Levensbeschouwing

‘Ik wil mensen en tradities met elkaar verbinden’

Theoloog biedt zich aan
Lizanne Bak uit Hoornaar biedt met haar bedrijf Trevi
ondersteuning op het gebied van levensbeschouwing en zingeving.
door Anne Marie Hoekstra
Trevi
Trevi in Hoornaar heeft vier werkgebieden:
• levensbeschouwelijke verdieping
bij uitvaarten
• advisering aan organisaties, o.a.
aan scholen die godsdienstonderwijs willen opzetten
• tijdelijke pastorale bijstand voor
instellingen en gemeenten
• cursussen en levensbeschouwelijke vorming op scholen.
Trevi verbindt traditie en moderniteit, geïnspireerd door het joodschristelijk gedachtegoed.

In de buurt van Lizanne’s huis ligt een omgezaagde boom. Jarenlang strekte hij
zijn takken uit naar de hemel, zijn wortels vast verankerd in de bodem. Komende
zomer zullen vogels niet meer kunnen nestelen in zijn takken, mensen zullen
onder zijn kroon geen schaduw vinden. De boom symboliseert wat Lizanne over
het leven zegt: “Ons leven is niet volmaakt. Bij een uitvaart worden we daarmee
geconfronteerd en moeten we met die onvolmaaktheid leren omgaan. Mensen
blijken dan vaak geloviger dan ze zelf denken.”
Lizannes vader overleed toen ze 24 was. Bij de voorbereidingen van zijn uitvaart
kwamen de levensbeschouwelijke vragen die Lizanne al jaren met zich meedroeg
in alle hevigheid op haar af. Haar ouders waren acht jaar eerder uit de kerk gestapt. “Ze konden het daar niet meer vinden.” Het overleg met de uitvaartondernemer zette Lizanne op een spoor. Nu helpt ze mensen die losraakten van de
kerk om bij een uitvaart vorm te geven aan hun overtuiging dat er meer is tussen
hemel en aarde.
Mede doordat ze als kind in diverse landen woonde en in aanraking kwam met
allerlei godsdiensten, had ze al jong veel vragen over God en zingeving. “Ik herinner me dat ik als negenjarige een keer in het raamkozijn zat. Het was donker en
ik keek naar de sterrenhemel. Zou het nou waar zijn dat er een God bestaat, vroeg
ik me af. Er is wel meer, maar... Ik schreef als kind brieven naar de dominee, met
allerlei vragen. De dominee schreef terug: ‘Ach, op jouw leeftijd telde ik de pijpen
van het orgel. Het komt later wel.”
Is dit het nou?
Eenmaal terug in Nederland lukte het niet om in een kerk een thuis te vinden.
Doordat ze in het buitenland had gezien dat mensen op heel verschillende manieren vormgeven aan levensbeschouwing, was ze ruimer gaan denken. “Het
werd in de kerk als moeilijk gezien als ik met vragen kwam. Terwijl ik mijn vragen niet stelde om dwars te liggen, maar er echt mee rondliep.”
Haar leven ging verder. Ze werd marketing- en pr-medewerker. Regelmatig vroeg
ze zichzelf af: is dit het nou? “Ik voelde me niet op mijn plaats. Voor mijn eigen
verrijking ben ik in 1998 met een theologiestudie begonnen. Pas later besloot ik:
dit heb ik niet alleen voor mezelf gedaan, ik wil hier iets mee gaan doen.”
Tijdens haar studie kreeg ze geen pasklare antwoorden op haar vragen. “Er kwamen alleen maar meer vragen”, zegt ze met een lach. “Maar ik leerde: antwoorden zijn tijdelijk, en dat is ook prima. Zo blijf je in beweging. Mensen die zeggen:
‘Ik weet het’, zijn vervelende mensen. Ze groeien niet meer. Openheid voor
nieuwe inzichten moet je altijd hebben.”
Op zoek
In 2002 werd Lizanne pastor bij het open pastoraat in Gorinchem. Later werkte
ze als geestelijk verzorger in een Tilburgs ziekenhuis en was ze pastor/voorganger bij de hervormde gemeente in Kedichem. Een fijne en leerzame tijd, waarin
ze ontdekte hoe waardevol de kerk voor mensen kan zijn. Toch vond ze het jammer dat ze, door verbonden te zijn aan een kerk, mensen buiten de kerk niet be-
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reikte. “Mensen die bewust afscheid nemen van de kerk denken daar goed over
na en zijn ook vaak op zoek.” Ze besloot zelfstandig ondernemer te worden toen
een uitvaartleider haar benaderde met een vraag om ondersteuning en de Protestantse Kerk Nederland haar vroeg cursussen voor ambtsdragers te verzorgen.
“Samen met de uitvaartleider wil ik mensen helpen hun afscheid een verdieping
te geven die recht doet aan wat zij geloven.” Het is niet haar bedoeling met dominees te concurreren. “Ik wil aanvullend zijn.”
Zelf heeft Lizanne haar wortels in de joods-christelijke traditie. “Voor mij is er
meer tussen hemel en aarde. Ik geloof in een kracht buiten ons die meer invloed
op ons heeft dan we ons bewust zijn. In de Bijbel wordt die kracht God genoemd.
Diezelfde Bijbel zegt ook dat we geen beeld van God moeten maken. We moeten
God niet willen vastleggen. Vaak zie je pas als je terugkijkt: daar was iets van
God.”
Trevi is gevestigd op Lutjeswaardsemiddenweg 3 en bereikbaar via: 06-30311391.
Mailen kan ook: lizanne@trevi-support.nl.
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