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Een eenzame uitvaart
We worden we gebeld door een medewerker van de gemeente Assen. Er is een mevrouw overleden in het plaatse
lijke ziekenhuis. Er is geen familie en er zijn ook geen vrienden gevonden en daarom draagt de gemeente zorg voor de
uitvaart. Mevrouw is van Vietnamees afkomst.
Er staat een plastic tasje klaar. Daar zitten een schone, maar
versleten trui en broek in. We verzorgen haar en maken haar
mooi op. Daarna brengen we haar naar het rouwcentrum.
In het ziekenhuis kom ik erachter dat mevrouw gesprekken
heeft gehad met de geestelijke verzorger. Het is een triest
verhaal dat ik te horen krijg. Ze heeft de verschrikkingen
van de oorlog meegemaakt en is in Vietnam getrouwd met
een Amerikaanse militair. Ze zijn na hun huwelijk in Amerika
gaan wonen. Een jaar na haar trouwen beneemt haar echtgenoot zich van zijn leven. Mevrouw blijft alleen achter. Hoe
ze uiteindelijk in Nederland terecht is gekomen weten we
niet. Wel woont ze hier al een hele tijd.
Twee weken geleden is mevrouw op advies van haar huisarts opgenomen in het ziekenhuis. Het is een koude, strenge
winter met temperaturen van wel min twintig graden. Als de
huisarts bij haar op huisbezoek komt, is het slechts negen
graden in haar huis. Op zijn vraag waarom het zo koud is in
haar woning antwoordt mevrouw dat ze geld aan het sparen
is voor arme kinderen in Azië. Kort na haar opname in het
ziekenhuis is ze overleden.
De geestelijke verzorger van het ziekenhuis en ik zijn geraakt
door het leven van mevrouw. We besluiten om samen afscheid van haar te nemen in het crematorium. De volgende
dag ontmoeten we elkaar daar. We steken een stokje wierook aan en we branden een kaarsje bij de kist van deze
moedige vrouw. We vertellen haar dat haar levensverhaal
ons zo geraakt heeft en we hopen dat goede en mooie gedachten haar zullen begeleiden op haar laatste reis. We bedekken haar kist met blaadjes van meegenomen kerststerren. Daarna zingen we samen een kerstlied.
“..Heilige nacht” voor een voor ons heilige vrouw.
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