Geniet van gisteren
Droom van morgen
Leef vandaag
Voorgoed uit ons midden
Voor altijd in ons hart
Een mens dichtbij ons
Een mens om van te blijven houden
Een lege plek
een groot gemis
een mooie herinnering
is al, wat er nog is
Ik heb een mooi leven gehad,
Ik heb er vrede mee
Je bent wel van ons weggenomen
maar een stuk van jouw, blijft altijd heel dichtbij
Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn
Midden uit het volle leven
vanuit een druk bestaan
is plotseling van ons heengegaan
onze …
Afscheid nemen is met dankbare handen
meedragen al wat herinnering waard is
Wanneer een boot
achter de horizon verdwijnt,
is hij niet weg
We zien hem alleen niet meer
Het universum is te klein
om deze leegte te vullen

Met liefde ontvangen in ons bestaan
Maar met verdriet weer afgestaan
Fijne herinneringen geven ons kracht,
Jouw liefde voelen wij altijd om ons heen.
Jij voor altijd mijn liefste
Jij voor altijd mijn leven
Waarom jij ?
we zullen het nooit weten,
we zullen je missen maar
nooit vergeten.
Als een ster sta je nu aan de hemel,
stralend kijk je op ons neer

Achter tranen van verdriet,
schuilt een glimlach van herinnering
Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij
In alle eeuwigheid ben jij …
Alle goede herinneringen blijven,
… maar er komen geen nieuwe meer bij.
Diegene die ik lief heb verlaat ik
om degenen die ik lief had terug te vinden
Elke dag was voor jou een feest,
en toen werd het stil ….
Bij elk afscheid
wordt een herinnering geboren …

Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug
dan klommen we hoog de hemel in
en haalden wij je gelijk weer terug
Als de regendruppels wisten ..
hoeveel we je missen ..
regent het vandaag de hele dag !
Waar je ook bent, ik zou ’t niet weten
Niet in afstand of tijd te meten
Maar ik heb je bij me, diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij
Zoals je was en wat je zei
Dat is en blijft ons altijd bij
Zo gewoon
Zo lief
Zo eenvoudig
Zo bijzonder
Herinner mij
maar niet in sombere dagen ,
herinner mij
in de stralende zon
toen ik alles nog kon
Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzondere man
Intens verdrietig om wat er niet meer is
en nooit meer zal zijn
Dankbaar voor wat was
en altijd zal blijven
Je levenslust, je kracht en liefde
maar vooral je lach,
we zullen je ontzettend missen

De zon scheen
de vogels floten
de bloemen bloeiden
en toen werd het stil
Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij
Blijvend is jouw liefde
in ons hart
Jouw leven moesten wij loslaten,
in ons leven houden wij jou altijd vast
Als onze liefde voor jou je had kunnen redden,
Dan was je er zeker nog geweest
Achter tranen van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering
Leef met de dag,
Niemand heeft je een morgen beloofd!
Zijn laatste tocht, alleen aan het roer,
vaart hij uit …
Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen
Wat wij in hem bezaten, is altijd om ons heen
Stil maar
wacht maar,
alles wordt nieuw.
Wie zo diep in je hart zit,
kun je door de dood niet verliezen
Lieve … rust zacht
we weten dat daar boven iemand op je wacht

