Op weg naar het Licht

Ik heb jouw naam in het zand geschreven
maar de golven veegden hem weg.
Ik heb jouw naam in een boom gegrift
maar de schors is afgebroken.
Ik heb jouw naam in marmer gekapt
maar de steen is gebroken.
Ik heb jouw naam in mijn hart geborgen
en de tijd heeft hem goed bewaard.

Los laten
Jij, verdwenen in de dood
weg jouw lichaam, weg jouw stem
je glimlach, je handen, je gezicht
je nooit meer aan kunnen raken,
je nooit meer zien, je nooit meer horen…
Het is zo stil.
Jij, nooit meer hier bij mij jij,
nooit meer hier jij,
nooit meer….ik mis je zo!
Mocht ik je nog maar een tel zien:
ik zou je vasthouden
je in je ogen kijken
en je in die ene tel
alles willen zeggen: ik mis je zo!
Jij, verdwenen in de dood, weg, ver weg.
Toch, door mijn stille tranen heen
wil ik geloven, blijf ik hopen,
durf ik vertrouwen, dat je veilig bent.
Mijn God…Die zal je toch niet loslaten?

Wij gedenken onze dierbare overledenen.
Met name degenen van wie wij sinds
Allerzielen 2011 afscheid hebben moeten
nemen
24 nov. Riek Jansen-Holleboom- Westenenk
11 dec. Annie Dijkman-Heuven
8 jan. Jan Jansen
25 jan. Betsie van der Worp
18 febr. Dine Maatman-Mollink
27 febr. Anne Kolkman-Bruggeman
20 mrt. Marietje v. Olphen-Oude Sogtoen
29 mrt. Gait Vrielink
1 april Dine Holtmaat-Beumer
25 april Marinus Slootman
28 april Dora Korenromp-Besten
11 mei Dien Hemmink-versteeg
16 mei Johan Freriks
1 aug. Annie Bosch-Klink
6 aug. Jos Heuven
14 aug. Anton v. Dam
18 okt. Annie Reimink- van Dartel
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Al de overledenen die herbegraven zijn, hun gezamenlijk
graf is aan het begin van ons kerkhof.
Hun namen zullen bij ons blijven leven
Hun beeld staat in ons hart geschreven,
hun liefde blijft door ons bestaan.
Samen dragen wij hen verder,
zelfs tot voorbij hun dood.
Want God is ook hun Herder die er is in alle nood.

