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ALLERZIELEN
‘stil staan bij verder gaan’

Calvarieberg
De Calvarieberg vormde al kort na de oprichting een voornaam onderdeel van het devotiepark Heilig Land
Stichting. Hier bevond zich immers een belangrijk monument voor de vele pelgrims die het park
bezochten: Golgotha, de rots waarop Christus aan het kruis gestorven was. Daar zich onder Golgotha een
natuurlijke grot bevindt, met daarin de graven van twee belangrijke kruisvaarders, werd ook in de
Calvarieberg een crypte met grafnissen gebouwd. Hiermee was een voor Nederland unieke begraafvorm
gecreëerd en de begraafplaats Heilig Land Stichting ontstaan.
Bij de restauratie van de Calvarieberg is niet alleen de kwetsbare buitenzijde met zijn teksten en
mozaïekvoorstellingen onder handen genomen, maar ook de binnenzijde van deze kunstmatige rots.
Tijdens de realisering van de nieuwe vloer van de crypte zijn in de verhoging rondom de altaartafel
keldertjes aangebracht. Deze keldertjes worden afgesloten door identieke natuurstenen naamplaten en
bieden ruimte aan een of meerdere asbussen. Inmiddels is ook de gehele binnenzijde van de Calvarieberg
geschilderd, nieuwe verlichting aangebracht, is er een passende, bronzen tekst aangebracht op de vloer
en is het geheel sober ‘aangekleed’ met bloemen.

Koffieconcert
Op zondag 27 april om 12.30 uur willen wij u weer graag uitnodigen voor het koffieconcert in de Piet
Gerritszaal waar het Siskin fluitkwartet voor u zal spelen. Vanaf 12.00 uur staat de koffie voor u klaar.
De entrée bedraagt € 10,00.

Siskin fluitkwartet
Het is alweer enige jaren geleden dat vier jonge fluitisten studeerden aan het conservatorium.
Na een muzikale studententijd samen zijn zij ieder hun eigen weg gegaan. Zo nu en dan kwamen zij
elkaar tegen om samen te werken. Het was pas in 2009 dat zij op het idee kwamen om weer eens echt
samen te gaan spelen. De chemie van toen bleek een vruchtbare bodem voor een grotere intensiteit van
samenspelen nu.
Het Siskin Kwartet was een feit……. Het is een ensemble op topniveau met een verrassend repertoire.
Christianne van Gelder, Heleen de Witte, Eva Schotanus en Magda Jonkers heten u van harte welkom op
hun concert.
Programma Siskinkwartet:
1.Franz Schubert
2. Friedrich Kuhlau
3. J.S. Bach /Edvard Grieg
4. Jaques Casterède
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Fuga
Quartett in Mi moll Opus 103 :
Orchestersuite nr 3 BWV1068 , Aus Holbergs Zeit
Flûtes en vacances

	
  

	
  	
  	
  

Aan het begin van de begraafplaats staat een levensboom in brons. Uit de takken van deze boom stroomt
het leven schenkende water. Wellicht is u bij het passeren van deze fontein niet ontgaan, dat zelfs bij een
bronzen boom weleens een takje knakt. Inmiddels is het echter lente en beginnen alle bomen zich met
fris, jong groen te tooien. Ook onze levensboom heft, dankzij enige schoonmaak- en reparatie
werkzaamheden, weer fier al de twijgen van zijn kroon opwaarts. En daarmee wil deze boom iets
uitdrukken over het karakter van dit gedenkpark.
In 1917 schreef Arnold Suys, de oprichter van de Heilig Land Stichting, het volgende over onze
begraafplaats: “Hoe mooi, dat op dit plekje grond ons volk hier beneden met ons volk hier boven wordt
verbonden! Hoe voelen wij ons hier onder elkander volkomen een.” Met zijn wortels stevig verankerd in de
aarde en met zijn takken reikend naar de hemel verzinnebeeldt deze bronzen boom die verbondenheid
tussen beneden en boven. De Heilig Land Stichting wil namelijk voor de velen, die een plaatsje uitzoeken
in de rust, ruimte en natuur van ons begraafpark, een plek zijn waar de levenden zich verbonden kunnen	
  
voelen met de overledenen, die zij er gedenken.
Vanuit deze gedachte heeft het beeldmerk van de nieuwe huisstijl van de begraafplaats gestalte
gekregen, namelijk de levensboom zoals u die afgebeeld ziet aan het einde van deze nieuwsbrief

Boek over Piet Gerrits

In januari 2015 verschijnt het boek Het Heilig Land van Piet Gerrits (1878-1957). Een kerkelijk kunstenaar
bij de gratie Gods in Palestina en Nederland. Auteur: J. Willemsen, archivaris van de Heilig Land Stichting.
Piet Gerrits is de ontwerper en decorateur van het museumpark het Heilig Land, nu museumpark
Orientalis, en de begraafplaats. Het boek beslaat twee delen. In het eerste deel worden zijn jeugdjaren,
zijn opleiding tot architect en kerkelijk kunstenaar en zijn vijfjarig verblijf in Palestina, door christenen in die
tijd het Heilig Land genoemd, beschreven. Hij trekt er te paard rond om land en volk en de heilige plaatsen
te bestuderen. In diverse kerken maakt hij muurschilderingen. Terug in Nederland wordt hij in 1912
artistiek adviseur van de in 1911 door kapelaan Arnold Suijs opgerichte Heilig Land Stichting, Het wordt
zijn levenswerk. Tot zijn overlijden in 1957 blijft hij als artistiek adviseur werkzaam voor het themapark. Hij
decoreert de Cenakelkerk met mozaïeken en muurschilderingen en legt een begraafplaats aan op de
Uselenberg. De begroeiing met heide en berkenbomen maakt plaats voor een landschapstuin in oosterse
sfeer. Hij ontwerpt de monumenten zoals de Kruiswegstaties, het Hof van Olijven, de Calvarieberg met
Kruis van Golgotha en een Crypte, het Heilig Graf en de Hemelvaartkapel en de tuingraven met muurtjes
van Kunradersteen. Hij is de vormgever van de begraafplaats.

Natuurgraven

Onlangs is het eerste natuurgraf op ons begraafpark in gebruik genomen. Dit deel is gelegen naast de
Hemelvaartkoepel achter de Olijfhof. Natuurbegraven betekent eeuwig durende rust midden in de
schoonheid van de natuur en met respect voor de natuurlijke balans in het bos. Door te begraven in
natuurlijk afbreekbare materialen wordt het lichaam deel van de natuur. Het graf zal enkel worden
gemarkeerd met een onbewerkt vergankelijk houten schijf met daarop de naam.

Week van de begraafplaats

Van 31 mei tot 8 juni is de Week van de Begraafplaats.
Leest u ons programma binnenkort op onze website.

