IN MEMORIAM KOSTER BERT DE HEIDEN
Toen Joop Reurs eind 1992 in Weurt benoemd werd als pastoor
vond hij het niet leuk dat er meteen een vacature was voor de
functie van koster. Na maandenlang zoeken kreeg hij steeds te
horen: 'nee, sorry dat is niks voor mij'. En toen kwam hij in contact
met Bert de Heiden. Een geschenk uit de hemel noemde hij dat.
Vanaf die eerste dag voelde Bert zich thuis in onze Andreaskerk, die
hij steeds de 'basiliek van Weurt' noemde.
Joop Reurs als pastoor heeft nooit onder stoelen en kerkbanken
gestoken dat hij ontzettend geboft heeft met Bert, een koster in hart
en nieren, die plichtsgetrouw zijn werk deed en zelfs méér dan dat. Als voorganger in de vieringen hoefde
hij zich met veel dingen niet meer te bemoeien. Want Bert was een volledig bevoegd koster die in 1958 in
Leiden zijn diploma had behaald, een diploma waar hij trots op was. Tien jaar lang heeft hij het kostersambt
nauwgezet uitgevoerd, élke zondagmorgen en één keer per maand op zaterdagavond. Maar daarbij
kwamen ook nog de kerkelijke uitvaarten, die er in die tijd veel meer waren dan nu. Deze kwamen altijd
onverwachts en door de week. Maar Bert regelde alles: met de uitvaartonderneming, het zangkoor en de
wensen van de familie van de overledenen.
Bijzondere zorg kreeg ook de kerk als gebouw. Voordat Bert als koster kwam, was het gebruikelijk dat
mensen bij eerste communievieringen of jubilea spijkers in de pilaren, in het hoogaltaar of in de banken
sloegen voor allerlei versieringen. Vaak lieten ze daarna hun spullen achter in de sacristie, bloemenhok of
de kerk. Bij Bert was dat afgelopen, want hij had zorg voor zijn kerk.
Niets was hem te veel: optreden als koster en acoliet, alles klaarzetten, alles opruimen, de
geluidsinstallatie onderhouden, schoonmaken, verven, het plafond in de sacristie vernieuwen, zorgen voor
kasten in de pastorie om de oude kazuifels op te bergen (kazuifels die bij de uitslaande brand in de pastorie
in 2005 jammer genoeg verloren gingen).
Na 10 jaar nam Bert in juni 2003 afscheid, een maand later pastoor Joop Reurs voor een sabbatsverlof
in Engeland. Beide kwamen bijna gelijk en gingen – met één maand verschil - gelijk weer weg. Bij het
afscheid van Bert als koster schreef Joop Reurs in het parochieblad van de H. Andreasparochie: 'Na bijna 10
jaar stopt Bert met het kostersambt. Het is iets dat hij met veel liefde en zorg heeft gedaan, en dat allemaal
als vrijwilliger – gratis en voor niks – samen met Anneke die voor de kerkwas zorgde en voor de koffie als
gastvrouw en nog veel meer. Woorden schieten te kort om deze twee te bedanken. We zullen nooit
vergeten wat zij voor onze geloofsgemeenschap hier in Weurt hebben gedaan en betekend'.
Na zijn afscheid als koster werd de vacature voor koster opnieuw ingevuld. Omdat men niet geschoold
was, was Bert bereid om af en toe in te vallen en om te zorgen voor begeleiding. Hiervoor stond men
helaas niet open. Dit leidde er toe dat Bert en zijn vrouw na verloop van tijd zondags naar de
Oecumenische vieringen in de St. Stevenskerk gingen. Hier in deze kerk had hij zijn uitvaartsviering willen
houden, maar dit kon niet omdat de ruimtes gereserveerd waren voor concerten. Op vrijdag 16 juli 2021
vond het afscheid plaats in de aula van crematorium Waalstede.
Bert was een koster met passie en liefde. Hij was een diep gelovig mens. Na zijn Heer op aarde te
hebben gediend, is hij nu geborgen en in dienst van de Heer van dit leven. Moge hij rusten in vrede.
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