Gedichtenlijst
1

Wie nooit heeft geleden,
heeft nimmer geleefd.
Wie nooit zich vergiste,
heeft nimmer gestreefd.
Wie nooit heeft geweend,
heeft geen vreugde als hij lacht.
Wie nooit heeft getwijfeld,
heeft nooit ernstig gedacht.
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Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan voelen, wat je hebt geleden?
Wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan?

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.
De bomen komen uit de grond
en uit hun stam weer 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.

Het verlies was er al voor ‘t einde,
de rouw voor het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van zijn/haar gedachten nam.
Wij voelden zijn/haar stil verdriet,
nu rouwen wij, maar treuren niet.
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Je hebt iemand nodig, stil en oprecht,
die als het erop aankomt,
met je bid en voor je vecht.
Pas als je iemand gevonden hebt
die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen:
ik heb een vriend.

7 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.

8

Als je in je levensstrijd
warmte om je hebt verspreid,
als je iemand die daar treurt
hebt getroost en opgebeurd,
als je hielp waar je het kon
aan wat licht en aan wat zon,
als je een goed voorbeeld geeft
heb je niet voor niets geleefd.
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Ga nooit heen zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.
Ga nooit heen zonder te praten,
dat doet het hart soms zo’n pijn.
Wat je ‘s morgens hebt verlaten,
kan er ‘s avonds niet meer zijn.

10

Bloemen vol dartelende vlinders.
En wind die ruist door de bomen.
Ik zie mijn bloementuin en weet
de tijd van rust is nu eindelijk gekomen.
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Zwijgzaam... stil en zonder klagen,
wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht,
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam... moegestreden,
uit ons midden weggegleden.

14

Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht,
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet, behoren nu tot het verleden.

16

Waarom al dit onrecht?
Waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg.
Je wilde nog langer bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Je wilde nog zo graag verder,
maar verloor toch het gevecht.

We zullen nog altijd grapjes maken
We zullen samen door het stille landschap gaan
Nu je onze handen niet meer kunt raken
Raak je ons hart nog duidelijker aan

13 Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe.
Maar op ‘n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.
15 We zeggen veel te gauw: “Het is voorbij”
Je lichaam is slechts weggenomen
niet wie je was en ook niet wat je zei.

17 Ieder afscheid
is de geboorte van een herinnering

19 Plotseling ging jij heen,
Nu zijn wij alleen.
Onuitsprekelijk verdriet,
Vergeten zullen we je niet.
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Mijn avond gaat vallen, het wordt kil om mij heen.
Straks moet ik sterven en laat jullie alleen.
Vergeving van fouten en voor wat mis is gegaan,
maar kom in mijn nacht dicht om mij staan,
de tranen in mijn ogen doen niet zo zeer,
als jullie mij troosten voor de laatste keer.
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Liefde, warmte, geluk,
heb jij vele mensen gegeven.
Die waardevolle dagen blijven ons bij,
ons hele leven.

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

23 Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden,
liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
Alles .......... en tevreden sterven.
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Het is tijd, ik moet nu gaan
ik zal geen afscheid nemen.
Kijk naar me uit in de regenbogen,
hoog in de lucht,
als de zon weer opkomt
en de hele wereld nieuw is.
Kijk dan naar me uit en hou van me,
zoals ik van jou gehouden heb.

26

Hij hield van het leven
ondeugd zijn grootste deugd
zijn levenslust eindeloos.
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Haar werk, haar kracht,
Haar interesse voor het leven,
Haar moed, zo sterk,
Zij heeft er alles voor gegeven.

25 Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.
27 Als leven lijden wordt
is het een zegen te mogen sterven.
28 Al heeft hij ons verlaten,
hij laat ons niet alleen.
Wat wij in hem bezaten,
is altijd om ons heen.
29 Veel gelukkige jaren waren we samen
samen waren we één.
Maar nu jij er niet meer bent
Moeten we zonder jou verder ... dus alleen.
32
31 Een uniek mens is heengegaan,
nu zijn we verbijsterd en bedroefd.
Maar hij zal altijd bij ons blijven
door de onuitwisbare indruk, die hij achterlaat.
Overal en altijd verspreide hij warmte en liefde.

Mensen, hun dagen zijn als gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld,
dan waait de wind en ze zijn verdwenen.
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Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,
nimmer klagend, altijd stil dragend,
moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment,
het wilde niet meer.
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‘t Liefste dat ik heb bezeten,
-- jaar de spil van mijn bestaan,
vraag me niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan.

33 En toch telkens weer
zullen wij je tegenkomen.
Zeg nooit: het is voorbij.
Slechts je lichaam werd ons ontnomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
35 Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in de stralende zon.
Hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Waarom al dit onrecht
Waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg
Je wilde nog langer bij ons zijn.

