
Sterven is 
je hand uitsteken 
naar God en weten dat 
Zijn hand klaar staat 
om je op te vangen. 
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Je plaats is leeg. 
Je stem is stil. 

Wij zwijgen Heer, 
het is uw wil. 

Haar plaats is leeg. We zullen haar stem 
niet meer horen. Maar haar beeld blijft in 
onze herinnering leven. Het beeld van 
een eerlijk, rechtvaardig mens. Het beeld 
van een moeder die streng kon zijn, 
maar juist daarin liet blijken hoeveel ze 
om haar kinderen gaf. Het beeld van een 
oma die als het om haar kleinkinderen 
ging, juist die strengheid liet varen. 

We weten uit wat ze ons meegaf, dat ze 
geen gemakkelijk leven heeft gehad. Ze 
heeft veel meegemaakt, naar we uit haar 
verhalen konden opmaken. 

Toch wist ze dit alles te verwerken door 
de kracht van haar geloof. Een vrome 
vrouw was ze, die met hart en ziel ge
loofde in het hiernamaals en in de weder
opstanding. Voor ons is ze, juist door 
haar manier van leven, een mens gewor
den om van te houden. 

We zwijgen Heer, het is uw wil. Maar we 
bidden U, dat zij, levend bij U mag waken 
over ons. Dat zij onze voorspraak, ons 
gebed, mag zijn bij U. Dat zij onze na
men in herinnering mag brengen zonder 
ophouden. Wij bidden dat zij voort mag 
leven in haar kinderen en kleinkinderen, 
in hun hart en in hun levensdurf, in hun 
gedachten en geweten. Wij bidden, dat 
zij in alles waarin zij groot is geweest, tot 
ons mag blijven spreken, juist nu zij ge
storven is. 

Wij danken u voor uw medeleven. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


