
Inleiding rouwbrief                            

      Nummer Omschrijving
__________________________________________________________________________________________

 1 Mochten we nog iets tegen jou kunnen zeggen, zou het zeker «dank je» zijn.

 2 Zwevend over het strand
  één zijn met het zand
  één zijn met de zee
  weer één met z’n twee

 3 Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen
     en verpakken in de goede gedachten der herinnering

 4 Het laatste levensblad is gevallen, 
  het was goed samen te zijn

 5 Waarom zijn er zoveel vragen
  Waarom is er zoveel pijn
  Waarom zijn er zoveel dingen
  Die niet te begrijpen zijn

 6 Een kus, een zucht
  Een herinnering in de lucht 
  Vaarwel mijn liefste
  In je laatste vlucht

 7 Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren

 8 Omdat het leven mooi was samen met jou,
  wordt het leven moeilijk zonder jou ...
  Omdat jij moedig en hoopvol was,
  willen wij dat ook zijn ...

 9 Wij hopen dat er een mooie plaats bestaat,  
  een hemel of hoe noem je dat,  
  waar jij heel rustig over ons kan waken.

 10 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

 11 Het leek voor ons zo normaal dat je er was
  tot nu het moment gekomen is dat we je moeten missen.
 
 12 We staan niet altijd stil bij het woord “samen”.
  Maar het is een groot gemis als “samen” uit je leven is.

 13 Al hield je nog zoveel van het leven
  Je had het niet in eigen hand
  Ongevraagd moest je het verlaten
  En wij staan machteloos aan de kant



 
 
 14 Groot is de leegte en het verdriet,
  mooi zijn de herinneringen.
 
 15 Nu heb je eindelijk rust
  Je lijden is voorbij
  Jouw liefde en je warmte
  liet je achter hier bij mij

 16 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 graag verder, maar verloor dit gevecht.

 17 Nooit klagend, nooit vragend,
       haar / zijn pijnen in stilte dragend,
        haar / zijn handen hebben voor ons gewerkt,
        haar / zijn hart heeft voor ons geklopt,
        haar / zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

 18 Veel heb je ons gegeven
  veel heb je voor ons betekend 
  plotseling uit ons leven gedreven 
  blijf je in onze harten leven.

 19 Altijd positief  
  altijd even sterk  
  altijd zorg voor anderen  
  nu mag jij rusten  
  je hebt het goed gedaan

 20 We nemen nu afscheid van je lichaam,
  maar je zal steeds in ons hart
  en in onze gedachten blijven bestaan.

 21 Wachtend aan de overkant
  gelovend dat dit niet het einde is
  kijk ik uit naar de morgen
  waar we allen weer samen zullen zijn.

 22 Wij willen je rust gunnen.
  al is vol droefheid ons hart.
  Je lijden zien en niet te kunne helpen
  dat was onze smart.
  Hij/zij was één van ons
  Eindelijk heeft hij/zij nu zijn/haar rust gevonden.

 23 Je naam staat in ons hart geschreven het eind kwam veel te gauw
  Maar in gedachten blijft steeds leven je liefde, zorgzaamheid en trouw

 24 Duisternis of lichtgefonkel, hemel open, hemel dicht,
  in het allermooiste donker, daar begint het mooiste licht.
       Toon Hermans
 
 25 Ik ben zo moe na deze lange reis.  
  Al wat ik vraag is een rustige slaap,  
  en dromen van hen die ik liefhad.



 
 
 26 Dood ben ik niet
  Dood ben ik pas als jullie niet meer aan mij denken
 
 27 Stil en eenvoudig ben je weggegaan 
  Stil en eenvoudig zal je in onze 
  harten blijven voortbestaan

 28 Zoals de dag in de nacht verwelkt,
        zo stil ben je van ons heengegaan naar God,
        met in je handen parels van éénvoud en liefde.
                                                            Vaarwel

 29 Ik ga alvast want ik ben zo moe, maar weet je wat ik doe,  
  ‘k laat hier en daar een lichtje aan, dan moet jij straks,  
  als jij ook komt, niet door het donker gaan.
      Chris Helleputte.

 30 Wanneer je droevig bent, kijk dan opnieuw in je hart
        en je zult zien dat je weent om wat je vreugde heeft gebracht.
                                                                          K. Gibran

 31 Neem de herinnering aan jou niet mee, 
  laat ze achter, alleen, 
  in ons hart.

 32 De strijd is gestreden,
  je ogen vallen dicht,
  voor ons blijft in herinnering,
  je vriendelijk gezicht.

 33 Met alle dierbaren om je heen
  was het gevecht toch voor jou alleen.
  Ondanks je ongelijke strijd
  raakte jij je humor niet kwijt.
  Je nam afscheid zoals je was,
  trots, intelligent en moedig.

 34 Sluit je ogen en slaap maar in,  
  zo dapper gestreden  
  een eenzame strijd.  
  Met steun, zorg en liefde omringd,  
  dankbaar voor wat je hebt gedaan.

 35 Soms is het beter
  iets moois te verliezen
  Beter verliezen
  dan dat je het nooit hebt gehad 

 36 Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden;  
  Je hebt het als een moedig mens gedaan.  
  Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?  
  En wie kan voelen wat je hebt doorstaan?



 
 37 Liefste moeder (vader), dapper mens,  
  je hebt je strijd gestreden.  
  Niemand van ons, alleen God weet wat je hebt geleden.
  Al je pijnen zijn voorbij.  
  Rust maar moeder (vader), je bent nu vrij.

 38 Jij koesterde ons  
  en was ‘n prachtvader  
  de laatste jaren  
  koesterden wij jou

 39 Een moeder is een kostbaar iemand.  
  Ze zorgt en verzorgt je,  
  ze troost je.  
  En het enige verdriet dat ze je aandoet  
  is te sterven en je alleen te laten.

 40 Moeders gaan maar sterven niet  
  ze geven maar ze leven,  
  zolang men moeders kinderen ziet,  
  zolang zal moeder leven.

 41 Moeder zijn is alles geven,  
  zorgen, lijden, liefde en leven.  
  Moeder zijn is alles derven,  
  alles ... en tevreden sterven.

 42 Zoals een boot heel langzaam  
  achter de horizon verdwijnt,  
  zo hebben wij de laatste jaren  
  stap voor stap
  afscheid van je moeten nemen,  
  wat blijft zijn onze herinneringen.

 43 Langzaam vervaagden herinneringen  
  gleden gedachten weg  
  en nam je afscheid van ons.  
  Nu nemen we afscheid van jou.

 44 Het verlies was er al voor het einde,  
  de rouw voordat het afscheid kwam.  
  Toen die onzekere verwarring  
  bezit van je gedachten nam.

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

 46 Diegenen die ik liefheb, verlaat ik,
  om diegenen die ik liefhad, terug te vinden.

 47 Zo kortstondig  
  zo snel weggenomen  
  maar je blijft bij ons  
  waar je ook bent



 48 Veel te vroeg ben je ons ontnomen  
  we wisten niet dat het leven zo wreed kon zijn.  
  Een schok die we nooit hebben aan zien komen  
  lieve pa, wat was het leven met jou fijn.

 49 Ons hart is gebroken  
  we hebben je verloren.  
  Je bent weggerukt uit ons leven,  
  terwijl jij iedereen nog zoveel  
  liefde wilde geven.

 50 Het was soms moeilijk te zeggen wat je bedoelde,  
  om precies uit te leggen wat je voelde.  
  Maar steeds weer probeerden we elkaar te begrijpen.

 51 Zoals hij/zij geleefd heeft,
  zo is hij/zij gestorven, 
  moedig, oprecht en tevreden.

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

 53 In stilte vertrek ik voor een lange reis,
  maar ik ben niet alleen, in mijn geest neem ik jullie mee 
  jullie allen die ik beminde vergeet mij niet.

 54 Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven,
  hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van

 55 Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,
  maar ook het spoor dat je achterlaat.

 56 Het liefste wat ik heb bezeten, 
  vele jaren van mijn bestaan,  
  vraag me niet dat te vergeten  
  en gewoon weer door te gaan.

 57 We hebben veel van je geleerd, 
  je leerde ons alleen niet wat het is 
  om je te moeten missen.

 58 Alleen nog maar in gedachten, 
  een gedachte kan je niet zien, 
  ook geen knuffel geven, 
  een kus dan mischien?

 



 62 De kern van alle dingen is stil en eindeloos.  
  Alleen de dingen zingen ons lied is kort en broos.

 63 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

 66 Zoveel moed getoond
  zo intens gestreden
  niet eens voor zichzelf 
  liefde was haar/zijn reden.

 68 Ik voeg mij bij hen
  die ik liefhad,
  daar wacht ik op hen 
  die ik liefheb.

 69 Voor jou ging het sterven niet ineens 
  Je hebt er moedig voor gestreden 
  Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
  Ook niet wat je hebt geleden

 70 Als mijn tijd gekomen is en
  ik afscheid neem van het leven
  merken jullie, in al je eenzaamheid 
  dat ik onzichtbaar bij jullie
  ben gebleven.

 71 Er is een geest die bijzonder en sterk is
  maar ook een lichaam dat anders is 
  Die geest bleef vechten tot
  het laatst aan toe
  alleen het lichaam, dat werd moe



 72 Verder van de wereld weg 
  Elke dag een beetje 
  Dichter naar de hemel toe 
  Elke dag een treetje

 74 Beschouw dit afscheid als een lange brief
  waarin ik mijn hele leven lang wilde zeggen: ik heb je lief.

 75 Afscheid is zonder echte zon verder gaan 
  het blauw nooit meer zo blauw
  en wij nooit meer tezamen.

 76 Afscheid nemen is: 
  met zachte handen bewaren 
  al wat goe en waardevol was.

 77 Met groot verdriet, 
  maar tevens vervuld van 
  mooie herinneringen 
  delen wij u mede
  dat na een mooi leven 
  van ons afscheid heet genomen:

 78 De mooiste bloemen worden het eerst geplukt.

 80 Ondanks de pijn en het verdriet is het ons gelukt
  op een goede manier afscheid te nemen.

 81 Jij was iemand van wie we zo makkelijk konden houden.

 82 Troost is niet vragen hoe oud ze was.
  Alsof haar mooie ouderdom ons verdriet zou kunnen wegnemen.

 83 Jij hebt zoveel voor ons gedaan, 
  dat zullen we nooit vergeten.

 84 Als ik doodga,
  zal ik helemaal niet bang zijn,
  want ik heb vertrouwen,
  in wat er komen zal.

 85 Als ik doodga, 
  dan zal God me vragen,
  wat ik met al die mooie dagen
  van m’n leven heb gedaan.

 



 86 Afscheid nemen van een geliefde
  is dankbaar meedragen al wat waarde heeft
  om verder te leven.

 87 Niemand loopt verloren als hij op weg is naar ‘t heelal.

 89 Het hart van de mens en de bodem van de zee zijn onpeilbaar.

 90 Mijn laatste groet is voor hen die mij
  in mijn volmaaktheid kebnden en van mij hielden.

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

 102 Afscheid nemen is met zachte vingers 
  wat voorbij is dichtdoen en verpakken  
  in de goede gedachten der herinnering.

 103 Zoveel soorten van verdriet,
  ik noem ze niet.
  Maar één, het afstand doen en scheiden.
  En niet het snijden doet zo’n pijn,
  het afgesneden zijn.
  M.Vasalis

 104  De weg die je gaat is niet belangrijk,
  maar wel het spoor dat je achterlaat.

 105  Diep bedroefd, maar innig dankbaar   
  en erkentelijk voor zijn/haar toegewijd  
  en werkzaam leven, geven wij u kennis 
   van het overlijden van....

 106 Omdat het leven mooi was 
  samen samen met jou,
  wordt het leven moeilijk zonder jou...
  Omdat jij moedig en hoopvol was,
  willen wij dat ook zijn...              

 107 Waarom zijn er zoveel vragen?
  Waarom is er zoveel pijn?
  Waarom zijn er zoveel dingen ?
  die niet te begrijpen zijn?

 108  Omdat het mooi was samen 
  met jou wordt het leven 
  moeilijk zon der jou...
  Omdat jij moedig en hoopvol was,
  willen wij dat ook zijn voor jou...



  
 
 109 Heel stil, 
  ben je van ons heengegaan. 
  Je leven was één en al goedheid  
  en liefde, vriendelijkheid  
  en eenvoud.  
  Je was een man om van te houden.

 110 We zullen je missen elke dag in kleine, 
  eenvoudige dingen 
  maar in ons hart 
  zal je met ons samenblijven.


