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Tack och farväl Bosse Dellming!
Vi ses igen!

Missionär Bo Dellming fick avsluta sitt liv fredagen den 7 oktober 2016, efter en lång tids
sjukdom. I maj månad firade Kerstin och Bosse att de hade fått tjäna som missionärer i Japan i 50 år. Bosse var älskad av alla. ”Ingen som han mötte var bortom nåden, kärleken och
förlåtelsen,” sa en av hans många vänner. Begravningsgudstjänsterna samlade totalt 900
personer från hela Japan och även från andra länder. Här står Kerstin omgiven av sin familj.

Gå in i din Herres glädje!
Bosse Dellming var en älskad man. Först och
främst av sin familj, men också av tusentals
japaner: kyrkomedlemmer, vanliga människor
men också av udda personer, uteliggare, alkoholister, ensamma, människor med fysiska
och psykiska svagheter, fattiga och rika och
inte minst av alla barn som han mötte. Bosse
stöttade många kollegor, både japaner, svenskar och andra missionärer. Personer av andra
nationaliteter hade i Bosse en vän som alltid
ställde upp. Vid hans begravning fanns alla
dessa grupper representerade, kanske fler
som inte jag känner till. Själv räknade jag
Bosse som min storebror, ”oniisan”, men jag
tror vi var många som räknade Bosse som vår
bror och vän.
Bosse hade själv valt lokalen för sin begravningsgudstjänst. Tillsammans med familjen bokade han
lokalen i somras.
- Ja, men vem gäller det? frågade representanten.
- Det är min egen begravning det gäller svarade
Bosse, så vi vet inte än vilket datum det blir, men
det dröjer inte så länge.
Det blev ett otroligt fint arrangemang. Representanten var själv djupt berörd. Officiant var sonen
Daniel Dellming. Han klarade det fantastiskt fint!
Bosse hade bestämt programmet och hade bl.a.
valt följande psalmer: Vilken vän vi har i Jesus,
Jesus älskar mig jag vet (Jesus loves me this I
know), Amazing Grace.

Det blev sista bilden tillsammans med Bosse!

Sångsolist var sonen Mikael Dellming som till eget
gitarrackompangemang sjöng en sång som Bosse
valt: Jag har hört om stad ovan molnen, både på
svenska och japanska. Det var oerhört gripande!
En av Bosses närmaste vänner, Berndt Bohman,
solocellist i Tokyo Symfoniorkester, spelade himmelsk musik.
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En japansk begravning skiljer sig en del från en
svensk. Efter dödsfallet balsamerades Bosse och
lades i en kista med ett fönster. Han placerades
sedan framme i kyrkan Takaoka Chapel. Många
församlingsmedlemmar, vänner och grannar kom
och tog sitt avsked och betygade sin vördnad. När
jag kom dagen före begravningen så gick jag genast in i kyrkan och tog mitt avsked. Bosse såg så
lugn och fridfull ut där i kistan. Det fanns hela tiden
någon som vakade med Bosse, dag och natt.
Första samlingen i den stora lokalen var en kvällsvaka med ca 450 personer. Dagen efter var själva
begravningsgudstjänsten med ca 350 gäster. Evangelisten i Takaoka Chapel Tanaka-sensei läste olika
bibelord, Daniel Dellming predikade och församlingens kör sjöng sånger som Bosse hade önskat.
Bland annat sången Arigatou – tack! Mikaels sjöng
en solosång och Berndt Bohman spelade cellomusik. Berndt höll också ett personligt och gripande
vittnesbörd om vad Bosse betytt för honom. Jag fick
framföra en hälsning från missionen och de svenska
missionsvännerna. Jag utgick från 1 Thess 2:8 ett
bibelord som jag menar passar in på Bosse: Av
ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds
evangelium utan också våra egna liv, så kära hade
ni blivit för oss.
Begravningsgudstjänsten avslutades med att locket
till kistan lyftes av. Alla deltagarna fick var sin ros
som de sedan lade ner i kistan. Bosse låg bokstavligt talat i ett hav av rosor! Till sist drogs kistan på
en katafalk av familjen ut till den väntande bilen.
Därefter åkte familjen, församlingens styrelse och
några vänner, ca 50 personer, till krematoriet. Där

fick jag läsa ett bibelord och be en bön innan kistan skjutsades in i ugnen. Vi fick vänta i ett rum under ca 90 min och vid
en gripande ceremoni fick vi alla fylla urnan. När allt var klart
fick dottern Kristina ta hand om urnan. Daniel läste ett bibelord, jag bad en bön och läste välsignelsen på svenska och
japanska. Urnan ska senare sättas ner i den utländska kyrkogården i Yokohama vid Ingrid och Johannes Aspbergs grav.
Hela dagen präglades av en kärleksfull och varm atmosfär
och alla var starkt berörda.
Arne Wikström

Kerstin Dellming framför ett varmt tack till alla begravningsgäster. Kerstin sänder en speciell hälsning till alla vänner i
Sverige: Varmt tack för all förbön!

Bo Dellmings sista hälsning
På sista sidan av begravningsprogrammet hade Bo skrivit en hälsning till alla sina vänner.
Här kommer den översatt till svenska:
TACK!
När som helst kan jag kallas hem till min
himmelske Faders hus, och därför vill jag
nu framföra mitt varma tack till er alla.
Jag har fått leva i Japan i 50 år och haft
ett mycket lyckligt liv! Genom Guds nåd
haft jag fått en fru som har älskat mig,
tre barn och deras familjer, tio barnbarn
och ett barnbarnsbarn. Och så har jag
fått många nya vänner. Många vänner
innebär en verklig rikedom i livet. Till alla
som visat mig kärlek och som har arbetat tillsammans med mig till denna stund
vill jag säga ett hjärtevarmt tack!
Bibeln säger ”Nu består tron, hoppet och
kärleken, dessa tre, men störst av dem
är kärleken.” Tron, hoppet och Kristi kärlek har förändrat mitt liv. Att älska Gud,
varandra och sig själv, och att älska sin
nästa är verkligen nyckeln till ett lyckligt
liv.
I denna värld finns mycket av ondska
och synd, lidande och död, men till sist
kommer kärleken att segra, därför att
Gud är kärlek.
Vi har fått löftet om det eviga livet, och
min önskan är att få möta er alla hos vår
himmelske Fader. Från djupet av mitt
hjärta är min bön att ni alla ska få del av
tro, hopp och Kristi kärlek!
See you again in heaven! Your friend
Bo Dellming

Evangeliska Östasienmissionen – EÖM
Rålambsvägen 46, 112 56 Stockholm Tel: 072 -200 85 85 Plusgiro 5 02 15 -3. Swish 123 64 08 108
Hemsida www.eom.nu Mailadress: info@eom.nu
Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897).
Samgåendet mellan dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i
partnerskap med svenska församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.
Missionsledning och styrelse
Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Ida Andersson, Tord Ershammar, Håkan Leanderson, Magnus Lidbeck,
Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund. Redaktör för e-posttidningen: Arne Wikström.

