Op 29 januari 2016 werd bij mijn man de diagnose ALS gesteld.
Wij beiden voelden aan dat dit niet lang zou duren, omdat hij
sinds oktober 2015 klachten kreeg aan zijn kuiten en het van
toen af per week verslechterde.
Kort na deze datum zochten we een voorganger, die de uitvaart
van mijn man zou kunnen leiden. (We hadden ons
uitgeschreven bij de gereformeerde kerk, maar we geloven nog
wel). Toen hij op Google zocht, kwam Bram van der Zijden als
eerste naar voren. Zijn website en informatie spraken ons
beiden aan en wij besloten om kennis te maken. Wij belden
Bram en maakten een afspraak. Het klikte direct en gek genoeg
belden we later naar Bram dat we verder wilden met elkaar,
terwijl hij dacht dat het al oké was.
Bijzonder, maar de volgende afspraak werd gepland en Bram
voelde en luisterde wat vooral mijn man en ik wilde in en tijdens
de uitvaart. Mijn man had de regie.
Het mooie wat heeft plaatsgevonden is dat in eerste instantie
Bram aan mijn man een aantal levensvragen stelde die hij
uitgebreid beantwoordde. Hiermee stelde Bram een concept
levensverhaal op dat mijn man voorzag van zijn op- en
aanmerkingen. Zo maakte mijn man zijn verhaal, dat hem een
goed gevoel gaf en mee hielp bij de verwerking van zijn situatie.
Dat Bram zich zo verdiept heeft in wat mijn man voelde en
dacht, dat hij dat in een meditatie heeft weten neer te zetten,
fantastisch. Ik ben trots op mijn man maar ook op Bram, die
heeft meegedacht en meegevoeld. Hij heeft mijn man als held
en als een manmoedig persoon neergezet, wat hij verdiende.
Bram gaf er gehoor aan, met zijn mooie, warme stem en
woorden waar gevoel in lag en emotie. Want dit raakte hem
ook.
Wat een kracht! Mijn man die zijn eigen uitvaart regisseerde.
Iedereen was daarvan onder de indruk, ook Bram. En hij heeft
dit tijdens de uitvaart weten te vertalen en heeft dit uitgedragen
niet alleen met mooie woorden, maar vooral door liefde en
door zijn persoonlijkheid, door hoe hij is.
Dank je wel Bram

