
Gedachtenisboom in Sociaal Pension van De Binnenvest

Overleden daklozen worden
voorlaan niet meervergelen

Maandag 23 novemberLEIDEN

werd de gedachtenisboom voor het
gedenken van gestorven dak- en
thuislozen onthuld. Dit monument
werd bedacht door straatpastor Folly
Hemrica, nadat een dakloze man in
de opvang in De Nieuwe Energie
tegen haar zei dat hij na zijn dood 'als
een bond onder degrandgestopt zou
worden en niemand zijn naam meer
zou noemen1. Hemrica vond dat dit
niet mocht gebeuren en bedacht de
gedachtenisboom.

De gedachtenisboom staat in het
Sociaal Pension van Stichting De
Binnenvest en is een lichtgrijze
MDF-boom van twee meter met
daaraan 33 metalen blaadjes. Op
elk van blad staat een naam van
een overleden dak- of thuisloze,
gestorven tussen 2007 en nu. De
meeste daklozen worden begra-
ven door de Sociale Dienst, omdat
ze vaak geen contact meer hebben
met hun familie. Ze krijgen dan
geen steen met hun naam op hun
graf. Ook in Amsterdam en Utrecht
zijn gedenkplekken voor daklozen
te vinden.

Onthulling
De directeur van Stichting De Bin-
nenvest, Emmy Klooster, opende
de bijeenkomst om de gedach-
tenisboom in gebruik te nemen
door iedereen welkom te heten,

met name de aanwezige familie
van de gestorvenen. Daafna nam
Folly Hemrica het woord. Ze ver-
telde over het ontstaan van de
gedachtenisboom en over de eeu-
wenlange traditie om de namen
van de overledenen op te lezen in
de kerkdienst aan het einde van
het kerkelijk jaar. . "Dit gebruik is
een mooie manier om de gestorve-
nen te herdenken. Dezelfde ftinc-
tie heeft de gedachtenisboom."
Daama werd het gedicht 'Voor
wie ik liefheb wil ik heten' van
Neeltje Maria Min voorgelezen.
Een gedicht waarin duidelijk het
verlangen klinkt van iedereen om

Straatpastor Folly Hemrica, iniiiatlef-
neemster van de gedachtenisboom
(Foto: pr).

bij hun naam genoemd te worden,
een daad van liefde.
Emmy Klooster sloot de bijeen-
komst af met de woorden dat het
zien van de namen ingrijpend was "Ik probeer een luisterend oor te
voor hun vrienden en ook voor de bieden, want daklozen hebben
hulpverleners. Zij worden steeds vaak geen gezond netwerk. Ik bied
weer geraakt door een sterfgeval. steun en leg contacten tussen de
"Iedereen is het waard om gekend daklozen en hulpinstanties." Ook
en niet vergeten te worden, we door middel van de Facebookpagi-
hopen dat de gedachtenisboom na Straatpastoraat Leiden biedt ze
daaraan bijdraagt." Bij de bijeen- hulp, bijvoorbeeld door het inza-
komst was familie aanwezig van melen van bruikbare spullen voor
overleden daklozen, dus zo werd de daklozen, zoals sjaals en huis-
de boom meteen gebruikt zoals hij raad. "De Facebookpagina brengt
bedoeld was. veel in beweging, dat is mooi om

te zien."•
Straatpastor
Folly Hemrica is sinds december
2014 straatpastor in Leiden. Daar-
voor was ze achttien jaar gevange-
nispredikant. Daamaast is ze ook
kunstenares en heeft ze in de ver-
schillende gevangenissen kunst-
projecten opgezet met gevange-
nen. In Leiden praat ze vooral met
de daklozen en elke laatste zon-
dagmiddag van de maand verzorgt
ze een kerkdienst in De Bakkerij,
speciaal voor dak- en thuislozen.

Weekenddiensten

Huisartsenpraktijk
Wendel en Van Heezik
www.wendel-vanheezik.praktijkinfo.nlDe Raad van

Kerken Leiden In verband met vakantie is
de prakti jk gesloten van
21 t/m 25 december 2015De Raad van Kerken verzorgt in

overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
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