
1

Catalogus



2

uitvaartkisten



3uitvaartkisten

Massief Grenen, Hollands hout 1-50 Hollands hout | Bekleding: strak katoen & koord

Massief Vuren  1-50 HC8 | Bekleding: strak katoen & koord



4uitvaartkisten

Massief eiken, Eco Natuur 1-70 TC8 Eco | Bekleding: strak katoen & koord 

Massief eiken, Eco Natuur 1-70 HC8 Eco | Bekleding: strak katoen & koord



5uitvaartkisten

Massief Populieren, Eco Natuur 8-10 HCL Natuur | Bekleding: strak katoen & koord

Massief populieren, Eco Natuur 8-10 HC8 Natuur | Bekleding: strak katoen & koord



6uitvaartkisten

MASSIEF Populieren, Eco Natuur Carino Natuur | Bekleding: strak katoen & koord

Massief Populieren, Eco Natuur 8-10 TC8 Natuur | Bekleding: strak katoen & koord



7uitvaartkisten

Luxe Printfolie Grijs Wax 1-97 HC8 | Bekleding: strak katoen & koord

Massief Populieren 100% linnen Linum HC8 | Bekleding: strak katoen & koord



8uitvaartkisten

Luxe Printfolie Grijs Wax 1-90 RC8 | Bekleding: strak katoen & koord

Luxe printfolie Grijs Wax 1-90 HC8 | Bekleding: strak katoen & koord



9uitvaartkisten

Luxe Printfolie Wit Wax 1-97 HC8 | Bekleding: strak katoen & koord

Luxe Printfolie Wit Wax 1-90 HC8 | Bekleding: strak katoen & koord



10uitvaartkisten

Luxe Printfolie Wit Wax 1-90 RC8 | Bekleding: strak katoen & koord



11uitvaartkisten

Luxe Printfolie Rustiek Wax 1-90 RC8 | Bekleding: strak katoen & koord

Luxe Printfolie Rustiek Wax 1-90 HC8 | Bekleding: strak katoen & koord



12uitvaartkisten

Eiken gefineerd 1-87 S 3207 | Bekleding: strak katoen & koord

Eiken gefineerd 1-80 HC8 | Bekleding: strak katoen & koord



13uitvaartkisten

Eiken gefineerd Blauw gespoten 1-80 R Arti | Bekleding: strak katoen & koord

Eikenprint wit gespoten 1-27 WHC8 | Bekleding: strak katoen & koord



14uitvaartkisten

Massief Eiken 1-78 ES 3207 | Bekleding: strak katoen & koord

MDF wit gespoten La Linea Wit | Bekleding: strak katoen & koord



15uitvaartkisten

Gevlochten Manillahennep UB 07 ABACA | Bekleding: strak katoen & koord

Massieve steigerdelen Steiger kist | Bekleding: strak katoen & koord
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rouwkaarten
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Magnolia in balk 89.262.2 B Rode Roos linksboven 89.264.2 B

rouwkaarten

Dubbel preegkader 89.155.2 B



18rouwkaarten

Veldbloemen 89.113.2 BOrchidee met water 89.117.2 BOrchidee in balk 89.196.2 B
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Bosdreef 89.127.2 BKnotwilgen 89.276.2 B

rouwkaarten

Polderlandschap 89.189.2 B



20rouwkaarten

Voetstappen in het zand 89.163.2 BDuinlandschap 89.270.2 BBrug 89.197.2 B



21rouwkaarten

Grote Kerk 89.803.2 B Dordrecht RAD



22rouwkaarten

Magnolia links 89.278.2 B Vergeet me nietjes 89.307.2



23rouwkaarten

Paardenbloem pluis 89.313.2 Golfbrekers 89.274.B



24rouwkaarten

Steiger met riet 89.732 B Voetstappen bij avondzon 89.317.5



25rouwkaarten

Tulpen 89.321.5Roze boeket 89.319.5
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voorbeeld teksten



27voorbeelden rouwbrieven

omsChrijving

Mijn lieve, dappere, innig geliefde, 
onvergetelijke, dierbare, man/vrouw, 
vriend/vriendin, partner, levensgezel

Onze (zeer) zorgzame, lieve, dierbare, 
onmisbare, onvergetelijke, fijne vader / 
schoonvader / grootvader / overgrootvader 
/ opa / broer / zwager / oom / neef

leeftijd

in de leeftijd van … jaar
op … jarige leeftijd
*23 maart 1919 - † 7 mei 2002 
hij werd … jaar
hij mocht slechts … jaar worden
……. is maar 23 jaar geworden

PleChtigheid

Wij willen hem gedenken in de samenkomst welke gehouden zal 
worden op …..

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op ….

…. dag  wordt om 11.00 uur tot zijn intentie de gezongen 
Eucharistieviering opgedragen in ….

De rouwdienst zal D.V. … worden gehouden in …

Op ….. willen wij om 11.00 uur … gedenken in de dienst welke 
gehouden zal worden in …

Graag komen wij, samen met u, bij elkaar om … te gedenken op ….

… waarna wij hem te rusten leggen op …

….waarna wij hem naar zijn laatste rustplaats begeleiden op …

… waarna de begrafenis/crematie zal plaatsvinden in/op …



28voorbeelden rouwbrieven - kader dagblad (indien mogelijk)

Want het einde blijft nu open 
zoals jij het achterliet

Met droefheid geven wij U kennis dat geheel onverwacht van 
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader, grootvader en overgrootvader

Jacob Teun van Ooijen                                                                               
~ Jan ~

in de leeftijd van 68 jaar.

Want het einde blijft nu open 
zoals jij het achterliet

Met droefheid geven wij U kennis dat geheel onverwacht van 
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader, grootvader en overgrootvader

Jacob Teun van Ooijen                                                                               
~ Jan ~

in de leeftijd van 68 jaar.

Want het einde blijft nu open 
zoals jij het achterliet

Met droefheid geven wij U kennis dat geheel onverwacht van 
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader, grootvader en overgrootvader

Jacob Teun van Ooijen                                                                               
~ Jan ~

in de leeftijd van 68 jaar.

Want het einde blijft nu open 
zoals jij het achterliet

Met droefheid geven wij U kennis dat geheel onverwacht van 
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader, grootvader en overgrootvader

Jacob Teun van Ooijen                                                                               
~ Jan ~

in de leeftijd van 68 jaar.

kader lijn of smal kader

dubbel kader

3 of 4 pt. kader

dun/dik kader



29aanhef rouwbrief / advertentie

algemeen

rb 01
Bedroefd geven wij u kennis dat geheel onverwacht 
van ons is heengegaan…

rb 02
Dankbaar voor alle liefde, nooit aflatende zorg en 
toewijding die wij van hem/haar mochten ontvangen, 
geven wij u kennis dat wij afscheid moeten nemen 
van…

rb 03
Na een moedige, maar oneerlijke strijd is op … -jarige 
leeftijd van ons heengegaan…

rb 04
Na een dapper en stil gedragen lijden is zacht en 
kalm van ons heengegaan…

rb 05
Verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van

rb 06
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij/zij voor ons 
heeft betekend, geven wij u kennis dat nog onver-
wacht is overleden…

rb 07
Na een moeilijke laatste levensperiode is van ons 
heengegaan…

rb 08
Bedroefd geven wij u kennis dat toch nog onverwacht 
van ons is heengegaan…

rb 09
In zijn slaap is zacht en kalm overleden….

rb 10
Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven 
wij u kennis dat voor ons veel te vroeg en geheel 
onverwacht is heengegaan..

rb 11
Onze troost is te weten dat zij nu geen pijn meer 
hoeft te voelen. Toch kan dat ons diep gevoel van 
verdriet en verslagenheid niet wegnemen nu…. uit 
ons midden weg is.

rb 12
Na een lang en gelukkig leven overleed toch nog 
plotseling…

rb 13
Met veel verdriet geven wij u kennis dat, na een 
welbesteed, arbeidzaam en zorgzaam leven vandaag 
is overleden…

rb 14
Zes maanden nadat wij gehoord hadden dat hij 
ongeneeslijk ziek was hebben wij verdrietig afscheid 
moeten nemen van…

rb 15
Bedroefd, maar dankbaar dat een lang lijden hem 
bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat van ons 
is heengegaan…

rb 16
Bedroefd om zijn heengaan, maar met een bevrijdend 

gevoel dat zijn moedige strijd nu voorbij is, geven wij 
u kennis dat, na jaren van hoop en teleurstelling, is 
overleden…

rb 17
Met droefheid geven wij u kennis dat wij veel te vroeg 
afscheid moeten nemen van…

rb 18
Na eerst heel bewust van ons allen afscheid genomen 
te hebben is hij na enige tijd ingeslapen…

rb 19
Herstellend van een zware operatie en de toekomst 
vol optimisme tegemoet ziend is, volkomen 
onverwacht, overleden…

rb 20
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor 
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een 
langdurig ziekbed is overleden…

rb 21
Bedroefd, maar in dankbare herinnering aan hetgeen 
hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis 
dat na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis 
“Crabbehoff” van ons is heengegaan…

rb 22
Vol bewondering voor de manier waarop hij het 
onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid 
voor ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis 
dat van ons is heengegaan 



30aanhef rouwbrief / advertentie

rb 23
Intens bedroefd, maar met blijde herinneringen aan 
de geweldige tijd die wij met elkaar gehad hebben, 
hebben wij afscheid moeten nemen van….

rb 24
Te vroeg werd het stil….

rb 25
Gelukkig is… een langer lijden bespaard gebleven. 
Dat neemt niet weg dat wij zijn lieve aanwezigheid erg 
zullen missen. ..

rb 26
Na een intensief en liefderijk leven is van ons 
heengegaan…

rb 27
Na een lang en welbesteed leven is, in alle rust, van 
ons heengegaan…

rb 28
Thuis, in zijn eigen omgeving, is rustig overleden…

rb 29
Vandaag is rustig overleden…

rb 30
In haar vertrouwde omgeving, omringd door hen die 
haar dierbaar zijn, is rustig ingeslapen…

rb 31
Verdrietig maar dankbaar voor zijn nooit aflatende 
zorg voor ons en met dankbaarheid in ons hart dat 
hem een verder lijden bespaard is gebleven, geven 
wij u kennis dat van ons is heengegaan…

vanuit het geloof

rb 50
De Heer heeft, op Zijn tijd, tot Zich genomen…

rb 51
Het aardse leven van… is ten einde

rb 52
In het vertrouwen dat hij in Gods liefde is 
opgenomen, geven wij u kennis dat van ons is 
heengegaan…

rb 53
Met droefheid geven wij u kennis dat het de Here 
heeft behaagd van ons weg te nemen….

rb 54
Voor ons geheel onverwacht, maar op Zijn tijd heeft 
God thuisgehaald….

rb 55
Hopende op Gods genade is na een lange en aan het 
eind moeilijke weg overleden…

rb 56
Uit zijn lijden verlost mag hij nu bij zijn Heer en 
Heiland rusten….

rb 57
In Jezus ontslapen…

rb 58
Heden is overleden, voorzien van het Sacrament der 
zieken…

rb 59
God vond zijn taak volbracht en riep tot Zich…

rb 60
Heden is overleden, voorzien van het Sacrament der 
zieken…

Collega / vriend

rb 70
Verslagen en vol verdriet zijn wij door het overlijden 
van onze collega…

rb 71
Wij ontvingen het trieste bericht van het overlijden 
van onze collega… 

rb 72
Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van onze zeer gewaardeerde collega…  

rb 73
Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze vriend en collega…  

rb 74
Een goed collega is op reis gegaan…

eventuele toevoegingen bij deze teksten:
– Wij wensen …. veel sterkte toe met de verwerking 
van dit verlies
– Onze gedachten zijn bij de familie 
– Wij wensen zijn/haar familie, maar ook de vele 
vrienden veel sterkte.
– Wij zullen zijn/haar warme belangstelling en 
persoonlijkheid nooit vergeten.
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ongeval

rb 100
Door een tragisch ongeval is veel te vroeg van ons 
weggenomen…

rb 101
Wij zijn verbijsterd en verslagen omdat onze…niet 
meer leeft. Een dramatisch ongeluk maakte een eind 
aan zijn jonge, bruisende leven.

rb 102
Wij hebben geen woorden om te zeggen wat in ons 
omgaat nu…
Door een tragisch ongeval van ons is weggenomen.

rb 103
Haar jeugd was vol beloften en vol plannen ook. 
Waarom de dood zo wreed moest ingrijpen blijft een 
onbeantwoorde vraag bij het plotselinge overlijden 
van…

rb 104
Bijna 10 jaar is hij geworden. Het ongeluk dat een 
einde aan zijn jonge leven maakte lijkt ongelooflijk, 
maar is waar. Bid met ons om berusting en 
aanvaarding.

rb 105
Na een rijk en liefdevol leven tussen de mensen die 
hij zo lief had is nu, door een noodlottig ongeval van 
ons weggenomen…

baby, kinderen

rb 125
Intens verdrietig geven wij u kennis dat ons op 15 
april 1994 geboren dochtertje en zusje…niet lang bij 
ons mocht zijn.

rb 126
Na een oneerlijke strijd van bijna 3 weken is ons 
zoontje heengegaan…

rb 127
Geproefd van het leven dat hij niet lang mocht 
genieten….

rb 128
Een leven nog zo klein en pril,
een leven nog zonder eigen wil.
Nog veilig geborgen in moeders schoot,
vond jij in rust een stille dood.

20 weken had je bijna volbracht,
maar we hebben tevergeefs gewacht.
Je was zo mooi, zo zacht, zo fijn.
Heel even mocht je bij ons zijn.

Hoeveel we van je houden zul je nooit weten. Lieve 
……., we zullen je nooit vergeten. 

rb 129
Bijna 7 maanden hebben we jaar je uitgekeken
Wat zo mooi leek, mocht niet zo zijn
Samen zullen we verder gaan



32teksten algemeen

01.
Flink was je, je hele leven.
Moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je dat ook wij zullen zijn,
maar ’t afscheid nemen doet zo’n pijn.

02.
Voor mij ben je niet weg, voor mij ben je niet dood,
want als ik in de spiegel kijk
dan zie ik jou en dat houdt me groot
Frencis

03.
Ik mis je

04.
Herinner mij, maar niet in sombere dagen,
als wolkenluchten licht verjagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

05.
Waarom al dat vechten? Waarom al die pijn?
Je wilde niet weg, wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk, De strijd niet terecht.
Je wilde graag leven,
Maar verloor dit gevecht.

06.
Nu hij/zij er niet meer is
resteert alleen de herinnering
maar die is zo geweldig dat hij/zij
daarin voor ons blijft leven

07.
Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn

Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn

08.
Dank goede vrienden, voor al het mooie 
dat we samen hebben beleefd.

09.
In je hart leven mensen
die daar helemaal thuis zijn
en die daar blijven wonen zelfs als ze dood zijn

10.
Het stopsein heeft hij/zij zelf gegeven.
Dat kost moed, maar zo was zijn/haar leven.

11.
Niets is “zomaar” alles heeft een bedoeling
’n schakel in een eeuwigdurende kalender
12.
Door de tranen van nu
schemert de glimlach der herinnering

13.
Jouw leven moesten wij loslaten,
in ons leven houden wij jou altijd vast.

14.
Elk afscheid
is de geboorte van een herinnering.
Salvador Dali

15.
Vriend
Je hebt iemand nodig, stil en oprecht
die als het er op aankomt
voor je bidt of voor je vecht.

Pas als je iemand gevonden hebt,
die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen:
‘k heb een vriend.
Toon Hermans

16.
….en als onze aardse last met de aarde gaat vergroeien, 
zal uit jou een bloempje bloeien…
Simon Carmiggelt
17.
Wanneer je verdrietig bent
blik dan opnieuw in je hart
en je zult zien dat je huilt
om wat je vreugde schonk
Kahil Gibran

18.
’t Verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van zijn/haar gedachten nam.
Wij voelen met zijn/haar stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.

19.
Zoals een bloem de zon nodig heeft
om een bloem te worden.
Zo heeft de mens de liefde nodig
om mens te worden.

20.
Jammer, omdat je zo lief was.
Blij, omdat je niet meer ziek bent.
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21.
Je zeilde graag naar de horizon.
Jammer, je ging er nu overheen.
Helaas kunnen we niet met je mee.
Deze tocht is alleen voor jou.

22.
Waar je ook bent, ik zal het niet weten,
niet in tijd of afstand te meten.
Ik heb je bij mij, diep in mij,
daarom ben jij zo dichtbij.

23.
Geen zee was jou te hoog, 
veel heb je overwonnen,
nu ben je ondanks dat. 
de grote vaart begonnen.

24.
Als je een heel lang leven
liefde en warmte hebt gegeven.
Als je in tijden van verdriet
toch nog de zonzij ziet.
Als je een goed voorbeeld geeft
heb je niets voor niets geleefd.

25.
Ik voel me als een vlinder
dwarrelend in de wind.
Elke zucht is nieuw
omdat hij geen verleden vindt.
Ik vlieg door zonnestralen
mist en regenbuien heen.
Maar eens strijk ik neder en ween.
Mijn tranen zullen zijn
als dauwdruppels, opkomend in het gras,

want dan wilde ik
dat ik nooit een vlinder was.

26.
Als je iedere dag aanvaardt met een gulle lach.
Als je met een blij gezicht 
denkt aan je werk en aan je plicht.
Als je zonder veel gepraat 
anderen helpt met woord en daad.
Als je steeds naar het goede streeft, 
heb je niet voor niets geleefd.

27.
Niemand staat stil bij het woord “samen”.
Maar het is een groot gemis 
als “samen” uit je leven verdwenen is.

28.
Samen zijn: is samen lachen, samen huilen, 
leven door dichtbij elkaar te zijn.

29.
Samen zijn, dat wil toch iedereen. 
Rust nu maar samen.
30.
Niet wat we krijgen, maar wat wij geven, 
bepaalt de waarde van ons leven.

31.
Zoals de dag uit de nacht treedt, 
treedt het leven uit de dood, 
er is de liefde die niet sterft

32.
Als ik dood ga, huil maar niet. 
Ik ben niet echt dood moet je weten.

Het is maar een lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.
Bram Vermeulen

33.
Stuur uit mijn as voor alle winden, 
dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden, naar alles 
wat het eens beminde, 
naar wolk en zee en zich daarmee verbinden.

34.
Je vocht om te blijven leven 
Je humor bleef bestaan
Je hebt ons alles gegeven
en zal nooit uit onze gedachten gaan

35.
Er zijn geen woorden voor een zieke, 
van wie je weet hij/zij redt het niet.
Je streelt zijn/haar wang, je ziet zijn/haar ogen, je bent 
bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor het einde, 
dat na een moedige strijd kwam, 
omdat het niet alleen zijn/haar leven, 
maar ook het lijden overnam.

36.
Als…
Als ik de dingen niet meer weet.
Als ik de namen niet meer ken 
en al wat ik weet meteen weer vergeet, 
zodat ik onherkenbaar ben.
Herinner mij dan, stralend in de zon, 
vol levenskracht, toen ik alles nog kon.
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37.
Van de vrede blijf je dromen, 
van een wereld in het groen,
waar verdriet niet meer kan koen, 
waar geen mens je kwaad zal doen.
Niemand bang meer en alleen, 
zon en warmte om je heen.
Hanna Lam

38.
De zon scheen,  de bloemen bloeiden, 
de vogels floten…en toen was het stil.

39.
Er is een boom geveld  met lange groene lokken. 
Hij zuchtte ruisend als een kind 
terwijl hij viel, nog vol van zomerwind.
M. Vasalis

40.
Mijn liefde is gevlogen, heel ruw 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. 

41.
Als ik doodga hoop ik dat je erbij bent.
Dat ik je aankijk, dat jij mij aankijkt.
Dat ik je hand nog voelen kan.

Dan zal ik rustig doodgaan.
Dan hoeft niemand verdrietig te zijn.
Dan ben ik gelukkig.
Remco Campert

42.
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 
is kind worden en naar de sterren kijken, 
en daarheen langzaam worden opgelicht.
Ed Hoornik
43.
….en als onze aardse last met de aarde gaat vergroeien, 
zal uit jou een bloempje bloeien…
Simon Carmiggelt

44.
Als je geen dromen meer hebt en geen speelse 
gedachten, dan is je leven voorbij.
I. Klint

45.
Het zijn de kleine dingen die ik achterlaat voor mijn 
beminden, grote dingen zijn voor iedereen.
Tagore

46.
Anders wordt de weg voor wie hem niet alleen hoeft te 
gaan.
Je sterft niet vereenzaamd, niet onmenselijk.
Je sterft gehuld in de warmte van wie je vergezelden.

47.
Moeder zijn is alles geven 
zorg en lijden 
liefde en leven.

Moeder zijn is alles derven
alles…en tevreden sterven.

48.
Plotseling ging jij heen, nu zijn wij alleen.
Onuitsprekelijk verdriet, 
vergeten zullen wij je niet.
Vaarwel.

49.
Ik ben op reis, al weet ik niet waarheen.
Maar ergens stond geschreven 
dat ik deze weg moest gaan.
En al aarzel ik soms even 
langs die eindeloze baan.
Toch weet ik, iemand ging me voor 
en daarom ga ik door.

50.
Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, 
maar moet voorwaarts worden beleefd.
S. Kierkegaard

51.
Heel bijzonder, heel gewoon. 
Gewoon een heel bijzondere man/vrouw.

52.
Hij/zij die voor anderen klaarstond.
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53.
De bomen komen uit de grond 
en uit hun takken twijgen.
En iedereen vindt het heel gewoon 
dat ze weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen op de grond 
en dan opnieuw weer bloeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd 
dat al wat sterft opnieuw zal bloeien.
Toon Hermans

54.
Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig 
meedragen, al wat waard is om niet te vergeten.

55.
Huil niet om mij, mijn lijden is ten einde.
Voor mij geen zorgen meer, 
geen angst en nooit meer pijn.
Wil niet verdrietig zijn 
zoals soms mensen doen die weten van verlies maar 
vreemd zijn aan ’t gewin.

56.
We zeggen veel te gauw: “het is voorbij”.
Is er niet slechts je lichaam weggenomen, 
niet wie je was en ook niet wat je zei.

57.
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken, 
zijn/haar leven waas ons allen zoveel waard; hij/zij 
was één van die stille, hartelijke werkers die iedereen 
alleen zichzelf/haarzelf niet spaart.

58.
Als leven lijden wordt is sterven een gewin.

59.
De mensen van voorbij zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij zij zijn met ons verweven.
Hanna Lam

60.
Zijn/haar leven was werken,  nu heeft hij/zij rust

61.
We zullen nog altijd grapjes met je maken 
we zullen samen door het stille landschap gaan nu je 
onze handen niet meer aan kunt raken raak je ons hart 
nog duidelijker aan

62.
Allen die hem/haar gekend hebben zullen de leegte 
beseffen die hij/zij achterlaat

63.
Zijn/haar dapperheid en strijd hebben diepe indruk op 
ons gemaakt

64.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat door het verleggen van die ene steen 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Paul de Leeuw

65.
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.

66.
De liefde die je aan ons allen hebt gegeven zullen wij 
koesteren, alle dagen in ons leven.

67.
Voor altijd in ons hart

68.
Lach om wat ons samen heeft doen lachen

69.
Mijn leven is voltooid.
Laat jullie liefde en zorg voor elkaar
onverminderd blijven.

70.
De zon gaat onder maar de warmte blijft

71.
Een schip dat achter de horizon vaart is niet weg.
Wij zien het alleen niet meer.
72.
Als je voor mij kijkt naar de sterren en de maan denk 
dan: ik moet verder gaan
73.
Je was een uniek mens 
als man/vrouw, opa/oma. 
Die een onuitwisbare indruk op ons achterliet.
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74.
U/Jij was de zon in mijn/ons leven

75.
Huil niet omdat hij/zij er niet meer is 
maar glimlach omdat hij/zij er was

76.
Voor vader/moeder bloeien er meer bloemen in mijn/
ons hart dan in alle tuinen

77.
Ik heb geen hoop Ik heb geen angst Ik ben vrij

78.
Na, 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.

79.
Slechts dat je ons bent voorgegaan en op ons wacht, 
troost gedeeltelijk onze smart.
Maar tot die tijd leef jij voort in ons hart.

80.
De mooiste bloem wordt het eerst geplukt

81.
Nu jaagt de dood geen angst meer aan

82.
Je woont in ’t mooiste plekje in ons hart

83.
Na vele reizen is dit mijn langste reis

84.
Het is ons maar geleend de vele mooie dingen.
Ons onbetwistbaar eigendom zijn de
herinneringen.

85.
Als ik verdriet heb en geen raad meer weet, 
denk ik aan al het goede dat je voor mij deed.

86.
De kaars leek bijna eindeloos 
maar nu is ze stil gedoofd.

87.
De dood is slechts het doven van de kaars. 
De ochtend is aangebroken.

88.
Het leven is als sneeuw, 
je kunt het niet bewaren.

89.
Lieve… het leven gaat voorbij, 
maar voor altijd leef je door in mij

90.
Leven geeft liefde met al de fijne dingen.
De dood neemt alles,  
wat blijft zijn herinneringen.

91.
In liefde geboren 
In liefde geleefd 
In liefde gestorven

92.
Liefde is als een trouwring, 
een trouwring is oneindig.
93.
Wij ontmoeten elkaar weer, 
we weten niet waar, 
we weten niet wanneer.

94.
Door een onzichtbare draad 
blijf jij steeds met ons verbonden.

95.
Slechts het blad is gevallen, 
de stam zal blijven staan.

96.
Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbij ging 
omdat vandaag alles zo anders is
97.
Je licht ging maar je stralen schijnen door.
Wij zijn erdoor geraakt en 
warmen ons nu aan het schijnsel van je ziel.

98.
Al ben ik niet meer in het aardse bestaan.
Toch zal ik in iedereen verder gaan.

99.
Als je zoveel zon en warmte geeft 
heb je niet voor niets geleefd.

100.
Hier op aarde scheiden onze wegen, 
maar één ding weet ik zeker: 
éénmaal komen wij elkaar weer tegen.
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101.
Je moeder blijft je moeder, 
zo eigen en vertrouwd
Je wilt haar niet graag missen 
omdat je van haar houdt
Maar eens dan komt de dag 
dat je haar moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan

102.
Weggaan is iets anders dan het huis uitsluipen, zacht 
de deur dichttrekken achter je bestaan 
en niet terugkeren.
Je blijft iemand op wie wordt gewacht.
Weggaan kun je besschrijven 
als een soort van blijven.
Niemand wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid, want je gaat niet weg.
Rutger Kopland.

103. 
Duizend woorden zijn te weinig
om te zeggen hoe je was;
Duizend woorden zijn te weinig 
voor de omvang van je wanhoop 
toen je lichaam niet genas;
Duizend woorden zijn te weinig 
voor de grootte van jouw moed 
vanaf het begin tot aan je afscheidsgroet

104.
En altijd is het zo geweest,
dat de liefde haar eigen diepte niet kent
dan op het uur van de scheiding

111.
Ik geloof niet in ’t hierna.
Wat me wel een beetje spijt.
Want stel je voor dat het zo is,
dank ben ik je voor eeuwig kwijt.

En met wie moet ik dan praten.
Als ik even niets te doen heb.
Voor altijd…..
André van Duin

112.
Ik hou van jou
met heel m’n hart en ziel hou ik van jou.
Langs de zon en maan 
tot aan het ochtendblauw.
Ik hou nog steeds van jou. 
Lennaert Nijgh 

113.
Als ik mijn ogen sluit,
dan zie ik ons weer samen.
Als ik mijn ogen sluit,
dan ben je weer bij mij.
Als ik mijn ogen sluit,
dan hoor ik onze namen.
Als ik mijn ogen sluit,
dan ben je heel dichtbij.
Haro Slok

105.
Onmisbaar Onvervangbaar Onvergetelijk
Nu ontsteltenis Onmetelijk

106.
Als het lijden wijkt voor het laatste offer
de ongelijke strijd ten einde is,
is ons verdriet, omdat we van je houden
jouw rust is ons gemis

107.
Rust nu maar uit in vrede en zonder pijn,
na al je zorgen aan ons besteed.
Jij hebt je taak meer dan volbracht.
We weten en willen geloven
dat je op ons allen wacht.

108.
Als de wereld om je heen
steeds vager wordt.
Als er onrust is en pijn.
Dan is het goed
dat er nu vrede kan zijn.

109.
En altijd komt de nacht
met handenvol donker.

110.
Zwaar was de last die jij moest dragen.
Zwaar is de last die ik nu onderga.
Daar is het licht dat jouw zal dragen.
Hier is de duisternis waar ik nog sta.



38teksten algemeen

114.
In de leegte staat zijn naam geschreven,
komt alle goeds naar boven drijven.
Het allerdiepste van zijn leven
zal altijd in ons midden blijven:
een dierbaar mens die in zijn eenvoud
zo vol betekenis kon zijn
gaf aan ons leven rijke inhoud.

115.
Dwars door de stille leegte
klinkt de echo van jouw lach.
Zachtjes, van een afstand,
alsof ik je daarnet nog zag.
Steeds denk ik aan jouw grappen,
steeds weer hoor ik jouw stem.
Dan voel ik weer die leegte,
omdat jij er niet meer bent.

116.
Vergelijk de situatie met de wind
die je nodig hebt om te zeilen.
Je moet zeilen met de wind van vandaag,
die van gisteren helpt me niet vooruit,
die van morgen blijft misschien wel uit.
Dus moet is zeilen met de wind van vandaag

117.
De zon nam haar die avond mee,
achter de einder, waar het altijd licht is.
Wij bleven samen achter met een sterrenhemel,
vol herinneringen.

118.
Nee, ze kunnen niet weten
wat wij nu voelen.
Die steken, die pijn van afgesneden zijn.

En, nooit meer samen…..
ach niets zal meer hetzelfde zijn zonder jou.

119.
Ik staar omhoog en zoek naar jou
in het zwart van de nacht.
Ik stel me voor dat jij daar bent
en gewoon tegen me lacht.
Ik zie je niet, ik hoor je niet,
maar omdat ik je zo mis,
ben ik van het feit doordrongen, 
dat daar boven mij iets is.
Ik sluit mijn ogen en beleef een intens moment.
Ik weet gewoon, ik voel gewoon,
dat jij dichtbij me bent.

120.
Langzaam zie ik hen gaan
die ik nog bij mij had, 
de bocht om van het pad. 
Wat goud doorschenen stof, 
dan wordt het in de hof 
nog stiller dan voorheen. 
De liefsten, …..één voor één.
Ida Gerhardt

121.
Altijd was je even krachtig, 
op het laatst alleen nog moe
en we groeiden, dat was prachtig,
 dichter naar elkaar nog toe.
Nu is er een nieuwe start.
Jij blijft leven in mijn hart.

122.
Ik hou je vast in mijn gedachten
Ik zie nog hoe je naar me lachte

En die herinnering maakt niemand stuk.

123.
Een boom zonder takken, 
Een hemel zonder blauw.
M’n lief, dat is een dag….zonder jou.
Toon Hermans 

124.
Wij hebben steeds van jou gehouden, 
in jóuw leven lag de kracht,
waarop wij steeds óns leven bouwden,
lieve oma, rust maar zacht.
Theo Marcelis

125.
Ik hou van het altijd bewegende water 
soms een zegen, vloek weer later.
Het water stroomt waarheen het wil 
ik kijk en luister en word stil.
Frank de Goede

126.
Als de nacht in de dag verloren gaat 
en het meer verdwijnt in de zee 
draag ik jouw hart voor eeuwig in het mijne mee.
Tony Kroon

127.
We weten het niet,
 we zullen het nooit begrijpen.
Waarom een mensenleven wordt bekort.
Waarom de ene bloem tot vrucht mag rijpen,
de ander reeds om de knop verdort.
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128.
Treur niet om je geliefde,
maar weet dat ze nog bestaat.
Ze bestaat nog in je hart
en weet dat ze daar nooit meer weggaat.

Want eens zie je ze terug.
Die dag komt een keer,
want sterven doet iedereen
elke dag een beetje meer.
Patrick.

129.
Waar mensen mensen zijn
die elkaar verstaan.
Waar liefde liefde is
daarheen wil ik gaan.

Waar het eeuwig vrede is
waar de zon schijnt.
Waar een nieuwe wereld is
die niet meer verdwijnt.

130.
Een roos als symbool
vertelt ons van ’t leven.
De één is er lang
de ander maar even.

131.
Doof nu ‘t licht en sluit je ogen
en vergeet de strijd
jouw leven hier is omgevlogen
maar je liefde blijft
Laat nu die laatste droom maar komen

en wees niet meer bang
jouw nacht van vrede is gekomen
na een leven lang
En waar jij gaat laat ik mijn hart
en ziel met jou meegaan
jouw taak op aarde is voldaan
zoals je was in alle liefde
zo zal je gaan
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01.
Verder van de wereld weg, elke dag een beetje.
Dichter naar de hemel toe, elke dag een treetje.

02.
Het was verlokkend naar die horizon te zweven
verlost te zijn van angst en pijn.
Maar ik verkoos te vechten 
voor mijn aardse leven.
En God alleen weet 
waarom dit mijn keus moest zijn.

03.
De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu 
af aan tot in de eeuwigheid.
Psalm 121 : 8

04.
Een moeder sterft altijd te vroeg 
al wordt ze nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal 
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren knellen gaan, 
zij ziek wordt, moe en oud, 
bid je dat God haar halen zal, 
omdat je van haar houdt.

05.
Hij zal mij bevrijden
Hij brengt mij naar het licht en  
verheugd zal ik opzien naar Zijn gerechtigheid.
Micha 7 : 9

06.
Heer op U heb ik mijn hoop gesteld, 
en in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.

07.
Eindelijk in veilige haven

08.
Zijn/haar plaats is leeg, zijn/haar stem is stil.
Wij zwijgen Heer, het is Uw wil.

09.
Onrustig is ons hart totdat het rust in U.
Augustinus

10.
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand
11.
Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe.

12.
Wat God doet is welgedaan, Zijn wil is wijs en heilig.
’t Zal aan Zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij Zijn trouw nabij,
ja Hij, de Heer der heren,  
blijft eeuwig wijs regeren.
Gezang 432

13.
Wie in zijn/haar leven zoveel goeds heeft gedaan, kan 
rustig de eeuwigheid binnengaan.
Misschien kan hij/zij daar zijn/haar steun nog geven, 
aan hen die achterbleven.

14.
In liefde met allen heb ik geleefd.

In vrede met Christus ben ik heengegaan.

15.
God heeft ons geen kalme reis beloofd, 
maar wel een behouden aankomst.

16.
Verrijzen is ons geloof,
weerzien onze hoop,
gedenken onze liefde.
Onder Gods hand lééf ik mijn leven
In Gods hand geef ik mijn leven terug……
Jullie die mij zo liefgehad hebben, 
let niet op het leven dat ik afgesloten heb 
maar op het leven dat ik begin.
Augustinus

17.
Ik verlaat diegenen die ik liefheb om 
diegenen die ik liefhad terug te vinden

18.
Heer neem hem/haar op in Uw woning 
want wij hebben hem/haar lief

19.
Langs Uw weg leid mijn leven.

20.
De laatste uren voor het einde 
dan wordt die grote wereld klein, 
is plotseling alles onbeduidend, 
tot aan het laatste beetje pijn.
Wat wij zo indrukwekkend vonden 
verliest zijn glans, verliest zijn zin, 
maar achter de gesloten ogen 
glanst een gigantisch groot begin.
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21.
Wij verliezen onze tijd 
door aan morgen te denken, 
terwijl we de dag van vandaag 
laten voorbijgaan, 
en de dag van gisteren is voorbij.
Moeder Teresa

22.
Je hebt je strijd ten einde toe gestreden 
tot God je riep, 
Hij nam je bij de hand.
Hij heeft geluisterd 
naar je vurige gebeden, 
je stap voor stap geleid 
naar het beloofde land.
En naast de droefheid die we moeten dragen
is het weten: God heeft je bevrijd.
Hij gaf ons niet het antwoord op onze vragen
maar schonk ons uitzicht op Zijn eeuwigheid.

23.
Wees getrouw tot de dood 
en ik zal u de kroon des levens geven.
Apok. 2 : 10

24.
Door te sterven 
wordt men voor eeuwig geboren.
Sint Franciscus

25.
Al ging ik door een dal van diepe duisternis 
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.
Psalm 23

26.
De gloed van liefde is een vlam van de Eeuwige.
Hooglied 8 : 6

27.
Vrees niet, want Ik heb u verlost, 
Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.
Jesaja 43 : 1 b

28.
Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn, 
de Heer heb ik tot mijn toevlucht gesteld.
Psalm 73 : 28

29.
Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar 
de meeste van deze is de liefde.
I Korintiërs 13 : 13

30.
Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt 
en Ik zal u rust geven.
Matteüs 11 : 28

31.
Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij die durft geloven 
ook wanneer het oog niet ziet.

Schijnen mij Uw wegen duister 
zie, ik vraag U niet waarom.
Eenmaal zie ik al Uw luister 
als ik in de hemel kom.
Gezang 293 : 2

32.
Let mij als een zegel aan uw hart, 
als een zegel aan uw arm; 
want sterk als de dood is de liefde.
Hooglied 8 : 6

33.
Het pad des levens 
gaat voor de verstandige opwaarts, 
opdat hij ontwijke het dodenrijk beneden.
Spreuken 15 : 24

34.
Kracht en luister zijn haar gewaad en zij ziet lachend de 
komende dag tegemoet.
Spreuken 31 : 25

35.
Alles heeft zijn uur en tijd, alles in dit leven.
Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te 
sterven.
Prediker 3 : 1

36.
De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw 
geboren en getogen
Lied 487 : 1
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37.
Want ik ben verzekerd dat dood noch leven, noch 
engelen noch overheden, noch machten noch 
tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, 
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de Liefde Gods, welke is in Christus Jezus, 
onzen Heere.
Romeinen 8 : 38 –39

38.
Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen 
van de wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat 
bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets.
I Korintiërs 13 : 2

39.
Ik ben de opstanding en het leven; 
wie in Mij gelooft, 
zal leven, ook al is hij gestorven, 
en een ieder, die leeft en in Mij gelooft,
 zal in eeuwigheid niet sterven.
Johannes 11 : 25 - 26

40.
Werpt al uw bekommenis op Hem, 
want Hij zorgt voor U.
I Petrus 5 : 7

41.
Wentel uwen weg op de Here 
en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.
Psalm 37 : 5

42.
Tot U Heer, stijgt mijn verlangen.

Op U, mijn God, is mijn vertrouwen.
Psalm 25 : 1 – 2a

43.
Ik, de Here, ben uw Heelmeester
Exodus 15 : 26

44.
Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, 
gaat alles te boven 
en niemand kan iets roven 
uit de hand mijns Vaders. 
Ik en de Vader zijn één.
Johannes 10 : 29 – 30

45.
Want ik ben er zeker van dat het lijden van de 
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid 
die over ons geopenbaard zal worden.
Romeinen 8 : 18

46.
En waar de Geest des Here is,  is vrijheid.
2 Korintiërs 3 : 17

47.
Maar blij vooruitzicht dat mij streelt
Psalm 17 : 8

48.
Ik heb de vaste rots gevonden 
waarin mijn anker eeuwig hecht.
Gezang 440

49.
In de vaste hoop op een opstanding 
is hij gaan rusten
Johannes 5 : 28 – 29

50.
De goede strijd heb ik gestreden, de wedloop 
volbracht, het geloof bewaard
2 Timmoteüs 4 : 7

51.
En zie, Ik ben met u, 
Al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Matteüs 28 :20

52.
Eerst in uw ouderdon daalt ge ten grave. 
Zoals de schoof wordt binnengehaald 
als het tijd is.
Job 5 : 26

53.
De Here is goed, een sterkte ten dage der 
benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
Nahum 1 : 7

54.
Zie ik maak alle dingen nieuw
Openbaring 21 : 5

55.
Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, 
doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik 
onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals is 
zelf gekend ben.
I Korintiërs 13 : 12
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56.
Het gras verdort, de bloem valt af, 
als de adem des Heren daarover waait.
Jesaja 40 : 7

57.
De vrome vindt rust, al sterft hij/zij vroeg

58.
Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust
Psalm 23

59.
Hij gaat op zijn rustplaats rusten, 
die de rechte weg is gegaan.
Jesaja 57 : 2

60.
Mijn herder is de Heer 
nooit zal er mij iets ontbreken
Psalm 23

61.
Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de Here 
ondersteunde mij.
Psalm 3 : 6

62.
Uw dienaar laat, Gij, Heer, 
naar uw woord in vrede gaan
Lucas 2 : 29

63.
Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult Gij mij 
in heerlijkheid opnemen.
Psalm 73 : 24

64.
De zegen des Heren, die maakt rijk.
Spreuken 10 : 22

65.
Zalig zijn de doden die in de Here sterven, van nu aan. 
Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want 
hun werken volgen hen na.
Openbaring 14 : 13

66.
Zie des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn 
goedertierenheid hopen.
Psalm  91 :1

67.
De Here bewaart de eenvoudigen: ik was verzwakt, 
maar Hij heeft mij verlost.
Psalm 116 : 6

68.
Wie in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die 
zal vernachten in de schaduw des Almachtige.
Psalm 91 : 1

69.
Zou God dan geen recht doen aan wie zijn uitverkoren 
en dag en nacht tot Hem roepen ?
Lucas 18 : 7

70.
De Heere is mijn licht en mijn heil;  
voor wien zou ik vrezen ?
De Heere is mijn levenskracht; 
voor wien zou ik vervaard zijn ?
Psalm 27 :1

71.
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn
Psalm 126

72.
Wij zullen God zien zoals Hij is
I Johannes 3 :1

73.
Wij hebben een onvergankelijk huis in de hemel
2 Korintiërs 5 :1

74.
Ik heb zo gebeden om een wonder 
wel zoveel duizend maal.
Het menselijk hopen ging ten onder
en Gods wil staat centraal.

75.
Dag lieveling, ga heen in vrede,
jij was bereid te gaan.
Hij die troost zal bij ons wezen
en naast ons blijven staan.
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in het engels

01.
Those we loved don’t go away
The walk beside us every day
Unseen, unheard, but always there
Still loved, still missed, still very dear 

02.
May the roads rise to meet you
May the sun shine warm upon your face
May the rain fall soft upon your land
and until we meet again
may God hold you
in the palm of His hand 

03.
I am in birds that sing
in bees that fly
Don’t cry for me
I didn’t die 

04.
The days get shorter
Our hearts grow stronger
With just the memory of you
In our hearts you will always be there
But never able to touch you
Sad are our hearts that love you
Silent tears that fall
Living our lives without you
is the hardest part of all 

05.
If I die and go to heaven
I put your name on a golden star

So that all the angels can see
How much you mean to me 

06.
When I am dead, my friends
Sing no sad songs for me
Plant thou no flowers at my head
Nor shady cypress tree
See that my ashes be strown out
In the sea, disperse and wet;
And if thou wilst, remember
And if thou wilst, forget 

07.
When I’m sad and lonely
and everything goes wrong
I seem to hear you whisper
cheer-up and carry ond
And when I see your photo
you seem to smile and say
Don’t cry... you know I love you
we’ll meet again some day

08.
She left
to follow the golden sun
to shine forever
Just look for her in the rainbow
that’s where life began

09.
I never wanted it
I never chose
but now it’s here
and I have to close
the doors of life
and become eternity

hope that you will wait for me
So hold me tight
don’t let me go
I won’t come back
you have to know
I’ll be free and able to fly
I give you a kiss
and say goodbye

10.
Do not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep
I am a thousand winds that blow
I am the diamond glints on snow
I am the sunlight on ripened grain
I am the gentle autumn rain
When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush
of quiet birds in circled flight
I am the soft stars that shine at night
Do not stand at my grave and cry
I am not there - I did not die

11.
God looked around His garden and
found an empty space
He then looked down up on the earth
and saw your tired face
He put His arms around you and
lifted you to rest
God’s garden must be beautiful
He only takes the best
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12.
Fly, fly little wing
Fly beyond imagining
Past he planet and the stars
Escape the sorrow and the pain
And fly again

13. 
When I’m sad and lonely
and everything goes wrong
I seem to hear you whisper
cheer-up and carry ond
And when I see your photo
you seem to smile and say
Don’t cry... you know I love you
we’ll meet again some day

14.
God saw him getting weary
and did what he thought best:
He put His arms around him
and took him home to rest

in het frans

01.
Le livre de la vie
est le livre suprème
Mais les pages qu’on li’t
ne passent qu’une fois...
On voudrait s’arreter
a la page où l’on aime
mais la page où l’on mourt
est déjà sous nos doigts...

(Het boek van het leven
is het hoogste boek
De gelezen bladzijden
komen maar één keer voor...
Men zou het liefste willen stoppen
bij de bladzijde van de liefde
maar de bladzijde van de dood
is dan al onder onze vinger...)
- Alphonse de la Martine –

in het duits

01.
Einmal in deinem Leben
kommt leis’ der Tod zu dir
und klopft, nur dir vernehmbar
an deines Herzens Tür
Du kannst ihm nicht entrinnen
fliehst du auch noch so weit
er wird dich immer finden
zu deiner Zeit
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01
Als een klein wit wolkje
gedreven door de wind
kwam je even bij ons
even was je ons kind
Ik kijk naar omhoog
en zie als in een vlucht
een klein wit wolkje gaan
langs de helder blauwe lucht 

02
Dag kleine schat, dag liefdeskind
door ons al zo verwacht, bemind
zo klein, zo broos en veel te teer
vergeten doen wij jou nooit meer 

03
Vanaf de aarde
blijf ik aan je denken
want daar in het land
van gedachten en dromen
kan ik je mijn liefste
wensen schenken
Ik stuur ze omhoog
langs zonnestralen
die met hun warmte
mijn liefde vertalen 

04
Dag lief zonnetje
je verdween achter de wolken
Dag lief zonnetje
je bent nu een ster 

05.
Als een vlindertje zo klein
groeide jij in mij

Nu ben jij
het vlindertje
van mijn gedachten 

06.
Zo lief, zo klein
zo mooi, zo fijn
zo zal jij altijd
in onze gedachten zijn

07.
Zo klein Zo teer
Zo krachtig Zo prachtig
Hij is gekomen en hij is gegaan
toch zal hij altijd deel uitmaken van ons bestaan 

08.
Vervlogen
als een vlinder in de lucht
onvervangbaar
ontastbaar
onbereikbaar
vliegt ze nu haar eigen vlucht... 

09.
Nog maar net geboren
Moest het weer gaan
Heeft zijn leven verloren
Zonder te weten
Van ons aardse bestaan 

10.
In mijn droom zijn wij weer samen
In mijn droom zijn wij weer blij
In mijn droom zijn er geen tranen
Want in mijn droom ben jij erbij 

11.
Met jouw handjes in de onze
sliep je eeuwig in
Mat jouw wangetjes tegen de onze
geen einde, geen begin
Soms is het beter iets moois te verliezen
Beter verliezen,
dan dat je het nooit hebt gehad 

12.
Lief mannetje, te teer voor het leven
je lichtje is niet uitgegaan
maar uit ons zicht gedreven

13.
Geen woord drukt uit de droefheid
en niets geeft weer de pijn
aan alles wat wij wensten
en dat niet zo mocht zijn 
Toch heeft jouw tere leven
ons in het diepst geraakt
en daarom lief klein mensje
ben jij voor ons volmaakt

14.
Eens waren er voetjes
die schopten
en beentjes die trapten in mij
Eens waren er handjes
die klopten
maar dat is voor altijd voorbij



47teksten voor kinderen

15.
Onze grote droom
zo welkom
zo mooi
zo bijzonder
het heeft niet zo mogen zijn
we moeten weer verder, zonder

16.
De zon gaat op, de zon gaat onder
een nieuw leven is steeds een wonder
voor ons bleef die zon onder
zonder dat je het levenslicht hebt gezien
moest je ons al verlaten
hoe groot het verdriet, de pijn, de onmacht is
is niet over te praten

17.
Een pas ontloken bloem die al geurt naar persoonlijkheid
en plotseling wordt deze bloem ruw weggeplukt
Een lege plek... tranen van verdriet
wat hadden we jou graag zien open bloeien
Nu volg jij je weg, aan ons zicht onttrokken
een weg naar het licht!

18.
Op een wolkje o zo hoog
zit je lekker zacht
Kijk je naar de regenboog
de maan die naar je lacht
Sterretjes blinken om je heen
de zon verwarmt je huid
Je bent daarboven niet alleen
je bent ons vast vooruit

19.
Soms valt er een klein engeltje op aarde
zo schitterend, zo zuiver en zo klein
Soms valt er een klein engeltje op aarde
wat prachtig dat een engeltje even bij ons mocht zijn

20.
Als een vlinder zo vrij
Als de sterren zo hoog
Als een bloem zo mooi
Ons kind dat ben jij

21.
Onbeschrijflijk mooi
Onbeschrijflijk klein
Onbeschrijflijk kort
Mocht jij maar bij ons zijn

22.
10 vingertjes zo klein
10 teentjes zo fijn
Een gezichtje zo teer
Veel te vroeg geboren
Mocht hij hier maar langer zijn

23.
Waar ben je?
Ben je een wolkje aan de lucht?
Ben je de wind die zachtjes zucht?
Ben je de boom die de storm doorstaat? 
Ben je een golf die over het water gaat?
Ben je een bloem die prachtig bloeit?
Ben je het onkruid dat ondanks alles groeit?
Ben je een sterretje, stralend in de nacht?
Ben je in de hemel, waar je op me wacht?

24.
Echt al een klein mensje
zo teer, zo fijn
de allerliefste wens je
zou zo enorm welkom zijn
Maar je mag niet bij ons leven
voor jou op deze aard geen start
hoop dat ‘t troost aan papa en mama zal geven
dat jij leeft, voor eeuwig, in ons hart
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01
Voor al uw goede zorgen
Voor al uw steun en kracht
Willen wij u nog eens bedanken
vanuit het diep van ons hart 

02
Bedankt dat u er was
en dat u toen daar stond
toen ik echt hulp nodig had
en geen levensmoed meer vond

03
Bedankt….
Voor wie je bent
Voor alles wat je doet
Altijd recht uit het hart
Nooit omdat het moet

04
We willen u graag bedanken
want het leven is weer goed
Door uw steun
Door uw kracht
en door uw flinke dosis moed

05
Een enkel woord
een klein gebaar
Houd je op de been
je voelt je een moment
niet meer zo alleen

06
Als mensen met je meegaan op een onbegaanbare weg
Met je struikelen over de hobbels en de kuilen

Neemt dat de blauwe plekken niet weg.
Maar verzacht wel de pijn van het vallen

07
Als je door verdriet wordt neergeslagen,
het waarom van dit aan niemand kunt vragen,
dan is het goed dat je zoveel goede mensen ziet,
ook al vinden ze de juiste woorden niet.

08.
Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen...

09.
Iemand moeten verliezen
valt altijd zwaar
Het doet pijn en
je voelt je naar
Maar als je iemand
in je gedachten bewaard
dan valt het afscheid nemen
wat minder zwaar

10.
In de drukte van het dagelijks leven
Vergeten we wel eens stil te staan
Het zijn de kleine dingen je gegeven
Die je helpen om weer verder te gaan
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db 01
Het medeleven dat u betoond heeft na het overlijden 
van….
NAAM OVERLEDENE
hebben wij zeer gewaardeerd.
Wij betuigen u onze oprechte dank voor uw 
bezoek, schrijven, bloemen of aanwezigheid bij de 
begrafenisplechtigheid.

db 02
Uw handdruk, uw brief, uw woorden van troost en het 
ophalen van herinneringen na het overlijden van…
NAAM OVERLEDENE
hebben ons bijzonder goed gedaan en gesterkt.
Onze oprechte dank hiervoor.

db 03
Voor de hartverwarmende belangstelling, de 
bloemen, de vele kaarten, brieven, telefoontjes, het 
bezoek tijdens haar/zijn ziekte en na het overlijden 
van…
NAAM OVERLEDENE
willen wij u oprecht bedanken.
Het heeft ons veel goed gedaan te mogen ervaren dat 
hij/zij bij velen zo geliefd was.

db 04
Ondanks ons groot verdriet was het een troost te 
merken dat zoveel anderen wilden meeleven na het 
overlijden van….
NAAM OVERLEDENE
Wij zijn u dankbaar voor uw steun en troost in de 
voor ons zo moeilijke periode.
Wij hopen dat u met ons de toekomst in wilt gaan op 
de manier die ….. ons leerde.

Nogmaals allemaal bedankt.

db 05
Als je door verdriet wordt neergeslagen,
het waarom van dit aan niemand kunt vragen,
dan is het goed dat je zoveel goede mensen ziet,
ook al vinden ze de juiste woorden niet.

Voor de hartverwarmende bewijzen van medeleven 
die ik na het overlijden van
NAAM OVERLEDENE
mocht ontvangen, zeg ik u, ook namens de kinderen 
en kleinkinderen, heel hartelijk dank.
Het is voor ons een troost te ondervinden hoeveel 
vrienden wij hebben.

db 06
Met het grote verdriet na het heengaan van….
NAAM OVERLEDENE
zullen wij moeten leven.
Uw steun en medeleven in deze moeilijke dagen 
hebben wij zeer gewaardeerd en wij zijn u daarvoor 
oprecht dankbaar.

db 07
Met velen hebben wij op …. …. in Dordrecht 
begraven. Het was goed om daarna met hen die 
bleven herinneringen aan hem/haar te kunnen 
ophalen.
Anderen deden dat door middel van een kaart, brief, 
bloemen of een bezoek.
Dat was hartverwarmend.
Allen heel hartelijk dank hiervoor.

db 08
Voor de vele en hartelijke blijken van medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van…
NAAM OVERLEDENE
betuigen wij u onze oprechte dank.

db 09
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het 
overlijden van…

NAAM OVERLEDENE

db 10
Voor uw blijk van medeleven betoond na het 
overlijden van….
NAAM OVERLEDENE
Zeggen wij u hartelijk dank.

db 11
Dankbaar zijn wij voor de vriendschappelijke 
belangstelling en hulp tijdens de ziekte en na het 
overlijden van…..
NAAM OVERLEDENE

db 12
Het medeleven van zo velen na het overlijden van…
NAAM OVERLEDENE
heeft ons diep ontroerd. Het is een troost te weten 
dat er zo veel mensen zijn, waarvoor hij/zij iets heeft 
betekend. Wij danken u oprecht voor uw deelneming.
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db 13
Na het overlijden van….
NAAM OVERLEDENE
het u op indrukwekkende wijze getoond wat hij/zij 
voor u heeft betekend. Het is ons een grote steun 
geweest. Wij danken u hiervoor hartelijk

db 14
De talrijke bewijzen van medeleven na het overlijden 
van …
NAAM OVERLEDENE
hebben veel voor ons betekend. Dat zo velen 
blijk gaven van hun genegenheid en vriendschap 
waarderen wij bijzonder. Wij zeggen u hiervoor 
hartelijk dank.

db 15
Wij danken u voor uw vriendschap tijdens zijn/haar 
leven en uw medeleven na het overlijden van
NAAM OVERLEDENE

db 16
Dankbaar en gesteund voelen wij ons door uw 
hartelijke meeleven na het overlijden van…
NAAM OVERLEDENE
Het geeft ons de kracht om verder te gaan.

db 17
Samen met u hebben wij op indrukwekkende wijze 
afscheid genomen van…
NAAM OVERLEDENE
De herinnering hieraan en uw hartverwarmende 
reacties, in welke vorm dan ook, zijn ons tot grote 
steun. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank.

db 18
De hartverwarmende wijze waarop u met bloemen, 
brieven, kaarten of uw aanwezigheid bij het afscheid 
van …..
NAAM OVERLEDENE
van uw medeleven blijk gaf, heeft ons diep ontroerd 
en goed gedaan. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank.

db 19
Met een brief, een handdruk, lieve woorden hebt u 
ons getroost in ons grote verdriet om het heengaan 
van….
NAAM OVERLEDENE
Wij danken u voor zoveel warme blijken van 
medeleven.

db 20
Uit de talloze blijken van medeleven die wij ontvingen 
na het overlijden van…
NAAM OVERLEDENE
is ons nog eens duidelijk gebleken hoeveel hij/zij 
voor velen heeft betekend. Het troost ons dat u deelt 
in ons verdriet en zeggen u dank voor uw liefde en 
vriendschap
db 21
Uit de vele reacties tijdens zijn/haar ziekte en na het 
overlijden van….
NAAM OVERLEDENE
bleek uw waardering voor zijn/haar persoon en werk. 
Dat heeft ons getroost en bemoedigd. Wij danken u 
hiervoor hartelijk.

db 22
Het was voor ons een grote troost zoveel vriendschap 
te mogen ondervinden na het overlijden van…
NAAM OVERLEDENE

Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

db 23
Graag willen wij u danken voor het medeleven in de 
vorm van uw gebed, uw handdruk, uw brieven en 
bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden 
van …
NAAM OVERLEDENE
Het is fijn te weten dat er zoveel mensen zijn 
waarvoor hij/zij iets heeft betekend.


