
Het kistje voor oma 
Suzie is verdrietig. Ze mist haar oma. Oma is dood. “Kom”zegt mama, “Het is Allerzielen. We gaan 
naar de kerk en bidden voor oma” Het is donker als ze naar de kerk gaan. De pastoor doet de mis. Hij 
noemt de namen van mensen die dood zijn gegaan. De familie mag een kaars aansteken. Oma noemt 
hij ook. Suzie mag de kaars aansteken. Er ligt een kruisje met de naam van oma erop. “Oma is bij 
Jezus” zegt mama. Dan gaat de pastoor met wierook rond de lichtende kaarsen “Het wierook stijgt 
op naar de hemel en neemt onze gebeden mee”, zegt de priester. Het ruikt heel bijzonder. Dan gaan 
we naar buiten. De mensen vormen een grote lange rij. We lopen in het donker. De mensen zingen 
een lied voor God. Overal branden kaarsen op de graven. Ook bij oma. Suzie ziet de rode rozen die 
mama heeft meegebracht. “Geef ze maar even water”zegt ze. Suzie krijgt een kleine gieter van een 
vrouw naast haar. “en doe ook maar even bij dit vaasje, dat is voor mijn man hier. Hij rust hier naast 
jouw oma.” Dan is het even stil. Suzie hoort een uil. Die woont vast in de toren, denkt ze.  

Dan gaan ze weer naar huis. “Ik mis oma nog steeds. Ik ben bang dat ik haar zal vergeten en dat wil ik 
niet, want ik hou heel veel van haar.”zegt Suzie. “Ik heb een idee” zegt moeder en ze pakt een 
houten kistje en kwasten en verf . “Maak dit maar héél mooi van binnen. Het wordt een klein 
kamertje voor oma. Als het klaar is, mag je iets van oma erin leggen,zeg maar een relikwie. Een wat? 
Relikwie, dat is een aandenken. Suzie begrijpt het niet helemaal maar ze gaat hard aan het werk. Ze 
verft en versiert. Het maakt haar weer blij. Maar wat zal ze erin leggen? Ze denkt heel goed na en 
zoekt op haar kamer. Ineens weet ze het. Dan komt mama kijken. “En hoe is het geworden?” vraagt 
ze. Vol trots laat Suzie het kamertje van oma zien. “Hé, de kralen van oma’s hanger” roept moeder 
verbaasd. “Ja, zegt Suzie want die droeg oma supergraag. Ze vond het heel erg toen de snoer stuk 
ging. Maar ik heb de parels goed bewaard. “Daar zal oma heel blij mee zijn, Suzie.” 

Elke keer als Suzie het kleine kamertje ziet denkt ze even aan oma en voelt ze dat oma nog altijd 
dichtbij haar is.  

 

Wist je dat jouw kerk ook een 
relikwie heeft? Vraag maar eens 
aan de koster na de mis. Dan kan 
hij het aan jou laten zien. Het is 
een klein stukje van een heilige, 
soms een botje, een haarlok of 
stukje van zijn jas. De heilige is 
natuurlijk al bij God in de hemel, 
maar door de relikwie is hij toch 
ook een beetje in ons midden. Als 
je hem om hulp vraagt, wie weet 
gebeurt er dan een klein wonder.  


