Rouwteksten
Voor rouwkaart en/of familiebericht

AANHEFZINNEN
Dag lieve…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dag lieve ….
Voor altijd in ons hart…
In alle stilte heb ik afscheid genomen van ….
Heden overleed zacht en kalm, onze lieve ….
De liefde van mijn leven is gestorven …
Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te vroeg, is in alle rust overleden onze lieve ….
Zij die er altijd voor ons was, is vredig en in liefde heengegaan ….
Aan een bewogen leven kwam een einde…
Jouw leven moet ik loslaten, in mijn leven houd ik jou vast…
Na een leven van liefde en zorg voor velen, is thuis rustig overleden onze lieve ….
Na een soms moeilijk, maar altijd rijk en avontuurlijk, nemen wij afscheid van ….

Verdrietig en bedroefd…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met veel verdriet in ons hart moeten wij afscheid nemen van ….
Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar ook terugkijkend op zo veel fijne
herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve ….
Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons heeft gegeven, nemen wij afscheid
van…
Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, moeten wij onze…. loslaten
We zijn verschrikkelijk verdrietig dat we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van ….
Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van onze
geliefde….
We zijn diepbedroefd door het overlijden van ….
Met grote verslagenheid delen wij u mede dat is heengegaan onze lieve en zorgzame ….
Diepbedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor de liefde, steun en zorg waarmee zij ons
heeft omringd, nemen wij afscheid van…

Dankbaar…
•
•
•
•
•
•
•

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons in geweest, nemen wij afscheid van ….
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens haar leven heeft gegeven, nemen wij afscheid
van…
Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van hem mochten ontvangen, laten wij
in liefde gaan onze…
Dankbaar voor alles wat zij voor ons en voor veel anderen mocht betekenen, nemen wij afscheid
van…
Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat zij heeft betekend, moeten wij u tot ons
verdriet mededelen dat van ons is heengegaan…
Na een heel gelukkig huwelijk van …. jaar is toch nog onverwacht overleden ….
Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve …

Na ziekte…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na een moedige strijd is van ons heengegaan ….
Na een boeiend leven kon hij deze strijd niet winnen…
Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is, nemen wij afscheid van onze…
Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbaar gevoel dat haar lijden nu voorbij is, nemen
wij afscheid van...
Zij, die zo van het leven hield en er zo voor gevochten heeft, is van ons heengegaan. Onze lieve ….
Intens verdrietig om haar heengaan, maar met trots en respect voor de wijze waarop zij haar
ziekte heeft gedragen, hebben wij onze… moeten laten gaan
Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na fijne jaren die wij
met hem mochten beleven, nemen wij met veel verdriet afscheid van onze lieve ….
Een ernstige ziekte maakte een einde aan al zijn mooie plannen…
Veel te vroeg, nog vol plannen en idealen, is na een korte strijd overleden mijn dierbare ….
Omringd door allen die haar lief waren is, na een kortstondige ziekte toch nog onverwachts van
ons heengegaan, ….
Intens verdrietig, maar vol bewondering voor haar optimisme en wilskracht tijdens een kansloze
en oneerlijke ziekte, hebben wij afscheid moet nemen van ….

Na een lang leven…
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Na een langzaam verval van krachten is rustig van ons heengegaan onze lieve ….
Met groot verdriet, maar tevens vervuld van vele mooie herinneringen, nemen wij afscheid van..
Dankbaar voor de vele jaren, waarin wij van haar mochten genieten, nemen wij afscheid van…
Bedroefd, maar ook dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, laten wij in liefde los onze…
Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, moeten wij u
tot onze droefheid mededelen dat van ons is heengegaan ….
Al lang moesten wij het doen zonder haar scherpzinnige en creatieve geest. Nu moeten wij haar
helemaal missen, onze dierbare…
Lang hebben we mogen genieten van zijn genegenheid, gezelligheid, humor en kritische kijk op de
wereld. Wat zullen we hem missen, onze lieve..
Zomaar op een maandag hield haar lach op en werd het stil. Dankbaar omdat zij zo lang in ons
midden mocht zijn, nemen wij in liefde afscheid van …

In volle vrede is, na een werkzaam en zorgzaam leven, van ons heengegaan, onze lieve ….
Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip voor ons en anderen is op ….-jarige
leeftijd overleden mijn lieve ….
Na een gelukkig leven, vervuld van liefde en zorg voor haar gezin en haar warme
belangstelling voor vele anderen, is van ons heengegaan…

Plotseling, onverwacht…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Wij zijn oneindig verdrietig dat we plotseling afscheid
moeten nemen van …..
Zomaar op een maandag hield haar lach op en werd het stil. Totaal onverwachts moeten wij
afscheid nemen van onze lieve …
Totaal onverwacht is het liefste wat wij hadden ons ontnomen….
In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de toekomst is plotseling uit ons leven
gerukt mijn…
Geschokt omdat het zo snel ging en intens verdrietig door dit grote verlies, nemen wij afscheid
van ….
Na een noodlottig ongeval moet wij afscheid nemen van ….
Bedroefd geven wij u kennis dat onverwachts van ons is heengegaan ….
Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven, hebben wij geheel onverwacht afscheid
moet nemen van onze lieve ….
Onverwachts ging een bijzonder mens van ons heen…
Met grote verslagenheid delen wij u mede dat tijdens het uitoefenen van zijn geliefde
hobby/werk ons plotseling is ontvallen…
Wij voelen ons verslagen door het plotselinge overlijden van ....

(onverwacht = niet verwacht, onverwachts = plotseling; mag allebei)

Zo jong nog…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dag lieve…
Heel kort, maar toch voor altijd…
Voor altijd in ons hart…
Met pijn in ons hart hebben we afscheid moeten nemen van onze…
In stilte geboren…
Zo welkom. Jouw geboorte werd een afscheid.
Je was, je bent, je zult zijn…
Veel te kort hebben we van je kunnen genieten, voor altijd in ons hart…
Wij zijn intens verdrietig dat we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van ….
Voor jouw jonge leven was te weinig tijd…
Met dankbaarheid voor alle vreugde, die hij ons in zijn korte leven heeft gegeven, ….
Zomaar ineens ben je er niet meer. Wat zullen we je missen, lieve ….
Verblijd met haar komst en geschokt door haar plotselinge dood geven wij kennis van de
geboorte en van het overlijden van onze ….
Jouw leventje was nog maar zo pril. Tot ons grote verdriet mochten we jou niet leren kennen. Je
blijft altijd in onze gedachten…

Zelfgekozen einde…
•
•
•
•
•
•
•
•

Na een moeilijke periode heeft afscheid genomen van het leven onze lieve…
Hij koos zijn eigen weg…
Lieve…., je hebt ons zo opeens verlaten. We hopen dat je nu gelukkig bent…
Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Van ons is heengegaan…
Vastbesloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet, ….zijn eigen weg gegaan.
Met respect voor de beslissing die zij zelf heeft genomen, geven wij intens verdrietig kennis van
het overlijden van ….
Voor onze geliefde …. werd het leven te zwaar. We voelen ons verslagen.
Zij had nog wel de kracht nog om te leven, maar niet meer de wil…

Religieus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Heer heeft tot Zich genomen ….
Na een rijk en welbesteed leven overleed zacht en kalm in de vrede van Christus mijn dierbare ….
Na een leven van getrouwe toewijding aan de Heer is van ons heengegaan, onze beminde ….
Moegestreden is in zijn Heer ontslapen, onze lieve ….
Voorzien van het Sacrament der Zieken is vredig van ons heengegaan ….
Plotseling heeft de Heer thuisgehaald onze dierbare, zorgzame ….
Na veel strijd en lijden is in Gods ontferming opgenomen mijn lieve ….
Geborgen bij God onze lieve, sterke ….
Vertrouwend op Gods liefde is van ons heengegaan ….
Voor eeuwig in Gods hand en in ons hart geborgen, mijn lieve ….

DANKWOORD
Onze dank gaat uit naar…
•
•
•
•

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van …. voor alle liefdevolle zorg en ondersteuning.
Wij willen iedereen bedanken die …. de laatste tijd zo liefdevol heeft bijgestaan.
Velen hebben …. met zorg en warmte omringd. Daarvoor zijn we jullie dankbaar.
Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen die moeder mocht ontvangen van …. / in …

GEGEVENS OVER DE UITVAART
Opbaring
•

... is thuis, waar we in familiekring samen willen zijn.

•

… is thuis, waar we deze dagen in alle rust samen willen zijn.

•

… is overgebracht naar uitvaartcentrum…. ADRES. (eventueel aanvullen: alwaar geen bezoek)

Condoleance
•

… is thuis, waar je op … DAG, DATUM van … UUR tot … UUR welkom bent om afscheid te nemen.

•

... is overgebracht naar uitvaartcentrum … ADRES, waar op … DAG, DATUM van … UUR tot … UUR
gelegenheid is tot (afscheid nemen en) condoleren.

•

… is overgebracht naar uitvaartcentrum … ADRES, waar we op … DAG, DATUM om … UUR met een
hapje en een drankje samen willen stilstaan bij zijn leven.

Crematieplechtigheid
•

De crematieplechtigheid vindt plaats op … DAG, DATUM om … UUR in Crematorium… NAAM,
ADRES.

•

De afscheidsplechtigheid houden we op … DAG, DATUM om … UUR in Crematorium… NAAM,
ADRES.

•

Iedereen die …. liefheeft is welkom om hem te gedenken op … DAG, DATUM in Crematorium…
NAAM, ADRES.

•

Mooie herinneringen aan zijn leven willen we delen tijdens de afscheidsbijeenkomst op … DAG,
DATUM om … UUR in Crematorium… NAAM, ADRES.

Kerkdienst
Rooms-Katholiek
•

De avondwake houden we op … DAG, DATUM om … UUR in … KERK, ADRES. Na afloop is er in de
kerk gelegenheid is tot condoleren. De afscheidsviering op DAG, DATUM begint om … UUR, ook in
de … KERK. Daarna ben je van harte welkom bij … HORECAGELEGENHEID, ADRES, waar we
informeel willen samenzijn.
De crematie vindt plaats in familiekring.

•

De avondwake wordt gehouden op … DAG, DATUM om … UUR in … KERK, ADRES, waarna in de
kerk gelegenheid is tot condoleren. De Eucharistieviering bij de uitvaart vindt plaats op … DAG,
DATUM om … UUR in voornoemde kerk.
Aansluitend vindt om … UUR de crematieplechtigheid plaats in CREMATORIUM, ADRES. Na afloop
ontmoeten we elkaar in de condoleanceruimte van het crematorium.
Of:
Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats op BEGRAAFPLAATS, ADRES. Na
afloop ontmoeten we elkaar in HORECAGELEGENHEID, ADRES.

Protestants-Christelijk
•

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op …. DAG, DATUM om …. UUR in … KERK,
ADRES.
Aansluitend vindt begrafenis plaats om …. UUR op de … BEGRAAFPLAATS, ADRES.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats.

•

De Dankdienst voor het Leven houden we op …. DAG, DATUM om …. UUR in … KERK, ADRES.
Aansluitend vindt om … UUR de crematieplechtigheid plaats in CREMATORIUM, ADRES.
Na afloop ontmoeten we elkaar in de condoleanceruimte van het crematorium

Aanvullende tekst
•

Online condoleren en herinneringen delen kan ook via www.uitvaartdekker.nl/memori

•

Indien u geen persoonlijk bericht hebt ontvangen, dan kunt u deze kennisgeving als uitnodiging
beschouwen.

•

… hield van witte bloemen

•

We vinden het fijn als je voor …. een enkele bloem meeneemt.

•

In plaats van bloemen, liever een gift voor ….. .Bij het afscheid staat daarvoor een collectebus.

•

Kom zoals je bent.

•

We zouden het op prijs stellen als u als eerbetoon aan …. witte kleding draagt / een witte bloem
meeneemt.

Teksten voor vrienden, buren, collega’s
•

Wij zijn verdrietig door het overlijden van …..

•

Op een dag die een gewone dag had moeten worden, werden we opgeschrikt door het bericht
van het overlijden van onze ….

•

Tot onze grote droefheid overleed op …. onze goede, hartelijke en trouwe vriendin/collega ….

•

Wij zullen ons …. blijven herinneren als een vrolijk mens. Hij/zij stond altijd voor klaar.

•

Wij hebben …. leren kennen als een zeer sympathieke en enthousiaste vrouw met een grote
betrokkenheid bij …..

•

Wij verliezen in …. een enthousiaste en zeer gewaardeerde collega/vriend. Wij houden dankbare
herinneringen aan zijn markante persoonlijkheid en altijd humorvolle aanwezigheid.

•

Gedurende vele jaren heeft hij zijn krachten gegeven aan ons bedrijf. Zijn inzet, opgewektheid en
collegialiteit laten een blijvend goede herinnering bij ons achter.

•

Wij hebben …. leren kennen als een hartelijke persoonlijkheid met een grote toewijding en
verantwoordelijkheid voor alles wat hij deed.

•

Wij leven mee met …. en de familie.

•

Wij houden …. als een warme persoonlijkheid in gedachten.

•

Zijn grote collegialiteit en positieve kijk op het leven zullen altijd in onze herinnering blijven.

•

Een integer mens is heengegaan.

•

Wij wensen …. en de kinderen veel sterkte bij het leren accepteren van dit grote verlies.

•

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.

KORTE SPREUKEN
Songteksten
•

Afscheid nemen, bestaat niet
Marco Borsato

•

Ik heb je voor altijd m’n hart gegeven
Ik draag je bij me, tot het licht straks dooft
Uit: De Weg, Guus Meeuwis

•

Geef mij nu je angst
André Hazes/Guus Meeuwis

•

I did it my way
Frank Sinatra

•

Laat me
Laat me mijn eigen gang maar gaan
Ramses Shaffy

•

Mag ik dan bij jou
Claudia de Breij

•

Zo stil en zo verloren ging je weg
Bløf

•

Wat een mooie dag, voor de dood
Bløf

•

Laat me los, ik moet nu alleen
En houd me vast als het nodig is
In gedachten
Maaike Ouboter

•

Ik zoek je in alles om me heen
Maar al denk ik dat het zo beter is
Kan ik het niet helpen
Dat ik je soms mis
Maaike Ouboter

•

Laat het los, houd je vast aan mij
Nick en Simon

•

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Bram Vermeulen

•

Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten
Bram Vermeulen

•

Ik lees je naam in de sterren
Jan Smit

Poëzie, wijsheid, motto’s
•

Het mooiste overkomt je
Het minste is bedacht
Freek de Jonge

•

De ouderdom verzacht het sterven.
Adriaan Morriën

•

De mensen sterven pas als ze vergeten zijn.
Isabel Allende

•

In neem geen afscheid van de dingen,
maar alles neemt afscheid van mij.
H.W.M.J. Keuls

•

Alles van waarde is weerloos.
Lucebert
•

Heel aan het einde
ging de herfststorm over in
’t geruis van de zee.
Gonsui

•

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.
Salvador Dali

•

Vechter
Vader
Voor altijd

•

We staan niet altijd stil
bij het woord samen
Maar het is een groot gemis
als samen uit je leven is

•

Moeder
Zorgzaam
Voor altijd

•

Sterven in vrede dat is:
met ’n gerust hart je ogen kunnen sluiten

•

Als leven lijden wordt,
is rusten goed

•

Je was
Je bent
Je zult zijn

•

Afscheid nemen is
met zachte vingers
wat voorbij is dicht doen
en verpakken
en goede gedachten der herinnering

•

Afscheid nemen is:
alle mooie herinneringen meedragen

•

Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is

•

Hij was het zonnetje in huis
Altijd optimistisch en positief
Zijn humor blijft ons bij
Dag lieve levensgenieter

•

Positief en vrolijk
Zorgzaam en gul
Jouw liefde verwarmt ons hart
Voor altijd

•

Haar grootheid lag
In kleine dingen.

•

Van het concert des levens
krijgt niemand een program.

•

In al zijn eenvoud was hij groot.

•

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzondere man.

•

Geluk is verdriet dat even uitrust.

•

Voor wie leeft in eenvoud,
is het leven eenvoudig

•

Als liefde kon spreken ….

•

Op vleugels van de wind
als een vlinder meegevoerd
naar de achterkant
van de regenboog.

•

Waar jij was, scheen voor ons/anderen de zon

•

Juist nu je er niet meer bent,
zul je altijd bij ons zijn

Toon Hermans
•

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die te 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

•

Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het er op aan komt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
‘k heb een vriend

•

Geef mij je hand
Geef mij ze allebei
En zeg dan heel even
Dat je niet kunt even
Zonder mij

•

Verder van de wereld weg,
elke dag een beetje
Dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje

•

Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten
nu voel ik dat er 'n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten
En telkens weer zal ik je tegenkomen
we zeggen al veel te gauw: het is voorbij
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
niet wie je was en ook niet wat je zei
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken
raak je mijn hart nog duidelijker aan

•

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
En ied'reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
We zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat àl wat sterft zal bloeien

•

Alles is heimwee
wolken en water
alles is heimwee
naar vroeger – naar later
vroeger is over
later – een ster
gisteren is oud - en morgen nog ver

Gedichten
•

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden
je hebt het als een moedig mens gedaan
niemand weet hoe je hebt geleden
niemand weet wat je hebt doorstaan

•

Veel fijne herinneringen,
verzachten de smart
Voorgoed uit ons midden,
maar niet uit ons hart

•

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn,
je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder,
maar verloor dit gevecht

•

Het laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren
Het kaarsje is thans opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren

•

Voor mij is het niet erg meer
daarvoor is het verleden
Wel voor jullie die ik achterliet,
vaarwel en wees tevreden

•

Vergeet haar tranen,
Bewaar haar gulle lach
Zij heeft haar strijd gestreden,
Dat zij nu vredig rusten mag

•

Dit sterven is zo moeilijk te verwerken,
zijn leven was ons allen zoveel waard
Hij was een van die stille, geestelijk sterken,
die iedereen, alleen zichzelf niet spaart

•

Het verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van haar gedachten nam
Wij voelden mee met haar verdriet,
nu rouwen wij, maar treuren niet

•

Door de tranen van dit uur
sluipt haar glimlach,
haar ogen, haar stem,
maar vooral haar hart

•

Nog bijna niets,
zo jong en onwetend;
maar toch zo groots en fijn,
wat jij voor ons hebt betekend

•

Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatste gezocht
Hij heeft zijn taak volbracht,
hij ruste in vrede

•

Herinner mij zoals ik was,
maar niet in sombere dagen
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon

•

Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
Alles …. en tevreden sterven

•

’n Afscheid is moeilijk als ’t fijn is geweest,
maar ik blijf altijd bij je, je leeft in mijn geest

•

Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel
Moe gestreden, door onze liefde omringd,
ben je van mij heengegaan

•

Mijn liefste is uitgevlogen
heel zachtjes uitgeblust
geen hand meer op de mijne
geen mond die mij nog kust
geen lachjes uit de verte
geen hand meer door mijn haar
nee, nooit meer samen zitten
en kijken naar elkaar
er vallen nu geen woorden
er is geen ergernis
maar ik weet nu uit ervaring
hoe eenzaam
eenzaam is

•

Vergeef mij
dat ik achterlaat
wat ik zozeer
heb liefgehad
Marsman

•

Je was met je gedachten
Al in die andere wereld
Je leefde van de herinnering
En van je vergeten dromen
Nu ben je veilig aanbeland
Daar ergens aan de overkant
Daar waar wij samenkomen
Boudewijn Knevels

•

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
M. Vasalis

•

En als ik dood ben, treur dan niet
Ik ben niet echt dood, moet je weten
Het is mijn lichaam dat ik achterliet
Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten.
Bram Vermeulen

•

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.
Bram Vermeulen

•

Voorbij mijn moeite, nood en pijn
moet er een tuin van sterren zijn
Ida Gerhardt

•

Wanneer je verdrietig bent, blik dan in je hart en je zult zien
dat je weent om wat je vreugde schonk
Kahlil Gibran

•

Laat me gaan, als je ziet
dat ik niet meer echt kan leven
Laat me gaan, als mijn lijf
zichzelf niet meer kan redden
Laat me gaan, als geen woorden
meer komen over mijn lippen
Houd me niet hier
als ik vervreemd van je verder ga
Laat me gaan

•

Ik wilde ik kon u iets geven
tot troost diep in uw leven,
maar ik heb woorden alleen,
namen, en dingen geen.
Herman Gorter

•

Herinneringen, bewaar ze zoals ze waren.
En, herinnering, breng mij vanavond
wat je kunt,
al wat je kunt van die liefde terug….
Kavafis

•

Wanneer ik morgen doodga
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
Die in de bomen klimt
Of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man alleen maar een vrouw,
dat een mens zo lief had
als ik jou.
Hans Andreus

•

Heer, het is tijd. Het was een grootse zomer.
Leg nu de schaduw op de zonnewijzers
en laat de wind over de velden komen.
R.M. Rilke

•

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.
Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaanzeven maal om met zijn tweeën te staan.
Ida Gerhardt

•

ik noem je: bloemen
ik noem je: merel in de vroegte
Ik noem je: mooi
ik noem je: narcissen in de nacht
waaroverheen de wind strijkt
naar mij toe
ik neem je: bloemen in de nacht
Jan Hanlo

•

De tijd voegt ons tezamen
Onder dezelfde steen ,
en strengelt onze namen
tot één symbool dooreen
Jean Pierre Rawie

•

Ik heb gehuild, gelachen en gevochten
Ik lag in warme bermen en in gladde bochten
Ik hief het glas, het viel in duizend scherven
Ik wist de grijze hemel
Toch weer blauw te verven
Ben blijven pogen
Al verbranden al mijn schepen
Ik heb gebaald, gefaald
En ik heb hem vaak geknepen
Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten
Maar als ik ga, dan zeg ik : Dank U
Ik heb genoten

•

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

•

Mam, toen ik
aan je ziekbed
jouw koude hand
in mijn warme
handen nam
werd jij het kind
en ik de vrouw
die wilde dat ze jou
kon geven datgene
wat je haar eens gaf:
leven
Ida Vos

•

Wij zijn maar als de blaren in de wind
ritselend langs de zoom van oude wouden
En alles is onzeker, en hoe zouden
wij weten wat alleen de wind weet, kind
A. Roland Holst

•

Ik zag vanavond voor het eerst een ster.
Hij stond alleen, hij trilde niet.
Ik was ineens van hem doordrongen,
ik zag een ster, hij stond alleen,
hij was van licht, hij leek zo jong en
van vóór verdriet.
M. Vasalis

•

Ga nu maar liggen liefste
in de tuin,
de lege plekken, in ’t hoge gras
ik heb
altijd gewild, dat ik dat was
een lege
plek voor iemand
om te blijven.
M. Vasalis

•

Ik heb de bloemen gevraagd
voor je te glimlachen.
De vogels vroeg ik
voor je te fluiten
en de zon stuurt je
haar warme stralen ….
Kijk, ik heb de maan voor
je gehaald.
De maan en al
die flonkerende sterren.
Welterusten …. kleine beer

•

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

Rutger Kopland

