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.

Het geheim van leven
Geboren worden…het gebeurt je,
geen mens die er om vraagt!
Leven krijgen…het overkomt je,
niemand kan kiezen.
Te leven krijgen…hoe lang,
waartoe en waarheen?
Niemand die het weet.
Sterven,
de dood in moeten…niemand ontkomt eraan.
Is er een begin, is er een einde van leven?
Het geheim van leven en dood,
van dood en leven,
kunnen wij geen woorden geven.
Wat ons rest, is het vermoeden,
wat ons sterkt, is de hoop,
wat ons draagt, is het geloof,
dat het leven sterker is dan de dood,
omdat het leven liefde is.
En liefde is Goddelijk en wat Goddelijk is,
vindt haar oorsprong in God!

In het licht van de herinnering gedenken wij
allen die ons sinds Allerzielen 2013 zijn ontvallen
08 nov.
09 nov.
05 dec.
31 dec.
20 jan.
16 febr.
10 maart
18 april
21 april
07 mei
15 mei
05 juni
10 juni
21 aug.
21 aug.
08 sept.
16 sept.
19 sept.
14 okt.

Zus Otten
Antoon van de Vegt
August van Engelen
Annie Zwijnenberg-Heuven
Toon Steenwelle
Anne Veltmaat-Steenwelle
Herman Tibben
Jans Zwijnenberg
Dore Steenwelle-Holtmaat
Riet Beuwer
Anne Veldman-Holtmaat
Hennie Lammers
Edwin Hassing
Toos Beuwer-Jansen of Lorkeers
Dien Jansen-Besten
Willem Groote Schaarsberg
Jans Jansman
Willem Endeman
Henny Jansen

85 jaar
71 jaar
48 jaar
84 jaar
88 jaar
90 jaar
85 jaar
85 jaar
88 jaar
74 jaar
94 jaar
53 jaar
50 jaar
85 jaar
91 jaar
89 jaar
88 jaar
78 jaar
57 jaar

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.

