
ik ben op reis op reis in mijn gedachten
maar jij bent er bij diep in mijn gedachten
Warm en zacht en dichtbij.

Vele jaren yanzorg dienden zichaan, gevangen in een kleine wereld, maaÍ altijd blij
ats hij ons zag, blinkende ogen als Nele op bezoek kwam, of An, een diepe
dankbaarheid om de dagelijkse trouw van Mia, sulmen en content leren zijn met
lichtjes in de ogen bij het eten van iets zoet, van iets da goe binnen ghjdt... Mia die
me in het gesprek zo juist zei: 'ik was triestig, maar gelukkig als ik hem zag'. Ik
noem het liefde getooid in de eenvoud van bij elkaar zrlnngoede en l«vade dagen:

gelukkig lo,vam er iemand naast mij
zitten, om precies te zyn jtj
was het die naast mij h,vam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
yoor onze leefiijd.

Dankbaar ben ik om al wie voor Rie gezorgd heeft dankbaar ben ik om die schone
mens die, moest het kunnen, ons nu nog zou zeggeÍI, kan ik iets doen voor jou en
'past goe op u eigen', dankbaar omdat Rie nu weer wij is, hier dicht bij, meer even
goed dicht blj bU de zus in Australië...
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Groetmoment

Vanuit jouw stilte waaien woorden aan
ik kan ze woord voor woord verstaan
fluisterende herinneringen, als balsem voor de ziel.
lk neem jou in mijn armen zo dicht en warm bij elkaar.
Niets denken niets zeggen. En in m'rjn leegte als een onbeschreven blad
schrijf ik één woord "Rie, va, vake" liefdevol voor altijd
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uitseleide

Moge jouvergezellen, al het goede dat je gedaan hebt,
Moge het met je meegaan in het onbekende
Je zal bij ons zijn in de eenvoud van vriendschap en geluk
Wij zullen wuiven en jou in ons hart dragen en bewaren.
Moge jouvergezellen, al het goede dat je gedaan hebt,
Moge het met je meegaan in het onbekende


