Alteveer, woensdag 23 januari 2013.
CBS De Wegwijzer
Aan de ouders
Bericht Yhoran
Na een moeilijke afweging hebben ouders besloten gehoor te geven aan Yhorans verzoek om
naar huis te mogen en van verdere behandeling af te zien. Hij is gisteren thuis gekomen.
Bestraling van tumoren geeft extra vochtophoping, waardoor eerder kans op weer een insult
en verder wordt aangenomen dat effect van bestraling mogelijk te laat komt, terwijl je er wel
heel ziek van kunt worden.
Wachtend op het onvermijdelijke beseffen we allen wat een verschrikkelijke tijd Bernie,
Nyreen, Xandor, Yhoran en Veroni doormaken en leeft de wens bij velen om hen hoe dan
ook te willen ondersteunen.
Toch willen we u vragen om steunbetuigingen niet d.m.v. bezoek of telefoon te doen.
Yhoran heeft aangegeven het moeilijk te vinden als zijn ouders aandacht moeten geven aan
bezoek dan wel telefoon. Nyreen en Bernie voelen zich gesteund door dat meeleven, maar
respecteren dat verzoek van Yhoran. Via mail ( nyreen.beekelaar@hetnet.nl ) brievenbus of
andere digitale contacten is uiteraard prima, omdat dat op andere momenten gelezen kan
worden. Verwacht geen antwoord…..
Op vragen over dood en leven is ook binnen de groep ouders en kinderen die een Christelijke
school bezoeken geen eenduidig antwoord te geven. Voor de één biedt het geloof troost en
houvast en de ander ervaart juist het tegenovergestelde. Met respect voor mensen die er
anders in staan wil ik toch het volgende gedicht meegeven, voor hen die daar steun bij vinden.
God, waarom, die vraag houdt ons bezig.
Als een kind waarvan we zielsveel houden doodziek ligt te lijden.
Waarom hij ? Waarom dit onmenselijke lot ?
Help ons om niet te verdrinken in angstige gedachten
Help ons, ondanks onze twijfel om houvast te vinden in het geloof
Met de mond zo vaak beleden
Doe ons ervaren, dat U een God van leven bent,
Die ons vasthoudt in leven en in dood.
Doe ons geloven, dat U met ons bewogen bent,
Dat u ons opvangt en met ons meelijdt.
In onze tranen, onmacht en verdriet zien wij die liefde niet.
Ach wil ons niet verlaten,
Wij leggen Yhorans leven en dat van ons
In Uw hand, dat U het zult bewaren.
Want, wij geloven dat niemand uit Gods hand zal vallen of hij valt naar Hem toe.

groet, Wim Kamphuis

