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Fijn, dat je bij ons was. 
Lief, wat je voor ons deed. 
Leuk, wat je aan ons gaf. 
Dank, dat je voor ons leed. 

Smart, om al je lijden. 
Pijn, jouw tragisch lot. 
Leed, saam aan jouw zijde. 
Dank, je bent bij God. 



KRUIS EN OFFER 

Je was een vrouw zo dol op mensen. 
Wik:ie contact met iedereen. 
'Geluk' en 'vrede' waren je wensen. 
Had altijd bloemen om Je heen. 
Je was een vrouw die hing aan 't leven, 
Niet sterven wild' en ook niet kon. 
W1k:1' een ieder liefde geven. 
Waardoor je veel liefde van anderen won. 
Een vrouw, ondanks 't eigen leed en /1Jden, 
Toch altijd nog aandacht aan anderen bood. 
Terwijl Je vol moed in smartvolle tijden, 
Jouw lijden doorstond op weg naar de dood. 

Vol verlangen weer gezond te wezen, 
Bevrijd van angst. el/end' en pijn. 
Yadfe 't gevoel met meer te genezen, 
Terwijl je zo graag bij ons wilde Z1Jn. 
Je hebt vol moed zo véél geleden, 
Steeds méér gebukt onder de last van jouw kruis, 
En God en Maria om uitkomst gebeden, 
Bij de chemokuren en naweeën thuis. 
Je hoopte, de ziekte zou verdwijnen, 
En hunkerde naar ieder goed bericht. 
Maar langzaam maar zeker, was je weg aan 't kwijnen, 
Tot, tenslotte, de dood lag op je gezicht. 

Na tóch nog Jaren hier beneden, 
Met ijzeren wil, in verbeten verzet, 
J'om te blijven, zo láng hebt gestreden, 
Ging je ten onder op grond van de Wet: 
Dat al wie leven moeten sterven, 
En wel overeenkomstig een ieders lot. 
Om zó de Hemel te kunnen erven: 
Het wáre Geluk: d'Aanschouwing van God 
J'ontving in het duister de Kracht van Boven, 
En voeld' in Je smarten de Uefde van het Licht, -
Dat God ontsteekt voor elk die dur1t geloven - , 
Stralend van Zijn Aangezicht. 

Je moest je lijden hier vól-dragen, 
't Kruis geeft zin aan 's mensen zijn. 
Leed Christus, Hij zal 't àllen vragen. 
Dus ging jouw weg door kommer en pijn. 
Voor 't Heil der zielen moest je li;den, 
Maar mocht nog 5 jaar met ons gaan, 
Om man en kinderen te begeleiden, 
Tot w' op eigen benen konden staan. 
Nu onttrekt Gods Dampkring jou aan onz' ogen, 
Terwijl je zo dicht nog bij ons bent, 
En over ons waakt naar best vermogen, 
Zoals Je altijd was gewend. 


