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De man van gospelzangeres
Annemieke Koelewijn is vorig jaar
overleden aan kanker. Als jonge
vrouw, zonder kinderen, blijft zij
alleen achter.
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Zaterdag 14 mei, 9.03 uur, Radio 5

Tot de dood
ons scheidt...

In het huwelijk zeggen we daar volmondig ja op.
Niet denkende aan een onverwachte eenzame
weg. Hoe ga je alleen verder? Vier vrouwen
vertellen.

'Zonder man en kinderen ben ik echt alleen'
"Heer, wie wilt u dat mijn man wordt? Dat
was mijn gebed toen ik zestien jaar was.
Pieter-Jan kende ik destijds al wel, maar
toen ik hem op een dag weer tegenkwam,
ben ik hem met andere ogen gaan zien.
We kregen verkering. Al snel werd hij ernstig ziek. Hij had testikelkanker. Een zware periode met operaties en chemokuren
volgde, maar ik ben er altijd van overtuigd
geweest dat hij beter zou worden.
We trouwden en elk jaar moest hij voor
controle naar de arts. Achttien jaar lang
was de uitslag goed. Totdat ze een tumor
in zijn hoofd en bij zijn hartzakje ontdekten. Dit gaat toch niet echt gebeuren?,
denk je dan. Maar 't gebeurde wel. Bijna
drie jaar is hij ziek geweest. Het was een

heel donkere periode, maar gelukkig had
ik een vangnet van mensen om me heen
die maatschappelijke, pastorale en praktische hulp boden. God heeft Pieter-Jan
klaargemaakt, zodat hij durfde te vragen
of Hij hem kwam halen. En Hij heeft mij
klaargemaakt zodat ik uiteindelijk kon
bidden: 'Heer, haal Pieter-Jan maar bij
U.' Op 6 oktober zei hij: 'Miek, het gaat
gebeuren...'.
Het voelt heel raar om op mijn leeftijd weduwe te zijn. Een zware weg die ik alleen
moet gaan, ook omdat ik geen kinderen
heb. Alsof God mijn veilige muur omvergegooid heeft. Maar verstandelijk weet
ik dat God mijn muur wil opbouwen op
de manier waarop het voor mij het beste

is. Mijn wond laat ik steeds door Hem
behandelen. God alleen kan een nieuwe
weg met mij inslaan, daar ben ik van
overtuigd."
Gospelzangeres Annemieke Koelewijn (38)
werd in oktober 2010 weduwe. Haar man
Pieter-Jan overleed op 41-jarige leeftijd na
een ziekbed van bijna drie jaar. Annemieke is
inmiddels weer aan het zingen en ze is bezig
met het schrijven van een nieuw album.
www.annemiekekoelewijn.nl
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