
 

 

Beste Corona,  
 
Wat hebben we je afgelopen jaar leren kennen. Eerst leek je heel ver weg, maar wat kwam 
je snel dichtbij. Je hebt veel onrust gezaaid, wereldwijd, je trekt mensen naar je toe als een 
magneet. Maar niemand wil jou heel dichtbij. Corona, je zaait dood en verderf, je hebt veel 
slachtoffers gemaakt. Veel families verdriet aangedaan. En dat heeft ons diep geraakt.  

Onze bewoners zijn ook hard geraakt, net als onze medewerkers. Maar ook onze organisatie. 
Wij hebben jou buiten de deur willen houden en dat hebben we met man en macht 
geprobeerd. We moesten op enig moment veiligheid boven het welzijn plaatsen. Onze 
deuren moesten dicht. Dat was een afschuwelijke beslissing, die we helaas niet zelf mochten 
nemen. Het was een grote duistere nacht. Het was stil bij ons in huis. Corona, dat komt door 
jou. We moesten hekken plaatsen om ons gebouw, de activiteiten moesten we schrappen, 
het eten werd op de kamer gebracht. We transformeerden in een gevangenis.  

We zijn op de proef gesteld. Je wilde ons separeren, maar we strijden zo hard dat niet wij, 
maar jij wordt gesepareerd. En dat komt omdat de liefde, de warmte, de saamhorigheid 
overwint. Dat hebben wij ook laten zien en hebben we meegemaakt. Onze omgeving heeft 
ons overspoeld met heel veel lieve berichten en attenties. Onze betrokkenheid is gegroeid 
naar elkaar en naar de samenleving. We zijn juist nader tot elkaar gekomen. We hebben veel 
geleerd en deze lessen hebben we omarmd, we weten nu meer dan ooit hoe belangrijk onze 
zorg voor ouderen is. We hebben meer podium gekregen, we weten dat we staan voor 
welzijn en we weten ook dat wij nóóit, maar dan ook nooit, meer onze deuren sluiten. We 
weten nu als de beste hoe belangrijk sociaal contact is en dat het onze missie is om dat 
maximaal te faciliteren. Wij voegen leven toe aan de dagen en geen dagen aan het leven.   

We zijn op de proef gesteld, maar we zijn sterker dan corona. Er waren meer lichtpuntjes 
dan donkere nachten, alhoewel we echt beseffen dat dit niet voor iedereen zo is.  

We zijn nu heel blij dat we al snel onze maatregelen hebben kunnen opheffen en dat onze 
bewoners zoveel mogelijk terug naar ‘normaal’ zijn. Maar helaas is corona nog wel zichtbaar. 
Veel medewerkers zijn ziek of ziek geweest. We hebben lang gekampt met lege kamers; 
meer zichtbaar kun je corona niet maken. Corona, jij heb deze kamers besmet, je hebt onze 
bewoners besmet en ziek gemaakt. En dat raakt ons. Veel bewoners zijn ons ontvallen; we 
hebben veel schrijnende situaties meegemaakt. Er zijn mensen in eenzaamheid overleden. 
Dat kan en mag nooit meer.  

We voelen nog zo sterk het verdriet. Het verdriet van de dood, maar zeker ook het verdriet 
van het gemis van sociaal contact. Het verdriet over het feit dat we naasten hebben moeten 
missen.  

We willen afgelopen jaar herdenken, we willen corona achter ons laten, weer terug naar 

huis sturen, waar dat dan ook is. We willen onze overledenen niet vergeten en we willen ze 

blijvend in onze gedachten een plek geven.  

Corona, wij sturen je terug, naar waar je vandaan kwam. We zeggen geen tot ziens. Wij 

richten onze energie op onze bewoners, onze cliënten, hun naasten en hun familie en onze 



 

medewerkers en vrijwilligers. En wij herdenken al die mensen die getroffen zijn en die 

corona niet hebben overleefd. Symbolisch planten we een boom, die zal groeien, zal aarden 

en voor ons een teken van kracht en groei zal zijn.  

Wij hebben gekozen voor een vlierboom. De vlier wordt in haar symbolische betekenis 

verbonden met de maan, water en zuivering van het oude, met venus en schoonheid, maar 

ook met Saturnus, wijsheid, de dood en de onverbiddelijke tijd. De vlier staat symbool voor 

het gegeven dat je altijd weer opnieuw kunt beginnen. Na elk einde komt weer een nieuw 

begin. 

Beste allen, geniet van het leven en houd de herinneringen aan uw dierbaren levend.  

 

Deze tekst is voorgedragen door Peggy van der Koelen, bestuurder en Marli van den Ende, hoofd gastvrijheid, 

tijdens de herdenkingsbijeenkomsten op 1 juli 2021 in respectievelijk Woonzorgcentrum Theresia en Huize 

Elisabeth.  

De herdenking was bedoeld voor bewoners, cliënten, vrijwilligers, medewerkers, mantelzorgers, familieleden en 

iedereen die het afgelopen jaar betrokken was bij het wel en wee binnen en rond Vughterstede. Vanwege het 

beperkte aantal zitplaatsen kon niet iedereen hierbij aanwezig zijn. We vonden Avulo TV bereid om een opname 

te maken, zodat toch iedereen het indrukwekkende gebeuren kon meebeleven.  

 


