
Wij gedenken... mevrouw Leni Kloek-Buit 

Op 23 december 2022 overleed Leni op 84-jarige 

leeftijd, in vrede en in het vertrouwen op Gods 

belofte. Zo stond het ook op de kaart, waarop de zee 

met een stuk strand en een duin te zien was -met 

daarboven een regenboog: het ultieme symbool van 

die belofte dat God het werk dat Hij begon, nooit zal 

loslaten. Niet dat Leni nooit eens twijfelde. Daarover 

kon zij openhartig spreken, maar haar leidraad was en 

bleef het vertrouwen. Het geloof in Gods trouw. 

Leni bezat de gave om dingen prachtig onder woorden te kunnen brengen. Toch was zij nog 

meer een vrouw van daden dan van woorden. Zij zette zich altijd in om liefdevol, met 

warmte, zorg en aandacht om te gaan met alle mensen om zich heen. Zij deed dat vanuit 

haar geloof. Het was Gòds liefde die zij zo graag om zich heen verspreidde. Gewoon als 

mens van vlees en bloed, die de liefde die zij van Boven ervoer probeerde door te geven aan 

anderen.  

Zij schreef haar eigen uitvaartliturgie. Ze heeft daar intens aan gewerkt. Ze heeft muziek en 

teksten gekozen die haar in haar leven geraakt hebben. Zoals de tekst van Lied 950. Doe mij 

binnengaan in het oord van rust en vrede. ‘Dat ik door het vuur gegaan / en mijn laatste 

leed geleden / komen mag in U mijn vrede. / Dat U mij zult noemen bij mijn naam.’ (Tekst: 

Huub Oosterhuis.) 

De naam Leni heeft de betekenis van ‘fakkel’, ‘lichtdrager’. Die naam heeft zij eer 

aangedaan. Zij heeft gelééfd als lichtdrager. Ook samen met haar echtgenoot Robert en hun 

kinderen, die haar zo node zullen missen. Dat zij troost en kracht zullen vinden in de 

zekerheid dat Leni in vrede is thuisgekomen en daar in eeuwigheid bij haar naam genoemd 

zal blijven worden. Zoals ook zijzelf haar naam altijd vol liefde zullen blijven noemen. 

Het afscheid van Leni heeft plaatsgevonden op dinsdag 3 januari in besloten kring.          

Het steentje van Leni legt gewicht in de schaal in de Nieuwe Kerk. 

Maria Opgelder 

 


