Dank
Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar.
Deze tekst stond op de rouwkaart en kwam terug in de gedachtenisviering van 22 juli jl. waarin wij
afscheid moesten nemen van Nico, onze geliefde man en vader, en uw pastor.
Dankbaar zijn wij dat wij in deze zware tijd dit licht mogen ervaren in alle mensen die met ons
meeleven.
Toen in november 2017 bekend werd dat Nico ongeneeslijk ziek was, kwam er een niet aflatende
stroom op gang van kaarten, e-mails, bloemen, opgestoken kaarsen, bezoekjes en uitnodigingen voor
gezellige uitjes. Dit deed ons heel goed en Nico heeft tot het laatst toe genoten van alle aandacht,
liefde en betrokkenheid.
Blij was hij dat hij op zondag 17 maart de dienst in de kerk mocht en kon doen waarna wij zijn 70e
verjaardag met een lach en een traan groots hebben gevierd. Die dag voelde hij weer hoe hij
gewaardeerd werd door vele parochianen. Net als bij de Meet & Pray van 17 juni 2018, die dankzij de
inzet van velen, een middag werd waar wij met grote dankbaarheid op terug konden kijken.
Na het overlijden van Nico hebben wij honderden kaarten en e-mails ontvangen. Wij lazen prachtige,
persoonlijke, ontroerende teksten en herinneringen aan Nico, die duidelijk maakten dat hij in zijn
pastoraat – weest blij met wie blij zijn en bedroefd met wie bedroefd zijn – veel voor mensen heeft
betekend.
Ook de volle kerk bij de gedachtenisviering gaf aan dat wij niet alleen stonden in ons verdriet. Dank
aan alle aanwezigen die met hun meegebrachte bloem zorgden voor een indrukwekkende
bloemenzee, waardoor meer dan honderd bloemen mochten bloeien.
Veel dank ook aan diegenen die hebben meegewerkt aan de viering die door Nico zelf was
voorbereid: de zangers en zangeressen die een groot koor vormden, de dirigente, musici,
voorganger, lector, sprekers, kosters, koffiezetters, boekjesmaker, tekenaar en kerkversierders. Het
was een viering naar Nico’s hart: vol warmte, muziek en mooie teksten.
U zult begrijpen dat het heel moeilijk is om iedereen persoonlijk te bedanken voor zijn/haar
aanwezigheid bij de uitvaart en voor alle kaarten en e-mails.
Daarom willen wij u, ook namens de familie Essen, via dit stukje in Hofnieuws heel hartelijk
dankzeggen voor al uw medeleven en belangstelling.
Ondanks alle pijn en verdriet hebben wij de afgelopen periode, mede dankzij uw steun, ook als heel
waardevol en bijzonder ervaren.
Ina Steman en Aafke Essen

