
Is opa nou in de kuil of in de hemel, vraagt Lappa zich af in Afscheid van opa. Lappa is een hondje met menselijke trekken, die in
zijn boeken van alles meemaakt wat kinderen ook zomaar kan overkomen. Zo verscheen vorig jaar Dag, lieve opa, een boekje over
rouwverwerking bij jonge kinderen.

Het boek werd genomineerd voor de Yarden Afscheidsprijs en kreeg goede recensies. Reden voor uitgeverij Gideon om auteur en illustrator
Mirjam Visker te vragen een bewerking te maken vanuit christelijk perspectief. Afscheid van opa is het resultaat, een verhaal dat net zo
invoelend omgaat met de emoties van jonge kinderen rond het overlijden van een grootouder als het originele verhaal, maar dan met de vragen
en rituelen waarmee christelijke kinderen te maken krijgen.

verhuizing

Het verhaal volgt precies wat er gebeurt vanaf het moment van overlijden tot en met het plaatsen van de grafsteen: het eerste verdriet, de
komst van de begrafenisondernemer, het opbaren en condoleren, de kerkdienst en de begrafenis zelf. Visker geeft daarbij geen makkelijke
antwoorden, maar sluit mooi aan bij de belevingswereld van het kind. Lappa’s moeder vergelijkt sterven met een verhuizing. ‘Opa’s lichaam is
er nog, maar hij woont er niet meer in.’ Lappa vindt het maar moeilijk. ‘Opa is verhuisd. Hij woont nu bij God in de hemel’, vult mama aan. Als
Lappa opmerkt dat dit fijn is, zegt mama: ‘Ja, maar nu kun je niet meer met hem spelen. Daarom is het toch verdrietig.’ Ook later begrijpt Lappa
nog niet alles: is opa nou in die kuil of in de hemel bij God? Lappa maakt een mooie tekening, waarop hij schrijft hoeveel hij van opa houdt. Die
mag hij zelf in de kist leggen.

herinneringen

Dit boekje helpt op een integere manier verdriet bespreekbaar te maken en ook specifiek aandacht te hebben voor de vragen van jonge kinderen
van 4 tot circa 9 jaar. Het boek heeft ruimte voor herinneringen en bijvoorbeeld foto’s, zodat de kinderen bezig kunnen zijn met het afscheid. Zo
blijven ze hopelijk niet zelf zitten met de emoties die het overlijden met zich meebrengt, maar kunnen ze dit delen. De illustraties zijn rustig,
helder en sprekend en beperken zich tot de kern van het verhaal.

Het verhaal sluit af met opa’s grafsteen met daarop de tekst: ‘Ik ben de goede Herder’. ‘Lappa kent het verhaal van de goede Herder. Hij bracht
het schaapje naar de kooi. De Here Jezus was opa’s Herder. Hij heeft opa naar de hemel gebracht.’ Een passend en mooi gekozen slot van dit
gevoelige boek. ■
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Opa is verhuisd naar de hemel

Kinderen kunnen veel vragen hebben rond een overlijden. | beeld ap / Dmitry Lovetsky
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