. 
De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. Hoe u in contact kunt blijven 
zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje. 
De belangrijkste adviezen voor senioren zijn: 
• vermijd grote groepen 
• mijd het openbaar vervoer 
• beperk sociale contacten, houd 1,5 m afstand van elkaar 
• werk/blijf zoveel mogelijk thuis 
Kijk op www.rivm.nl/coronavirus voor de meest actuele informatie rondom het coronavirus of bel de 
plaatselijke GGD. 
Laten we ervoor zorgen dat we met alle beperkende maatregelen wel verbonden blijven met elkaar 
zodat niemand zich alleen hoeft te voelen. Bel, schrijf, mail zodat u in contact blijft. Zorg voor elkaar 
en blijf omzien naar elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANSINGERLAND VOOR ELKAAR 
‘Lansingerland voor elkaar’ is hét loket waar inwoners van Lansingerland terecht kunnen met hun 
hulpvragen. 
U kunt bij ‘Lansingerland voor elkaar’ o.a. terecht voor: 

• Boodschappen halen 

• Praatje maken/luisterend oor 

• Warme maaltijdservice tussen de middag 

• Hulp bij tablet of telefoon 

• Het vinden van een maatje 

• Boeken thuisbezorgservice 
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‘Lansingerland voor elkaar is een initiatief van Welzijn Lansingerland, Humanitas Lansingerland, 
Bibliotheek Oostland, het Diaconaal Platform Lansingerland, Jeugd en Jongerenwerk Lansingerland 
en de gemeente Lansingerland.  
 
Heeft u hulp nodig dan kunt u bellen met tel.nr. 010-5225545 of een e-mail sturen naar: info@sws.nl 
(uit Heraut van 7 oktober 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERZIELEN 

In gedachten verzonken 
staan we bij de grafstenen van onze geliefden. 

Herinneren en eren we hen 
met bloemen en kaarsen. 

Denken we met weemoed terug 
aan voorbije tijden. 

Aan een leven waarin wij samen 
het geluk en verdriet met elkander deelden. 

 
Maar ook staan we stil 

bij het feit dat alles sterfelijk is. 
Zo ook het menselijk leven 

en dat alleen de herinneringen aan het verleden 
het enige is dat ons nu nog rest en bindt. 

 
En door deze onsterfelijke herinneringen 

zal onze liefde en verbondenheid, 
zelfs nu de dood ons van elkander gescheiden heeft, 

voor altijd in onze harten aanwezig blijven. 
 

Gedicht door Mario Odekerken 
 


