
 
 

Column: Een bijzondere getuigenis 

Deze column is in april 2021 verschenen in het blad Gezinsgids.  

 

Anja Fraanje-van Reenen werkt als vrijwilliger bij Norschoten Hospice Barneveld. Een half jaar lang vertelt ze in 

columns over mooie, verdrietige en aangrijpende momenten die ze meemaakt in haar werk. 

 

Een bijzonder getuigenis 

 

Als ik m’n rondje doe voor de koffie loop ik eerst binnen bij een mevrouw die ik nog niet eerder 

gezien heb. Soms krijg ik uitvoerig verslag van onze nieuwe gasten maar deze keer is dat er een 

beetje bij ingeschoten. Ik vraag aan mevrouw of ze koffie lust. Ze kijkt me aan en gaat vertellen wie 

de Heere voor haar geweest is en nog wil zijn, ook nu het sterven wordt. Dat ze zich geen raad zou 

weten als ze niet wist dat de Heere Jezus ook voor haar naar deze aarde was gekomen om te lijden 

en te sterven voor al haar zonden. Ik voel me gelijk bijzonder tot haar aangetrokken. Het lijkt of ik 

haar al jaren ken. Dit zo echt en duidelijk van iemand te horen heb ik hier nog niet eerder 

meegemaakt. Als ze uitgepraat is ga ik drinken voor haar halen en praat nog even maar dan moet ik 

weer naar andere gasten. Ik had de hele avond wel op haar kamer willen blijven maar er is nog meer 

te doen. 

 

Aan het einde van de avond gaan de verpleegkundige en ik samen naar haar toe om te zien of we 

nog iets voor haar kunnen doen. En weer getuigt ze er van wie de Heere wil zijn voor zo iemand als zij 

is. Ze doet het tegen ons allemaal, van welke kerk we ook zijn, blijkbaar vind ze dat niet belangrijk. 

Iedereen accepteert het van haar, hebben er zelfs respect voor.  

Tegen m’n gewoonte in begin ik er thuis over. Niet wie ze was en hoe ziek ze was maar wat ik deze 

avond gehoord heb en wat me zo getroffen heeft. 

 

De volgende keer zit ze in de huiskamer op haar kinderen te wachten. Als de kinderen er zijn en we 

samen koffie gedronken hebben ga ik naar kantoor zodat ze alleen met haar kinderen is. Ze vind het 

niet nodig dat ik wegga, het is ook gezellig, maar haar kinderen komen van ver en die willen 

natuurlijk hun moeder voor zich alleen hebben. De volgende keer ben ik weer een poosje met haar 

alleen. Ze vertelt weer wie de Heere al die jaren voor haar geweest is en dat Hij nu ook zo goed voor 

haar is. Het is weer fijn om op haar kamer te zijn. 

 

Voorlopig duurt het wel even voordat ik hier weer kom. Ik zal haar toch wel weer zien hoop ik. Ik 

denk het wel maar als ik een paar dagen voordat ik weer ga m’n mail lees zie ik dat ze overleden is. Ik 

ben er heel verdrietig van, ik had haar zo graag nog vaker mee willen maken. Die nacht ben ik met   

m’n gedachten op de hospice. Later hoorde ik dat ze het lichamelijk nog erg benauwd gehad heeft. 

Dat zal wel moeilijk voor haar geweest zijn  

en zeker ook voor haar kinderen die allemaal om haar bed zaten. Wat een troost voor de kinderen te 

weten dat ze door de Heere zelf voorbereid was voor haar sterven. Zo’n getuigenis vergeet ik nooit 

meer. 

 

 


