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De vogels fluiten gewoon door.
En wij, wij snappen het allemaal niet goed.
Dat jij er was en nooit meer terugkomt...

Dag Mia, dag An en Jan en Sylvia en ook Griet weten we hier dicht bij ons, dag Linde
en Nele, dag familie en vrienden, welkom rond dit bescheiden licht bij Rie.

Dit licht roept ons op om stil te staan bij het leven van Rie.

Dat hier een plek mag zijn van zien,
van zien waar het op aankomt.
Dat wij woorden vinden om Rie te eren,
om elkaar te troosten en te bemoedigen.
Dat het goed mag zijn wat wij hier doen

Dienst van het woord

Hoe loopt de levensweg van een mens? En hoe kan je een mens vatten in woorden?
Wat moet er hier gezegd worden?
Meestal begint het dan met... \Yeet je nog?

Weet je nog hoe eenvoudig het allemaal begon?
Een jongen en een meisje, twee studenten op een studentenbal... 'tklikte direct, zei
Mia en * zaghet nog in haar ogen hoe eenvoud siert.

Bewogen voel ik mij
ontroerd door zoveel tederheid
zacht en lcracht
somen met jou dicht bi mi
zo verbonden zo vrij zo zijn.

En het werden 55 jaren, lief en leed gedeeld, eenvoudig en sierlijk, liefde.

Ik heb je liever dan brood,
al zegt men ook dat het niet kan
en al kan het ook niet.
Liever dan vrolijkheid of regen,
liever nog dan ik heb je lief,

En Mia zei: ikzou zo geiren hebben dat Rie onthouden wordt als een schone mens.
Schoon in de liefde. Dat kon je horen als je hem iets wou geven voor zijn verjaardag
bv.: 'och ik heb niks nodig, maar koopt gij iets voor u... Schoon in de liefde. Dat kon
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