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ALLERZIELEN
‘stil staan bij verder gaan’
Voor het leven met de doden, meer of minder lang na de uitvaart, bestaan in onze cultuur nauwelijks
rituelen. Mede door het grotendeels wegvallen van de rol van kerkelijke en godsdienstige tradities ligt dat
spirituele of levensbeschouwelijke gebied braak. Wij herinneren een oude traditie en pogen eigentijdse
rituelen te creëren, die het mysterie van de dood een plaats in het leven van alledag geven.
De doden herinneren om wie ze geweest zijn en wat ze ons nu nog te vertellen hebben, als directe
naasten, die op een andere manier in het leven met ons mee gaan.
Op 2 november a.s. biedt Begraafpark Heilig Land Stichting u de gelegenheid om uw dierbaren te
gedenken. De Piet Gerritszaal is van 15.00 tot 18.00 uur ingericht voor open inloop. Elk half uur
wordt er een moment van bezinning, in de vorm van een gedicht, een muziekstuk of anderszins
gestart.
U bent hierbij van harte welkom.

Voortgang restauratie
Veel werk is reeds verzet met betrekking tot de restauratie van de verschillende staties, die door de
kunstenaar Piet Gerrits (1878-1957) zijn ontworpen om de lijdensweg van Christus in het landschap te
visualiseren. Zo is enige tijd geleden de beschildering van de vierde statie weer geheel in zijn
oorspronkelijke volheid van kleur hersteld. Deze in reliëf uitgevoerde voorstelling bevindt zich nabij de
grens van het Museumpark Orientalis, waar het paleis van Pontius Pilatus het oorspronkelijke startpunt
vormt van de kruisweg.
Wandelen wij vanaf hier verder richting de stadspoort dan komen wij langs een plek, die vier maanden
geleden nog helemaal leeg was, maar waar inmiddels een sobere omlijsting is gerealiseerd die dient als
drager van de zesde statie. Voordat wij de stadspoort binnengaan passeren wij een lege muurnis. Dit is de
oorspronkelijke positie van de zevende statie. De zevende statie heeft evenals de zesde statie de vorm
van een tegeltableau. Terwijl de zesde statie sinds eind augustus weer volledig gerestaureerd is
teruggeplaatst, wordt aan de tegels van de zevende statie nog volop gewerkt. Daar de schade aan de
tegels van deze laatste statie omvangrijker is en ook een groter aantal tegels geheel ontbreekt, zal dit
tableau anders dan de zesde statie helaas niet in volle luister hersteld kunnen worden.

Wanneer wij nu de stadspoort doorgaan, staan wij oog in oog met de betonnen reliëfs, die door Piet
Gerrits zijn aangebracht op een aan de stadspoort toegevoegde muur. De oorspronkelijke kleurstelling van
een aantal vlakken op deze muur wordt op dit moment hersteld. Op de betonnen elementen waren echter
te weinig verfresten aanwezig om de beschildering te kunnen reconstrueren, zodat deze figuren net als de
andere kunststenen sculpturen en reliëfs op de begraafplaats enkel zijn schoongemaakt. Wat in het geval
van het schaap op de schouders van de Goede Herder het verlies van zijn wollige mosvachtje betekende,
maar in het geval van de reliëfs van de Bergrede een verheldering van de vele details.
Keren wij nu de stadspoort van Jeruzalem de rug toe en lopen wij richting de Calvarieberg en de
kunstmatige rots daar net voor, dan kunnen we tot slot de negende, tiende, elfde en dertiende statie
bekijken. Deze vier staties, die als mozaïekvoorstellingen zijn uitgevoerd, zijn allemaal gereinigd,
scheuren hersteld en waar nodig zijn ontbrekende steentjes aangevuld.

Koffieconcert
De vele positieve reacties op het concert bij gelegenheid van de presentatie van het bomenboekje op 26
mei jongstleden lijken een mooie aanleiding om een oude traditie in ere te herstellen, namelijk die van een
koffieconcert op de zondagochtend. Vanuit de gedachte van de Heilig Land Stichting als een plaats waar
natuur en cultuur samenkomen, zouden wij een aantal maal per jaar een gezelschap uit willen nodigen om
in de Piet Gerritszaal een programma ten gehore te brengen.
Op zondag 24 november om 12.30 uur zal het ensemble Forlana voor u musiceren. Dit trio, bestaande
uit Anastasia Anufrieva (traverso), Tara Kumar (barokcello) en Pauline Schenck (klavecimbel), is opgericht
met het doel om muziek uit de barokperiode (1650-1800) uit te voeren. De enthousiaste en gedreven
musici van het gezelschap streven naar een hoge kwaliteit van de uitvoering en spelen op authentieke
instrumenten, die de betekenis van de muziek tot haar recht laten komen. Het ensemble Forlana heeft al
enkele programma’s in het repertoire. In 2012-2013 speelden zij een programma wat de invloed van de
Italiaanse muziek op de Duitse componisten belicht. Voor seizoen 2013-2014 staat een Frans programma
gepland met werken van o.a. Couperin en Devienne. De entree bedraagt € 10,00.

Grafinrichting
De begraafplaats Heilig Land Stichting kent een sfeer die men nergens anders aantreft: het golvende
landschap is een oase van rust en intimiteit; de harmonie tussen natuur en graven biedt troost en nodigt
uit tot bezinning. Ter bescherming van deze unieke identiteit, gelden een aantal richtlijnen met betrekking
tot de gehanteerde stijl van gravenbouw en grafinrichting. Bij de kwaliteit, die wij als begraafplaats
nastreven, past uitsluitend een sobere maar stijlvolle vormgeving. Vandaar verzoeken wij nabestaanden
vriendelijk geen planten, zitjes of andere zaken buiten het graf te plaatsen. Ook het gebruik van RVS,
glas, kunstsof (bloemen), glimmende materialen, grind en split is niet toegestaan. Vergelijkbare
consideraties gelden voor het urnenbos en de urnentuin.

Vrijwilligers
Het beheer en onderhoud van onze mooie begraafplaats brengt ook een aantal taken en werkzaamheden
met zich mee, waarbij wij zeer gebaat zouden zijn met wat extra helpende handen. Vandaar willen wij u bij
dezen graag oproepen contact met ons op te nemen als u ons ergens bij zou willen helpen. Wij zijn op
zoek naar tekstschrijvers, ondersteuning bij uitvaarten, klussers, kunsthistorici, rondleiders, mensen die
hand en spandiensten willen verrichten bij activiteiten, fotografen en mensen die in het groenonderhoud
willen werken.

Mailadressen
Om onze administratie zo compleet mogelijk te maken verzoeken wij u uw e-mailadres door te geven aan:
administratie@heiliglandstichting.com
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Bomenboekje
In mei j.l. is ons prachtige bomenboekje met bijbehorende wandelroute verschenen. Indien u hierin
geïnteresseerd bent kunt u dit via onze site bestellen of op kantoor voor de prijs van € 20,00.

