Gedichten
1.
Intens verdrietig om wat niet meer is
en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was
en altijd zal blijven.
2.
Niet alles is voorbij.
Je blijft bij ons,
door wie je was en wat je zei
en wat je voor ons hebt betekend.
3.
Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven
alleen... je had de wind niet mee.
4.
Voor jou ging het sterven niet ineens.
Je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld.
En ook niet wat je hebt geleden
5.
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 naar de grond
en dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.
		Toon Hermans
6.
Groot was zijn liefde
groot het verdriet
mooi de herinneringen
die hij achterliet.

7.
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.
Flink wil je nu dat wij zullen zijn,
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn.
8.
Denk aan mij terug;
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
9.
Niemand die begrijpen zal
hoe vreselijk ik je mis.
Niemand die beseffen zal
hoe erg die pijn wel is.
10.
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe ‘n 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 dag dan ben je aan
je
laatste beetje toe.
		
		Toon Hermans

11.
De kaars leek bijna eindeloos,
maar is nu stil gedoofd.
Een leven lang zorgzaam geweest,
gegeven en geloofd.
Een hand die zwaaide als we gingen
en nog vele mooie dingen
zijn herinneringen aan ons mam,
die voor altijd van ons afscheid nam.

12.
Moeder zijn is alles geven;
zorgen, lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven;
alles.... en tevreden sterven.
13.
Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed,
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
De lege plek, het doet zo’n pijn,
maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn.
14.
Midden in ‘t leven
nog zoveel te geven.
Ideeën en plannen te over
in een keer voorbij.
Voor ons was je een kei
enig in je soort.
We zetten ons leven
in jouw gedachten voort.
15.
Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend
zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
16.
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in de goede gedachten ter herinnering.
17.
En als ik niet meer bij je woon, in het land van jou en mij.
Bedenk dan dat ik ergens zweef, zonder tijd en jaargetij.
Ik zweef daar in de ruimte, lichter dan een veer.
En zie daar zonder zorgen liefdevol op jullie neer.

18.
Optimistisch tot het laatste,
niet moeilijk maken voor je naasten.
Gesloopt van al je krachten,
bleef je op een betere dag wachten.
Wij waren jouw lust en je leven,
maar er is geen tijd meer gegeven.
Jij streed vol moed en kracht,
lieve schat, rust nu maar zacht.
19.
Slechts over blijft de herinnering
van hoe je leefde op aarde.
En voor degene die achterblijft
heeft dat de meeste waarde.
20.
Als de trom is stil gevallen
wie slaat dan nog de maat?
De melodie klinkt echter door,
zoals in ons hart geschreven staat.
21.
De mensen van voorbij,
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij,
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zij wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
22.
Wij vinden geen woorden om te zeggen
hoe wij haar zullen missen, allemaal
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen
het hart spreekt een niet te spreken taal
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken
haar leven was ons zoveel waard
Het liefste wat wij hadden
blijft in ons hart bewaard

23.
In onze gedachten was je...
In onze gedachten ben je...
In onze gedachten zul je altijd blijven...
24.
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 je mij bent vergeten
25.
Langzaam ben je van ons weggegleden,
elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen,
dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.
26.
Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij.
27.
Morgen is niet beloofd…
28.
Beetje bij beetje moesten we je verlaten.
We konden uiteindelijk niet meer met je praten.
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer.
De mama van vroeger was je niet meer.
We zagen heel goed je stille verdriet,
maar helpen konden we je niet.
29.
Als je droevig bent,
kijk dan nog eens in je hart.
Je zult zien dat je eigenlijk treurt
om iets wat eens je grootste vreugde was

30.
De letters van jouw naam
staan in ons hart geschreven.
31.
Samen plezier, samen op reis.
Samen een eenheid, samen eigenwijs.
Samen kwaad en samen weer goed,
samen verdriet en samen weer moed.
Nu verder zonder hem, dat doet zo’n pijn
te weten nooit meer samen te zijn.
32.
Opeens
was er nog zo veel te zeggen.
Opeens was er nog zo veel te vragen.
Opeens
is het te laat.
33.
Het is beter om ooit iets moois te moeten verliezen,
dan het nooit gehad te hebben.
34.
Afscheid nemen is moeilijk als het fijn is geweest,
maar ik blijf bij je, je leeft in mijn geest.
35.
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 hoor ik weer jouw stem
Dan voel ik weer die leegte
omdat jij er niet meer bent
36.
Degene die ik lief heb verlaat ik
om degenen die ik lief had terug te vinden.

Kennisgeving
1. Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze…
2. Zachtjes is hij/zij uit dit leven gevlogen mijn/onze...
3. Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat hij/zij zijn/haar leven met ons deelde.
4. Te midden van haar gezin, dat haar zo lief was en waar zij altijd met veel zorg en toewijding om gaf, is overleden mijn/onze …
5. We hebben veel van je geleerd, behalve hoe we je moeten missen.
6. Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden mijn/onze...
7. Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem/haar lief waren is vredig ingeslapen/van ons heengegaan
8. Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen mijn/onze...
9. Dankbaar voor wat hij/zij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij u met droefheid kennis dat (toch nog onverwacht) van ons is heengegaan
10. Moegestreden en verlangend naar het einde is van ons heengegaan
11. Veel te snel is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…
12. Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het (plotseling) overlijden van
13. Omringd door liefde en warme gedachten van zijn/haar naaste familieleden is vredig ingeslapen mijn/onze ...
14. Met grote bewondering en respect voor de kracht en waardigheid waarmee hij/zij met zijn/haar ziekte omging, hebben wij afscheid genomen
van mijn/onze....
15. Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis is zijn/haar vertrouwde omgeving overleden mijn/onze...
16. Bedroefd, maar dankbaar dat zij/hij zo lang bij ons mocht blijven, geven wij u kennis dat (na een langdurige en liefdevolle verzorging in……………,)
van ons is heengegaan
17. Na een intens en liefdevol leven hebben wij op ………… op de bijzondere leeftijd van……. afscheid moeten nemen van onze lieve moeder/vader,
schoonmoeder/vader en trotse oma/opa
18. In hechte verbondenheid met elkaar hebben wij, voor ons veel te vroeg, afscheid (moeten nemen) genomen van…
19. Na een liefdevolle verpleging in het …….. ziekenhuis te …….. is op …… 20… na een moeilijke (en oneerlijke strijd) van ons heengegaan
20. Bedroefd omdat wij hem/haar moeten missen, maar dankbaar voor zijn/haar rijke leven dat wij met hem/haar mochten delen,
is na een blijmoedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze…

21. Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen mijn/onze…
22. Na een welbesteed leven is (toch nog) onverwacht van ons heengegaan
23. Na een moeilijke periode heeft afscheid van het leven genomen mijn/onze…
24. Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen geven wij u kennis van het plotselinge
heengaan van mijn/onze...
25. Dankzij zijn/haar doorzettingsvermogen en flair knokte hij/zij zich altijd overal doorheen. Helaas heeft hij/zij de laatste strijd niet kunnen winnen
26. Met droefheid geven wij u kennis dat, voorzien van het H. Sacrament der zieken, van ons is heengegaan
27. Intens verdrietig, maar met een diep respect voor de geweldige strijd die hij/zij heeft geleverd om bij ons te kunnen blijven, delen wij u mede
dat in zijn/haar vertrouwde omgeving is ingeslapen/overleden mijn/onze…
28. Voorbereid, maar toch nog geschokt om de grote leegte die hij/zij achterlaat geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze...
29. Verdrietig, maar trots om wie hij/zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze
30. In stil en diep verdriet en in dankbaarheid namen wij afscheid van mijn/onze ……
31. Heel bedroefd omdat wij haar/hem nu moeten missen, maar dankbaar omdat hij/zij in haar slaap en zonder lijden is heengegaan,
geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…..
32. Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij/zij heeft ondervonden in Zorgcentrum/Verpleeghuis…… delen wij u mede dat (zacht en kalm)
is overleden mijn/onze…
33. Strijdbaar tot het laatst is in alle rust, omringd door zijn/haar kinderen, heengegaan onze…
34. Woorden schieten tekort voor het verlies van mijn/onze….
35. Zijn/haar tomeloze energie kon het niet winnen van de verraderlijke ziekte die haar/zijn lichaam van binnen uit ondermijnde.
Op ..-..-20xx. overleed mijn/onze…
36. In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze…
37. Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid moeten nemen van…
38. Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij/zij deze strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis
van het overlijden van mijn/onze…
39. Het maakt ons stil en verdrietig zo plots afscheid te moeten nemen van mijn/onze…
40. Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…

