




FORLASIS NIN

JAAP VAN DIJK

e ĉiuj jam dum plurajjaroj[e kunla malĝoja cer-liu ke la afabla, helpema
kaj bonkora edzo de nia kara KELI-
sekretario Els VAN DIJK, estas grave
malsana, finfine nekuracebla.

La 30an de marto atingis nin la de-
finitiva sciigo, ke la ĉielo vokis lin hej-
men.Ni bone komprenas, ketio estas
forta bato porEls, kiu
tiom longe kaj tiom
amoplene lin — sur-
voje al la postviva pa-
trujo — prizorgis. Ŝi
vidis kiel li, nur nun i.)

sesdekjara, sopiris |.
vivi sed devis akcep-
ti multe da suferoj,
scianteke ĉiu batala-
do nepre estos vana
kaj jam anticipe per-
dita. Precipe la lastaj|”semajnojestis ege pe- 4
zaj kaj lacigaj por Els,
sedŝi ĉiel spertis ba-
tantajn korojn kaj helpantajn manojn,
nelaste deŝia filino Ingeborgkaj ŝia bo-
filo Ziko.
En nia memoro postvivos Jaapkielfi-

dela kaj helpopreta amiko,kiu, ekzem-
ple dum Esperanto-aranĝoj, ĉiel kaj
ade servis al kongresanoj. En mia men-
so fiksiĝis ankaŭ la bildo de Jaap, kiam
li dum kelikongresa teatraĵeto ludis la
rolon de D-ro ZAMENHOE.Enirintela
scenejon,li faris tion tiel inde kaj re-
spekte, ke la tuta salono en la sama mo-

mento unuvoĉe elkriis: „Rigardu, kiom
frapanteli similas!” Miestas tute certa,
ke ĉiuj KELI-anoj ĉiam ĝojis lin ren-
konti dum niaj ĉiujaraj konferencoj.
La 6andeaprilo okazis la kremacio.

Tre bela kaj varma estis la adiaŭalitur-
gio, kies tekstojn kaj kantojn elektis Ja-
ap dumlin vizitadis la pastoro, kun
kiu li

li

pli ofte parolis pri siaj kredo, du-
j boj kaj espero. Rila-

= te al la jeso aŭ neo de
postmorta vivo min

4 frapis trafa elparolo
lia: „Vi ja scias, ke mi
ege ŝatas surpriziĝi!”.
La kernondela di-
servo estigis psal-
mo 19 kaj1 Kor. 13.
Laŭ peto deJaap kor-
tuŝe pianludis Inge-
borg. Tre multaj ho-
mojĉeestis, el kiuj
pluraj parolisprisiaj
spertoj kaj kontak-
toj kun la mortinto,

unuaviceel lia kolegaro. La Esperanto—
movado, ankaŭ KUNEkaj KELI, estis
bone reprezentita.

Kela ĉielo donual Jaap VAN DIJKri-
pozonkajla bona Dio “surprizu' lin per
eterna pacokaj klara lumo.AlEls, In-
geborg kaj Ziko, al ĉiuj geparencoj, la
amikarokajla tuta kunsuferanta KELI-
familio, nia Patro donacu forton kaj pa-
ciencon por akcepti la forpason de ka-
ra homo!

Jacques TUINDER
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LA KELI—-FAMILIO PERDISSIAN 'PATRON'

Enuo dum funebra liturgio
la Eklezio kantigas la pastron,

ke al mortintaj fideluloj la morto ne
forprenas sed (nur) aliigas la vivon
(vita mutatur, non tollitur); samekiel
malantaŭ la horizonto de la portempa
vivo la iama tera loĝejo metamorfozos
en eternan restadejon.

Nu, rilate al nia kara membro, multja-
ra prezidanto de la KELI-familio, estas
tre malfacile kredikaj akcepti tiujn pro-
fundajn vortojn. Grete, la tuta familio
BURKHARDT, amikaro, konatojkaj espe-
rantistoj spertis kaj aŭdis, ke la Morto
iom post iom forprenis ilian kaj nian
karan Adolfon! Mutatur?Jes, la terura
malsano kiu senkompateatakis kaj pro-
funde suferigislin, rezultigis ke komen-
cela korpokaj poste ankaŭla psiko ade
kaj ade reduktiĝis, aliiĝis kaj laste per-
dis siajn funkciojn kaj taskojn.

Nijam longesciis, ke la karan KELI-
patron — ĉartia li ja estis kaj restis
dum longaj jaroj! — turmentis malbo-
noncelanta tumoro.Lidevis iri longan
vojon laŭlonge de hospitaloj, specia-
listoj, terapioj kaj medikamentoj. Vo-
jo de espero kaj timo. Sed granda kon-
solo estis, ke tiom da homoj amople-
ne ĉirkaŭis lian malsanulan liton. Fizi-
ke aŭ spirite. Proksimeaŭ fore. Paren-
ce, amike, najbare, samideane. Helpan-
te, kuraĝigante, konsolante, preĝante
kaj (kun)kantante. ADORUestis fonto
dealĉielaj linioj kaj kontaktoj. La zorge
kompilita kaj ĝustatempe ofertita Fes-
tlibro honoreal la baldaŭa 75-jaraĝiĝo
(10.4.2004), jen — unuel la kulminoj
dela lasta vivoperiodo!

Mi tre dankas, ke mi konatiĝis kaj
amikis kun frato Adolfkaj ke la KELI-
familio konfidis al mi la prezidantecon,
kiun taskonli tiel longe, konscience,
saĝe kaj energie plenumis. Mankasal
mi la vortoj pordiri ĉion kion nun flu-
stras la koro. Mi diru, ke dum la solena
entombigokaj diserva ceremonio plene
ekumena — estis ja Sankta Ĵaŭdo! —
spertis samtempe sentojn de malĝojo
kaj ĝojo. Tiom da homojĉeestis. Tiom
da varmajvortoj de dankokajlaŭdo kaj
admirokaj amokaj estimodirektiĝis al
Gretekajŝiaj infanoj kun familio, kaj al
ĉiuj ĉeestantoj!

Dum lacelebro kajla postsolena ku-
nestado iom post iom kompletiĝis bil-
do de granda kaj unika homo,kiu ludis
gravan rolon en la vivo de sennombraj
kunhomojsur multaj kampoj. Sed antaŭ
ĉio ĉiu pentris lin kristano kaj ĝisosta,
konvinkita esperantisto!

Unuella parolintojcitis el letero de
praeklezia verkisto, kiam li skribis pri
la morto de amiko. „Ni ne perdis bonan
amikon, sed sendis lin antaŭen!” Nu,
KELI~anoj — sed tio postulas montojn
movantan kredon — niklopodu konsi-
deri la forpason de Adolf ne perdo sed
kiel nova 'misio' al li, nomeporinspi-
ri kaj gvidi nian kristanan Esperanto-
movadondeella ĉielo. Sur la apudtom-
beja memorfloraĵo, donacita de KELI,
oni povis legi la tekston: „Mi ne mor-
tos, sed vivos. Kaj mi rakontosla farojn
de la Eternulo” (Psalmo 118:17). Jen la
ekzistorajto denia Ligo: internacilingve
rakontila farojn de Dio, kiu deziras ke
ni respektu unu la alian, interfratiĝu kaj
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