
1
Ga nooit weg zonder te groeten
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten
kan het morgen niet meer doen.
Ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo pijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.

2
Voor altijd in ons hart

3
Herinner mij niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon.

4
Alleen je lichaam is weggenomen.
Niet wie je was of wat je zei.
In stilte blijven we je ontmoeten.

5
Ik heb de vaste grond gevonden
waarin mijn anker eeuwig rust.

6
De grootste genezende therapie
is vriendschap en liefde.

7
Een hart van goud vol goede gaven
ligt hier stil en zacht begraven.

8
De liefde die je aan ons allen hebt gegeven
zullen wij koesteren
alle dagen in ons leven.

9
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.

10
Mijn leven is voltooid.
Laat jullie liefde en zorg voor elkaar
onverminderd blijven.

11
Als leven lijden wordt,
is sterven een bevrijding.

12
Een schip achter de horizon is niet weg.
We zien het alleen niet meer.

13
De zon gaat onder,
maar de warmte blijft.

14
Als je voor mij kijkt
naar de sterren en de maan.
Denk dan, ik moet verder gaan.

15
Je was een uniek mens
als man, vader en opa.
Die een onuitwisbare indruk op ons achter-
liet

16
Jij was de zon in ons leven

17
Huil niet, omdat hij er niet meer is.
Maar glimlach, omdat hij er was.

18
Voor moeder bloeien er meer bloemen
in mijn hart
dan in alle tuinen.

19
Open was haar hart, liefde was
wat zij ons leerde.
Open was haar deur, voor ieder
die in nood verkeerde.
Open was haar oor, luisteren was
haar kracht.
Open was haar geest, menselijk
en zacht.
Open was haar gemoed, steeds
bereid te geven.
Gesloten zijn haar ogen, het eind
van een zorgend leven.

20
Ik heb geen hoop
Ik heb geen angst
Ik ben vrij
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21
Naar het leek een eeuwigheid
Gaf je op die enorme strijd
Eindelijk je welverdiende rust
Nu geen verdriet meer en pijn
Hoe zal het in het onbekende zijn.

22
Belangrijk is niet
de weg die je gaat
Maar het spoor
dat je achterlaat

23
Gelijk een bloem was haar kortstondig leven

24
Slechts dat je ons bent
voorgegaan en op ons wacht
Troost gedeeltelijk ons smart
Maar tot die tijd
Leef jij voort in ons hart

25
De mooiste bloem
wordt het eerst geplukt

26
Nu jaagt de dood geen angst meer aan

27
Je woont in 't mooiste
plekje van ons hart

28
Na vele reizen
is dit mijn langste reis.
[C. Visser]

29
Het is ons maar geleend
de vele mooie dingen
Ons onbetwistbaar eigendom
Zijn de herinneringen

30
Als ik dood ben huil maar niet
Ik ben niet echt dood moet je weten
't is maar een lichaam dat ik achterliet
Dood ben ik pas, als je me bent vergeten

31
Zoals een bloem de zon nodig heeft
om bloem te worden
Zo heeft de mens de liefde nodig
om mens te worden

32
Tijdens haar leven
zo weinig genomen
en zoveel gegeven
[S. v. D.]

33
Als ik verdriet heb
en geen raad meer weet,
denk ik aan al het goede
dat je voor mij deed.

34
Niets wordt gevormd. Niets sterft.
Alles verkeert eenvoudig in overgang.

35
Afscheid nemen
is met beide handen dragen
wat herinnering is.

36
Ze zijn niet waarlijk dood
die in ons hart leven.

37
De kaars leek bijna eindeloos,
maar is nu stil gedoofd.

38
En toch telkens weer zullen we je tegenko-
men.
Zeg nooit het is voorbij.
Slechts je lichaam werd van ons afgeno-
men,
niet wat je was en ook niet wat je zei.

39
De dood is slechts het doven van de kaars.
De ochtend is aangebroken.

40
Het leven is als sneeuw.
Je kunt het niet bewaren.



41
Lieve Ma,
Het leven gaat voorbij,
maar voor altijd leef jij door in mij.

42
Leven geeft liefde
met al de fijne dingen
De dood neemt alles
wat blijft zijn herinneringen.

43
Weinig kun je voor altijd vasthouden
Niet 't geluk, niet 't leven
wel herinneringen.

44
Moederliefde was de brandstof
die een mens zoals zij in staat stelde
het onmogelijke voor ons te doen.

45
In Liefde geboren
In Liefde geleefd
In Liefde gestorven

46
Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit.

47
Heel even in onze armen
maar voor altijd in ons hart.

48
De nacht kan niet zo donker zijn
of er is ergens een ster te vinden.

49
Liefde is als een trouwring
Een trouwring is oneindig.

50
Afscheid nemen is
Met dankbare handen meedragen
al wat waarde heeft.

51
Wij ontmoeten elkaar weer
Wij weten niet waar
Wij weten niet wanneer

52
Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

53
Afscheid is met zachte vingers
wat voorbij is,
dichtdoen en verpakken
in goede gedachten ter herinnering.

54
Door een onzichtbare draad
blijf jij steeds met ons verbonden

55
Adieu ons dapper kind
Je zult er nooit meer wezen
Tot straks ons kind
Je zult er altijd zijn.

56
Elk afscheid
is de geboorte van een herinnering.

57
Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

58
Slechts het blad is gevallen.
De stam zal blijven bestaan.

59
Zij die wij liefhebben en verloren
zijn niet meer waar zij waren
maar zijn altijd waar wij zijn.

60
De vlinder telt geen maanden
doch momenten
en heeft tijd genoeg.



61
Liefde voor de medemens
was de kern van haar leven

62
Ik nestel mij in jullie harten.
Praat met mij, ik zal er zijn.

63
Vreugde en smart horen bij elkaar
Zij vormen samen de balans
van het dagelijks leven.

64
Al wat leeft is geest
Al wat sterft is stof

65
"Thuis"

66
De dood is als een vlinder
die zijn cocon verlaat
en wegvliegt naar een nieuwe wereld.

67
Alleen dan is leven, leven
als het tot de dood ontroert.

68
Plotseling ging jij heen.
Nu zijn wij alleen.
Onuitsprekelijk verdriet.
Vergeten zullen wij je niet.

69
Hij hield van ons
(namen van de nabestaanden)
en wij van hem.

70
Voortleven in onze harten
is niet sterven.

71
Als achterom kijken pijn doet
en vooruit kijken bang maakt
kijk dan naast je, ik ben bij je.

72
Uw leven was schoon
omdat de hoofdgedachte
voor een ander was
(naam) wij missen u.

73
Het leven gaat voorbij
Maar je leeft door in ons
In alles wat je hebt gegeven
Wat je ons leerde in dit leven
de mooie dingen die je zei
Lieve pa,
hier in ons hart
houden wij een kamer voor je vrij

74
Vake, in uw woorden
zaten schatten
verborgen, Gij alleen
had er de sleutel
van op zak

75
Een blijde gloed van overmoed,
'n Rubens zou het verven.
Het doek hing aan een twijntje maar.
Een engeltje kwam sterven.

76
En alles is voorbij als de wind
een ademtocht in ijle lucht
of blanke zwanen in snelle vlucht
              **
Maar je blijft jongen ons lieve kind
en in ons hart is er zonneschijn
omdat we je ouders mochten zijn

77
Uw laatste
woord
Hebben we niet meer
gehoord
Maar uw beeld leeft
ongestoord
In ons hart
minzaam voort

78
Het leven vlood en d'as
blijft in onze handen
't verlangen stijgt om
mede te vergaan
Doch in den deemoed
blijft een lichtje branden

79
Tel alleen de gouden uren



80
Niemand die het weten kan
Hoeveel ik van je hou
Niemand die mij troosten kan
In mijn verdriet om jou
Niemand die begrijpen zal
Hoe vreselijk ik jou en je wijsheid mis
Niemand die beseffen zal
Hoe erg die pijn en dat gemis wel is.

81
Je licht ging
Maar je stralen schijnen door
We zijn erdoor geraakt
en warmen ons nu
aan het schijnsel van je ziel

82
Als 'n bloem, zo is 't leven,
't begin is teer en klein.
De een die bloeit uitbundig,
d'ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang,
weer andere blijven even.
Vraag niet bij welke je behoort,
dat is 't geheim van het leven.

83
Mijn liefde is vervlogen,
heel zachtjes uitgeblust.
Geen hand meer op de mijne,
geen mond meer die mij kust.
Geen lachje in de verte,
geen hand meer door mijn haar.
Niet meer samen zitten
en kijken naar elkaar.
Er vallen nu geen woorden,
er is geen ergernis.
Maar nu weet ik uit ervaring
hoe eenzaam, eenzaam is.

84
Samen plezier, samen op reis
samen een eenheid, samen eigenwijs
samen kwaad en samen goed
samen verdriet en samen weer moed
nu verder zonder hem, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn.

85
Het uur is aangebroken om te gaan
Ieder van ons volgt zijn eigen weg;
Ik om te sterven, jullie om te leven.
Wat beter is, dat weet God alleen.

86
Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.

87
Elk afscheid betekent de geboorte
van een herinnering.

88
Sterven is geen afscheid
van het leven,
wel van de tijd.

89
Afscheid nemen is
met zachte vinger wat voorbij is
dichtdoen en verpakken
in goede gedachten ter herinnering.

Afscheid nemen is
met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
om niet te vergeten.

Afscheid nemen is
losrukken en achterlaten
en niet kunnen vergeten.

90
Je kan een vriend duizend mijlen verge-
zellen,
maar eenmaal moet je afscheid nemen.

91
Wanneer je verdrietig bent,
blik dan opnieuw in je hart
en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde schonk.

92
Leven is dankbaar zijn
voor het licht en de liefde,
voor de warmte en de tederheid
in mensen en dingen
zomaar gegeven.

93
Leven is:
vast willen houden
en toch los moeten laten.



94
Soms zou ik willen dat gisteren nooit
voorbij ging omdat vandaag
alles zo anders is.

95
Het leven kan alleen achterwaarts
begrepen worden,
maar het moet voorwaarts worden beleefd.

96
Al heeft zij ons verlaten,
zij laat ons nooit alleen.
Wat wij in haar bezaten,
is altijd om ons heen.

97
Herinner mij, maar niet in sombere dagen
als wolkenluchten licht verjagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

98
En leven is eeuwig
en liefde is onsterfelijk
en dood is slechts een horizon
en een horizon is niets anders dan
de beperking van ons zien.

99
'n Leven dat beleefd werd
eindigt niet op aarde
het heeft onsterfelijke waarde.

100
Als leven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing.

101
De gedachte aan de vergankelijkheid
van alle aardse dingen
is een bron van grenzeloos lijden
en een bron van grenzeloze troost.

102
En altijd is het zo geweest,
dat de liefde haar eigen
diepte niet kent dan op het
uur der scheiding.

103
Wanneer je afscheid neemt van je vriend
treur je niet;
want wat je het diepst in hem bemint kan
klaarder voor je zijn bij zijn afwezigheid.

104
Sterven is geen afscheid
van het leven,
wel van de tijd.

105
Eenzaam ben je nooit geweest,
eenzaam ben je niet gegaan.
Eenzaam zijn wij die zonder jou verder moeten.

106
Alle woorden zijn gezegd,
alle gedachten zijn gedacht.
Jij was bij ons, je bent er nog

107
Al ben ik niet meer
in het aardse bestaan.
Zal ik in iedereen verder gaan.

108
De laatste avond stond hij daar
in het felle witte licht
hij kreeg een daverend applaus
toen viel het vóórdoek dicht
hij staarde in de spiegel naar
zíjn laatste witte kop
toen haalde hij de schmink er af
en sprak: "het zit er op".

109
Mijn leven
Intens heb ik het vastgehouden
Met liefde weer los gelaten

110
Als je zoveel zon en warmte geeft
heb je niet voor niets geleefd.

111
Hier op aarde scheiden onze wegen
maar een ding weet ik zeker:
Eenmaal komen wij elkaar weer tegen

112
Voor alles is een reden,
verborgen in de tijd.



113
Lucht, adem van het leven
het was aan onze jongen niet gegeven.

114
De mens sterft
De liefde niet

115
Hoe droef je ook bent,
een mooie herinnering is altijd nabij...

116
Als ik een ster zie stralen in de nacht,
dan weet ik dat jij naar mij lacht.
Nu moet ik verder zonder jou,
Maar weet dat ik voor altijd van je hou.

117
In liefde waren wij één,
ook in ons verdriet en onze wanhoop.
Dit alles is nu verbroken,
nu je niet meer bij ons bent.

118
Lief mannetje, te teer voor dit leven,
je lichtje is niet uitgegaan
maar uit ons zicht gedreven.

119
Zoals de dennen
de vorm van de wind bewaren
hoewel de wind weg is, niet hier is,
zo bewaren de woorden
de vorm van de mens
ook als de mens weg is, niet hier is.
(Yorgos Seferis)

120
Alles is volbracht

121
Als iets liefs je verlaat,
blijft liefde over

122
Dan knakt haar steel,
haar schoonheid gaat verloren.
Men kent en vindt
haar standplaats zelfs niet meer.


