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Volle kerk bij afscheid van Boukje Andringa-

Brattinga 

Hemel en aarde verbinden met elkaar, in 

gebeden, in toespraak, in rituelen, in tekens 

van boven. Kort na het overlijden van Boukje 

Andringa-Brattinga in de vroege uren van 15 

oktober reden haar dochters Jeannette en 

Lydia terug naar hun eigen gezin in Vianen. Op 

dat moment zagen ze op de A27 een prachtige 

oranje gloed in de lucht. En toen ze de 

weerspiegeling van die gloed in de rivier De 

Lek zagen ontdekten ze dat die oranjegloed 

geraakt ging worden door een straal van 

oranje in de lucht. Dat was hun gedreven 

moeder, zeiden de dochters tegen elkaar, 

onderweg naar vader Theo die als man van 

het KNMI altijd gericht was op luchten. 

Moeder en vader kwamen samen in de lucht, 

zo hebben de dochters Lydia en Jeannette dat 

ervaren, luttele uren na het overlijden, als een 

teken uit de hemel. Zo werden hemel en 

aarde verbonden, op donderdag 20 oktober in 

de avond met deze foto van de lucht bij het 

condoleren, zo kwam die beeldspraak ook 

weer terug op de dag van het laatste afscheid. 

Juist bij de dood zoeken nabestaanden naar 

tekens van de aarde om dood en leven met 

elkaar te verbinden. Dochter Jeannette deed 

dat door op een rijtje te zetten wat Boukje 

voor haar als moeder had betekend: in aardse 

woorden zocht ze de verbinding door de dood 

heen. Ze noemde de volgende woorden: 

mama, je was zorgzaam, gastvrij, vasthoudend 

in doorzetten, eenvoudig, zuinig, verbindend, 

dienstbaar aan de naaste, trots op Friese 

wortels. Die verbinding maakte de dochters 

trots, want de kerk van Sint Maarten zat 

afgeladen vol. 

Dochter Lydia benadrukte dat die verbinding 

alleen maar kon geschieden vanuit de 

dienstbaarheid aan de naaste. Dat was haar 

levenstaak. En dat deed ze zonder 

onderscheid, ieder is evenveel waard. Daarom 

vond haar moeder het ook belangrijk dat 

vrouwen een stem hebben in de samenleving 

en in de kerk. De stem van Boukje hoorde je 

overal, maar ging voorbij aan ijdelheid. De 

ander stond centraal in haar leven, in de ander 

herkende ze de Ander. Zo leefde ze, zo 

geloofde ze. Zo stierf ze ook, op weg naar de 

Ander en dan toch steeds denkend aan het 

koor, haar buren en haar familie. Loslaten, dat 

was moeilijk voor haar. Bidden hielp haar 

daarbij, als oefening om je over te geven, het 

Wees Gegroet in het Fries. Dat sierde ook de 

achterzijde van het liturgieboekje, dat werd 

aan het einde van de overweging hardop in 

het Fries gebeden door haar familie, de rest 

van de kerk volgde in het Nederlands. Die 

gedreven Boukje was ook een trouw koorlid, 

Henk Kemp van het Maartenskoor vertelde in 

een afscheidswoord hoe het koor een uitje 

beleefde in Joure, georganiseerd door Boukje 

in 2014. Over die Friese wortels sprak haar 

jongste zus, met humor, liefde, betrokkenheid 

en trots. Ze deed dat voor de laatste rituelen 

met wierook en wijwater, maar ze hield de 

hele kerk gekluisterd aan haar lippen met een 

mooi persoonlijk verhaal. Opvallend was wel 

hoe hartverwarmend de familieband was en 

is. En opvallend was ook de typering van die 

jongste zus die misschien wel de meest rake 

woorden gebruikte: “Ze was een ander tot 

dienst met een vleugje Boukje”. 

Op zulke momenten mogen we trots zijn dat 

onze dorpskerk geheel en al met vrijwilligers 

zo’n klus weet te klaren: de kosters Hans, 
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Kees, Gerard en Ton, Isabella als gastvrouw op 

vrijdagochtend, de bloemen werden verzorgd 

door Joke en Willie , Anton die achter de 

schermen heel veel regelde, Monique die het 

boekje opmaakte, het kopieerduo Paul en 

Henk maakte 300 boekjes, Hennie die de 

schermen bediende, Gijsbert die steeds weer 

behulpzaam was bij alle wensen van de 

dochters en heel veel betekende in het 

voorbereidende traject, Jellie die 

verantwoordelijk was voor de organisatie in 

De Mantel op donderdagavond, het koor 

onder leiding van Peter. Dat is allemaal Sint 

Maarten, op zijn best. De viering werd geleid 

door Annelies van den Bogaard op verzoek 

van Boukje. 

Woensdag 2 november om 19.00 uur 

Allerzielen in Sint Maarten  

Volgende week is er geen weekbrief, want de 

Oecumenische Viering vindt plaats om 9.30 

uur in de Ontmoetingskerk. Dat is een paar 

dagen voor Allerzielen. Dat belooft een 

bijzondere viering te worden, omdat relatief 

veel mensen uit ons midden afgelopen jaar 

zijn overleden. Hun familieleden zijn 

uitgenodigd voor een maaltijd in De Mantel, 

voorafgaand aan de viering. Na afloop is er 

voor iedereen koffie of thee. En iedereen is 

echt iedereen. Want deze viering van 

Allerzielen is voor allen die hun dierbaren 

moeten missen. Tijd is dan geen criterium, 

want verdriet en pijn zijn tijdloos. Daarom is 

dit bericht bedoeld voor allen die behoefte 

hebben om hun dierbaren een kaarsje op te 

steken. Komt allen, laten we vieren dat we in 

God geloofsgemeenschap zijn, de levenden en 

de doden. Want ze verbonden met elkaar. 

Daarom noemen we op deze woensdag juist 

de namen van onze overleden dierbaren.

 

 

 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 23 oktober 10.00:      Zondag 30 oktober 09.30:          Woensdag 2 november 19.00: 
Eucharistieviering                    Oecumenische viering                 Allerzielenviering 
Pastor Jozef Wissink                Isabella en Corrie                         Anton, Johan, Leo 
Samenzang                                IN ONTMOETINGSKERK              Maartenskoor 
 
Misintenties 23 oktober: heer Theo Andringa; mevrouw Johanna Bitter - van Vlerken; mevrouw 
Corry Bongenaar; heer en mevrouw Ben en Ida Hak – Ploeger; heer en mevrouw Max en Trees 
Joosten – Thomas; ouders Kemp - van de Burgwal; families J.C. Kemp - Vendrig en W. Freriks - van 
Geijn; heer Cees Miltenburg; heer Joop Uppelschoten 
Misintenties 2 november: mevrouw Boukje Andringa – Brattinga; mevrouw Corry Bongenaar ; 
heer Etwald Goes; mevrouw Mieke van Lijden - ter Heerdt; heer Cees Miltenburg;heer Henk 
Spanjaart; heer Gerard Steenman; mevrouw Josje Veringa - van den Brink; heer Ben Woorts 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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