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Dierbare familie, vriendinnen en vrienden, 

Het is hier in de Krijtberg volstrekt helder. We hebben een bijzondere mens verloren in alle 
betekenissen van het woord. We gaan Ad niet missen, we missen hem al. Dagelijks, overal. De ruimtes 
beneden in de pastorie voelen leeg aan. Ad was daar altijd. De sacristie is vreemd stil; het gerommel 
van Ad op zolder is verstomd. De Televisie in de portiersloge is al geen maand meer aan geweest en de 
reuk van Ad's gekokkerel hangt niet meer in de gang. We zien hem niet meer schuifelen achter bij de 
beelden in de kerk, en bij het uitreiken van de Heilige Communie tijdens de middagmis zien we hem 
niet meer daar, door de zijgang naar voren komen om zijn Heer te ontvangen. Dit huis, deze kerk, al 
onze mensen, die hem al snel te veel werden en waaraan hij zich ook goed kon ergeren, dat was zijn 
koninkrijk. En toen hij zo ziek was geworden dat hij merkte dat het niet meer ging, dat hij wellicht niet 
meer naar de Krijtberg terug zou komen, toen kon hij rustig vertrekken naar het uiteindelijke 
koninkrijk. “Wees niet bang, want het heeft je Vader behaagt jou het koninkrijk te schenken”. 

Ja, dat moest je regelmatig tegen Ad zeggen: “Wees niet bang!” Want hij was wél bang! Diep in deze 
mens had een diepe onrust, een wantrouwen post gevat. Wantrouwen tegen de mensheid, de 
experts, de medicijnmannen. Wantrouwen tegen bestuurders en wereldleiders. Ze waren er immers 
allemaal op uit om kwaad te doen, hem te vergiftigen, te bestelen, ziek te maken. Nee, dat slaat niet 
op jou. En deze dokter is heel aardig. En dat is een heel goed mens. Maar die anderen allemaal. Ik 
weet het zeker! Hij had medelijden met mij, omdat ik dat allemaal niet zo zag, want het was toch echt 
zo! 

Maar tegelijk had Ad zich tot taak gesteld om aan die macht van het kwaad niet mee te doen. Hij was 
er van overtuigd dat God hem deze plek in ons midden had toebedeeld, omdat hij hier een bijdrage 
zou kunnen leveren. Hij zag het als zijn taak er aan bij te dragen dat de sfeer goed was onder elkaar. 
Dat niemand werd aangevallen of zwart gemaakt. Hij keerde zich tegen geroddel en verlangde van 
iedereen een positieve instelling. Hij wilde daaraan bijdragen naar best vermogen. Hij wilde alles voor 
iedereen betekenen en iedereen helpen in zijn of haar problemen. Als je Ad om hulp vroeg liet hij alles 
waar hij mee bezig was uit zijn handen vallen om jou te helpen. Zo lijkt hij sprekend op die dienaar die, 
de lendenen omgord en zijn lamp brandend, wacht tot zijn heer thuiskomt om hem terstond open te 
doen en van dienst te zijn. Wat zal hij opkijken als die Heer hém nu aan tafel nodigt en hém wil gaan 
bedienen. Zal hij die tafel en dat gastmaal gaan vertrouwen? 

Ik weet zeker dat Ad zich bij God veilig voelt. Dat deed hij hier tijdens zijn leven al. Ad was een bidder. 
Tijdens de Mis zat hij in de keuken, want hij had de telefoon. Hij luisterde via de luidspreker mee naar 
wat er in de kerk werd gelezen en gebeden. Dan was hij intens geconcentreerd en zocht hij 
daadwerkelijk het contact met zijn God. Dat was voor hem het allerbelangrijkste. 

Tussen zijn vele aantekeningen thuis vonden we de volgende opmerking, door Ad dik onderstreept: 

“Als je op zoek gaat naar wie jou wel mag en wie niet, dan kun je niet functioneren. Dat is 
onbelangrijk. Het gaat er om dat je goed ten opzichte van God staat en ten opzichte van alle andere 
mensen. Dat geeft je zekerheid. Want alles hangt van God af. Het spel van de medemens doet niet 
mee.” 

Twee keer heb ik Ad gedurende zijn laatste dagen in het ziekenhuis de Heilige Communie mogen 
brengen. Daar was hij zichtbaar blij mee. Hij verwelkomde de Heer met stralende ogen, omdat zijn 



Heer hem ook in die laatste fase niet alleen wilde laten. Nu zal die Heer op zijn beurt Ad verwelkomen 
in zijn heerlijkheid, waar hij mag rusten in vrede, 

Amen. 
 


