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Geachte heer/mevrouw,
Via deze brief bieden wij u onze excuses aan voor het toestaan van een
bijeenkomst van een groep spirituele mensen buiten de openingstijden van
Rusthof.
Afgelopen weekend is in het AD een artikel gepubliceerd over een groep
spirituele mensen die buiten openingstijden van de begraafplaats Rusthof op de
begraafplaats zijn geweest om onderzoek te doen naar energieën van
overledenen. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een brief van een
ouder van een overleden kind. Deze ouder vond een camera op de
begraafplaats, waar beelden op staan van mensen die buiten openingstijden op
de begraafplaats en specifiek op het Kinderhof zijn.
Het artikel heeft tot veel onrust en emotionele reacties geleid van met name
ouders van overleden kinderen op het Kinderhof. En ook andere nabestaanden
hebben laten weten zich zorgen te maken over het feit dat er mensen
ongevraagd buiten openingstijden bij de graven van hun naasten zijn geweest.
Wij willen u als nabestaande van een overledene die op Rusthof begraven ligt,
via deze persoonlijke brief laten weten dat we uw emoties en boze reacties
heel goed snappen. We hadden dit niet mogen toestaan. Daarom bieden wij u
onze oprechte excuses aan.
Met de beslissing om de groep hun onderzoek te laten doen, hebben we ons
onvoldoende gerealiseerd dat we hiermee naasten van overledenen zouden
kwetsen. Vandaar dat dit ook niet weer een keer zal gebeuren.
Naar aanleiding van de brief die wij ontvingen van de ouder die de camera
vond, is direct in het weekend van 2/3 oktober jl. contact geweest met de
schrijver ervan om een en ander uit te zoeken. Daaruit bleek dat er
toestemming was gegeven aan een groep spirituele mensen om op 11 september
2021 onderzoek te doen naar energieën van overleden mensen.

Deze groep van zes vrijwilligers met paranormale gaven doet dit soort
onderzoeken vaker in binnen- en buitenland. Ook op begraafplaatsen, maar ook
in bijvoorbeeld een oud leegstaand ziekenhuis.
De reden waarom de groep nu voor Rusthof koos, is dat één van de vrijwilligers
uit de groep daar een naaste begraven heeft. De groep is op 11 september
tussen 20:00 en 23:30 uur al wandelend, onder begeleiding van een medewerker
van de begraafplaats over de begraafplaats en op willekeurige plekken op zoek
gegaan naar energie van overledenen. Ze hebben daarbij gebruik gemaakt van
balletjes met lampjes die oplichten als er energie aanwezig is. Bij een opgelicht
balletje wordt een aantal korte controlevragen op een rustige toon gesteld,
zoals ‘bent u een man of een vrouw’.
Eén van de plekken waar ze ’s avonds op 11 september tussen 20:00 en 23:30
uur zijn geweest is bij het Kinderhof. De groep wilde dit buiten openingstijden
doen omdat het dan rustiger is op de begraafplaats en de energieën beter
ervaren kunnen worden.
Deze uitleg is puur bedoeld om een beeld te schetsen van wat er is gebeurd,
voor zover dat mogelijk is. Het onderzoeken van energieën door mensen met
paranormale gaven is iets dat niet heel gemakkelijk uit te leggen is. En ook
deze uitleg neemt niet weg dat we hiervoor geen toestemming hadden moeten
geven.
Wij kunnen de pijn die deze situatie bij diverse mensen heeft opgeroepen
helaas niet meer wegnemen. Maar wat we wel kunnen, is er alles aan doen om
u de mogelijkheid te geven uw vragen te stellen en met u een gesprek te
hebben als daar behoefte aan is.
Ook deze brief kan tot vragen leiden die we graag beantwoorden. Als u daar
behoefte aan heeft, neem dan contact op via burgemeester@amersfoort.nl
Donderdagavond vindt er ook een gesprek plaats met een aantal ouders.
Het gaat met name om ouders van overleden kinderen die begraven zijn op het
Kinderhof.
Met vriendelijke groet,

Burgemeester Lucas Bolsius,
mede namens
Kees Kraanen, wethouder
Wilco Plaggenborg, directeur Rusthof
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