
In Memoriam Ronnie Möller 

 

In 2014 tipte een ALS-gast van de stichting mij dat zij nog een echte sportliefhebber kende 

die ook ALS had.. Via Facebook heb ik toen contact met Ronnie gezocht. Het begin van een 

hele bijzondere vriendschap die ik nooit zal gaan vergeten. 

 

Ziek zijn is topsport. Ronnie ontpopte zich als de persoon die perfect paste bij ons omdat hij 

liet zien dat je ook met een genadeloze ziekte gelukkig kunt zijn en je leven niet door de 

ziekte laat bederven. 

 

Ronnie was present bij ons Zomerfeest in 2014. Samen met de kinderen genoot hij van het 

Riddertoernooi, met echte paarden en ridders. In de jaren daarna hebben we nog heel veel 

bijzondere momenten met elkaar beleefd, zoals de uitreiking van een prachtige cheque door 

onze ambassadeur Robert van der Horst, die als winnaar van de TV Quiz ‘Weet ik veel’ 

iemand gelukkig mocht maken. 

Ook het bezoek dat ik samen met de inmiddels helaas ook overleden ALS-er Frank 

Bleekemolen en onze ambassadeur Hans van Breukelen aan Ronnie mocht brengen, zal mij 

bij blijven. Niet ALS was onderwerp van gesprek maar de gemeenschappelijke passie voor 

het voetbal.   

Begin 2019 konden wij een hartsdroom van Ronnie laten uitkomen door hem de Champions 

League-wedstrijd van Ajax tegen Real Madrid te laten bijwonen. 

En vanaf dat moment werd Ronnie óók ambassadeur van Topsport for Life omdat hij door de 

enorm positieve manier waarop hij leefde met de ziekte ALS een inspirerend voorbeeld kon 

en wilde zijn voor anderen die ook leven met een levensbedreigende ziekte. Ook wilde hij 

heel graag zijn visie en kennis met anderen delen en startte hij met het schrijven van blogs 

over allerlei thema’s: 

- het leven met ALS 

- keuzes maken 

- blij met mijn lichaam 

- visie op genezen 

- kunstmatige beademing 

- spiritualiteit 

- voeding 

- dankbaarheid 

- Corona 

Ronnie was ook heel erg geïnteresseerd in spiritualiteit en samen bezochten we in het najaar 

van 2019 nog diverse diensten van de Rozenkruis in Nijmegen.  

 

Ronnie en ik hebben heel veel met elkaar gepraat. Altijd via Messenger en bij mijn bezoekjes 

aan hem of de uitstapjes die we samen hebben kunnen doen. Ik ben nu begonnen die 

correspondentie te bewaren in een soort van dagboek. Ik heb nu de berichten vanaf 2018 

verzameld en dit zijn al 168 pagina’s tekst! We praten echt over van alles met elkaar. 

Wat mij daarbij het meeste is opgevallen is dat ik Ronnie echt NOOIT op 1 klagend of 



negatief woord heb kunnen betrappen! Humor en diepgang stond vooral in zijn vocabulaire 

en hij genoot ervan wanneer we over andere onderwerpen met elkaar spraken dan de 

ziekte. Natuurlijk veel over voetbal, het geloof, geschiedenis, gezondheid, voeding, etc. Zeker 

ook sinds hij de blogs ging schrijven spraken we daar inhoudelijk over en ook tekstueel. 

 

Door zijn positieve manier van omgaan met de ziekte, en ook de manier waarop hij dat kon 

verwoorden en laten zien, was hij een perfecte ambassadeur voor de stichting. Hij vond die 

benoeming ook heel mooi en belangrijk en zag het als zijn taak om anderen te helpen met 

adviezen en het delen van zijn persoonlijke ervaringen. Het gaf hem ook weer een soort van 

baan en dus hielp het hem deel te blijven uitmaken van de maatschappij. 

 

Ronnie was veel meer dan de ziekte. Hij was een uniek mens die vanuit zijn overtuiging en 

ook met hulp van zijn eigen onderzoek, zich tot doel had gesteld de ziekte te overleven. Het 

leven met de enorme fysieke beperkingen waren, zo leek het, voor hem geen last. Want hij 

leefde vooral vanuit zijn hart en hoofd en had dat kapotte lichaam niet nodig om gelukkig te 

kunnen zijn. Ronnie bezat de bijzondere gave om te vergeven en om vanuit liefde naar de 

wereld te kijken. Hij wist heel erg goed dat dit de enige manier was om verder te kunnen 

leven… Natuurlijk realiseerde hij zich ook heel goed welke zware wissel hij trok op de 

mensen die dichtbij hem stonden. Zijn kinderen, zijn ouders, zus en broer en natuurlijk niet 

op de laatste plaats zijn persoonlijke zorgteam, met Lina al jaren als zijn liefhebbende en 

zeer zorgzame maatje aan zijn zijde. Ik denk dat Liefde en Respect voor Ronnie jullie allen de 

kracht heeft gegeven om dag en nacht voor Ronnie klaar te staan. Een bijna onmenselijke 

opgave, zeker ook in de laatste maanden, en jullie allemaal krijgen daarvoor mijn hele diepe 

buiging!  

De avond voor zijn overlijden bezocht ik hem voor de allerlaatste keer. Ook dit bezoek was 

weer indrukwekkend, want Ronnie was helder, rustig en gaf duidelijk aan dat hij gelukkig 

was en dat het goed komt. Hij had zelfs nog dat sprankje hoop dat hij nog een tijdje hier kon 

blijven en misschien zelfs nog kon verhuizen naar een laatste mooie plekje in de natuur. 

Typisch Ronnie, positief tot het allerlaatste moment…. 

 

Ik ga zeker de komende tijd nog eens al zijn blogs weer doorlezen en ook al die gesprekken 

die wij hebben gehad. Dat ik die nu nog kan terug lezen is dan tenminste 1 voordeel 

gebleken van de manier waarop Ronnie al jaren noodgedwongen via de computer 

communiceerde…. 

Er is nog zoveel na te praten en na te denken over wie Ronnie precies is geweest. Maar 1 

ding is al wel heel erg duidelijk voor mij, en dat klinkt misschien raar op dit moment, maar 

juist doordat hij die vreselijke ziekte heeft gekregen, heeft hij zich als mens enorm kunnen 

ontwikkelen en is zijn erfenis aan alle mensen die ook leven met een ernstige ziekte van hele 

grote waarde. 

En die erfenis verdient een blijvende vorm te krijgen. Daarom heb ik het plan om in de 

komende tijd te werken aan een boek zodat Ronie’s inspirerende ideeën en de dappere 

manier waarop hij leefde met de ziekte voor altijd worden vastgelegd en beschikbaar zijn 

voor iedereen die dat wil. 



 

Ronnie,  

liefhebbende, slimme, dappere, sterke, gelovige, soms strenge en kritische, het leven 

genietende, grappige, maar vooral betekenisvolle vriend….. 

je bent op een hele mooie plek nu en gelukkig voor altijd, 

je bent niet meer ziek, je hebt je rust en kunt je verder gaan ontwikkelen….. 

DANKJEWEL voor alles, ik en ik denk niemand gaan jou ooit vergeten!  

Tot Ooit….. 

 

Miel in ‘t Zand 

 

    

 


