
Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. 

 

 
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het als een moedig man gedaan. 
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden 
en wie kan voelen, wat je hebt doorstaan. 
Rust nu maar uit. 
 
Een moeder sterft altijd te vroeg,  
al wordt ze nog zo oud. 
Je bidt, of God haar sparen zal, 
omdat je van haar houdt. 
Maar als de dagen kwellen gaan, 
zij ziek wordt, zwak en oud. 
Bid je dat God haar halen zal,  
omdat je van haar houdt. 
 
Eén zijn met de natuur 
Zo was je leven 
Eenvoud en rust 
Maar wat had je veel te geven. 
 
Nooit klagend, altijd in stilte dragend. 
 
Nooit meer in ons midden,  
maar altijd in ons hart. 
 
Groot is de leegte die hij achterlaat. 
Mooi zijn de herinneringen die blijven. 
 
Als leven lijden is, 
is sterven verlossing. 
 
Zwaar werden de dagen 
lang duurde de nacht 
hoe moeilijk is het vechten, 
bij het ontbreken van kracht. 
 
Zijn leven werd gekenmerkt door eenvoud, 
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde. 
 
Achter de tranen van verdriet 
schuilt de glimlach van herinnering. 
 
Wat hij ons nalaat, is wat hij ons gaf 
zijn lieve lach, zijn warme hart  
en zijn goedmoedigheid. 
 
Vele fijne herinneringen,  
verzachten onze smart, 
nooit meer in ons midden 
altijd in ons hart. 
 



Wanneer je verdrietig bent, 
blik dan eens in je hart. 
Je zult zien dat je huilt 
om wat je eens vreugde schonk. 
 
Waarom al dat vechten, waarom al die pijn. 
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn. 
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht. 
Je wilde graag verder, maar verloor dit gevecht. 
 
Onze goede herinneringen zijn 
een kostbaar geschenk 
om tevoorschijn te halen 
op bijzondere ogenblikken. 
Daarbuiten zijn ze een verborgen bron  
van vreugde en kracht. 
 
In woorden is niet uit te leggen 
wat zij voor ons heeft betekend. 
 
Haar handen hebben voor ons gewerkt,  
Haar hart heeft voor ons geklopt. 
 
Niet klagen, maar dragen  
en bidden om kracht. 
 
Telkens weer zullen wij je tegen komen. 
Zeg nooit: ”Het is voorbij”. 
Slechts je lichaam werd ons afgenomen, 
niet wat je was en ook niet wat je zei. 
 
Heel bijzonder, heel gewoon,  
gewoon een heel bijzonder mens. 
 
Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf, 
’t is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan, 
je zegt: “ ik ben wat moe”, 
maar op een keer dan ben je  
aan je laatste beetje toe. 
 
Veel gelukkige jaren waren wij samen. 
Samen waren wij een. 
Maar nu jij er niet meer bent, 
moeten we zonder jou verder…. 
….dus alleen. 
 
Veel heb je ons gegeven, 
veel heb je voor ons betekend, 
Plotseling ben je uit ons leven verdreven, 
blijf je in onze harten leven. 
 



Je gaf ons je liefde, bezorgdheid en trouw, 
wij hebben genoten van de jaren met jou. 
Wij weten dat het jou ook goed heeft gedaan, 
maar wij zullen je missen bij het verder gaan. 
 
O, die vertrouwde, kleine dingen 
die u zo onopvallend deed, 
die zullen wij missen, tot dit leed 
verstild is tot herinneringen. 
 
Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren. 
 
Het laatste beetje is nu op, 
veel had ik te verduren. 
Het kaarsje is nu opgebrand, 
gedoofd zijn alle vuren. 
Voor mij die ’t aangaat is het niet erg 
ik heb genoeg geleden. 
Wel voor hen die ik achterlaat 
vaarwel en wees tevreden. 
 
Ik heb mijn moeder niet verloren, 
daarvoor gaf zij mij te veel. 
Wat zij mij zei, dat blijf ik horen, 
van wat ik ben, is zij mijn deel. 
Ik kom haar overal nog tegen, 
in wat ik doe, in wat ik laat. 
Zij was en blijft voor mij een zegen, 
waarvan het spoor steeds verder gaat. 
 
Wij staan niet altijd stil  
bij het woord “samen”. 
Maar het is een groot gemis 
als “samen” uit je leven is. 
 
Verder van de wereld weg… 
…elke dag een beetje. 
Dichter naar de hemel toe… 
…elke dag een treetje…. 
 
Je wilde nog zoveel, 
maar had niet meer de kracht. 
Moedig ging je door, steeds weer, 
tot op het laatste moment. 
Het wilde niet meer... 
 
Met een lach en een traan, 
heeft hij/zij het leven verlaten 
De rijke herinnering aan zijn/haar 
bijzondere humor, kracht en 
uitstraling dragen wij met ons mee. 
 
Ik heb een mooi leven gehad, 
Ik heb er vrede mee..... 



Zorgzaam en vriendelijk 
niet op eigen gewin bedacht 
Een mens dichtbij ons 
Een mens om van te blijven houden. 
 
Nu moet ik verder zonder jou 
Je stem zal ik nooit meer horen 
Nooit meer jouw armen om mij heen 
Ik voel mij hopeloos alleen 
De mooiste herinnering zal zijn 
mijn hele leven met jou, dat was fijn. 
 
Het liefste wat ik heb bezeten 
ruim .....jaar de spil van mijn bestaan 
Vraag me niet dat te vergeten 
en gewoon weer door te gaan. 
 
Als je ouder wordt 
en niet meer weet wie je bent 
als je mensen ziet 
maar ze niet echt meer herkent, 
als je toch blijft strijden 
om bij ons te leven 
dan hopen wij 
dat je nu de rust is gegeven. 
 
Mijn tranen vallen op je koude handen, 
wanneer ik naar je kijk. 
Telkens denk ik aan die handen, 
nooit meer onder handbereik.... 
 
Je vader blijft je vader 
zo eigen en vertrouwd 
Je wilt hem niet graag missen 
omdat je van hem houdt 
Maar eens dan komt de dag 
dat je hem moet laten gaan 
Je verstand zegt dat het goed is, 
maar in je ogen blinkt een traan. 
 
Een echte vriend(in) is van ons heen gegaan 
die wetenschap is moeilijk te bevatten 
wie zoals zij/hij in het leven heeft gestaan 
was tot een zegen die niet is in te schatten. 
 
Er was altijd: 
Zoveel liefde 
Zoveel gezelligheid 
Zoveel gelach 
Alles wat we nu nog hebben is 
zoveel........stilte 
Dag lieve.......(naam) 
 



Afscheid nemen is met dankbare handen 
meedragen al wat herinnering waard is. 
 
Moeder zijn is alles geven 
zorgen, lijden, liefde en leven 
Moeder zijn is alles derven 
alles.... en tevreden sterven 
 
Je was een rots in de branding 
en koerste recht door zee 
Je trotseerde storm en golven 
alleen... je had de wind niet mee. 
 
We hielden innig van je 
echtheid en waarheid, 
mens zonder franje 
Ondanks alles 
op zo'n verlies nooit voorbereid 
 
Midden uit het volle leven 
vanuit een druk bestaan 
is plotseling van ons heengegaan.....(naam) 
 
De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten 
Bij God mogen zij wonen 
daar waar geen pijn kan komen 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij.. 
 
Ik mis je in alles wat ik doe 
je warmte en je woorden 
je humor en blijmoedigheid 
die bij elkander hoorden 
je keek me altijd lachend aan 
je hield zo van het leven 
nu moet ik leren zonder jou 
te houden van dit leven. 
 
Niemand weet wat leven is 
Alleen dat het gegeven is 
En dat van dit geheimenis 
God het begin en het einde is. 
 
We hadden nog zoveel plannen, 
we wilden nog zoveel doen. 
Maar zonder jou zal mijn leven 
nooit meer zijn als toen. 
 
 


