
 

Vangrunderbeek - Scherens 
 

Sylvain Vangrunderbeek & Co Sprl    Dorp 21    -    1933 Sterrebeek Zaventem    

Tél. 02.731 26 66        Fax 02.731 21 68 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Ik kan helaas geen afscheid nemen. 
 Ik kan helaas niet bij je zijn. 
 Maar ik denk aan jou en voel de pijn, 
 pijn die een leven lang zal duren. 
 Het had ook anders kunnen zijn...  
 
  ****** 
 
2) Waar mensen mensen zijn 
 die elkaar verstaan. 
 Waar liefde liefde is 
 daarheen wil ik gaan. 
 Waar het eeuwig vrede is 
 waar de zon schijnt. 
 Waar een nieuwe wereld is 
 die niet meer verdwijnt.  
 
  ****** 
 
3) Waarom zijn er zoveel vragen? 
 Waarom is er zoveel pijn? 
 Waarom zijn er zoveel dingen, 
 die niet te begrijpen zijn? 
 
  ****** 
 
4) Voor jou ging het sterven niet ineens. 
 Je hebt er moedig voor gestreden. 
 Niemand kan weten wat je hebt gevoeld. 
 Ook niet wat je hebt geleden.  
 
  ****** 
 
5) Een enkel woord, 
 een klein gebaar, 
 houdt je op de been 
 je voelt je een moment 
 niet meer zo alleen. 
 Je weet dat je verder moet 
 Papa heeft er voor gestreden 
 Maar het gevoel van zekerheid, 
 het lijkt zo lang geleden. 
 
  ****** 



 
6) Soms is er zoveel wat we voelen, 
 maar zo weinig wat we kunnen zeggen...  
 
  ****** 
 
7) 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. 
 
  ****** 
 
8) Tot ziens. 
 Al weet ik dat je veilig bent 
 geborgen bij de Heer 
 de lege plaats blijft onvervuld 
 ik zie je hier nooit meer 
 Al weet ik dat je veilig bent 
 
  ****** 
 
9) Verlost van alle pijn 
 ik kan mijn vragen niet meer kwijt. 
 Kan nooit meer bij je zijn. 
 Al weet ik dat je veilig bent 
 ik zoek en vind je niet, 
 ik vraag het aan een lege lucht 
 of je mij hoort en ziet. 
 Al weet ik dat je veilig bent 
 mijn hart wil er niet aan 
 dat je, die ik niet missen kan 
 voorgoed bent heengegaan. 
 Al weet ik dat je veilig bent 
 ik zie je hier nooit meer 
 maar als het donkert, zeg ik zacht 
 tot ziens, bij God de Heer!  
 
  ****** 
 
10) Telkens als men denkt 
 't gaat niet meer. 
 Schijnt er een lichtstraal 
 keer op keer. 
 Die de kracht en de moed geven 
 om verder te leven.  
 
  ****** 



 
11) We staan niet altijd stil 
 bij het woord "samen". 
 Maar het is een groot gemis 
 als "samen" uit je leven is.  
 
  ****** 
 
12) Als... 
 Als ik de dingen niet meer weet, 
 als ik de namen niet meer ken. 
 En wat ik weet meteen vergeet, 
 zodat ik onherkenbaar ben. 
 Denk dan aan de weg door mij gegaan. 
 Zo heb ik het niet voor niets gedaan 
  
 
  ****** 
 
13) Het laatste beetje is nu op 
 veel was er te verduren. 
 Het kaarsje is thans opgebrand 
 gedoofd zijn alle vuren. 
 Voor wie het aangaat is 't niet erg 
 die heeft genoeg geleden! 
 Wel voor hen die ik achterliet 
 vaarwel en wees tevreden! 
 Ik ga naar boven, niet naar beneden.  
 
  ****** 
 
14) Al het levende is zinnig 
 hoe onbegrepen 't ook mag zijn. 
 Of het blij is, droef of innig 
 of het onrust is of pijn. 
 Zinnig is ons hopen, vrezen 
 de kleinste bloem in 't lage gras. 
 Daarom zou het onzin wezen 
 als de dood onzinnig was. 
  Toon Hermans -  
 
  ****** 
 
15) Er is niets dat moeilijker is 
 dan de dingen te wensen en 
 te aanvaarden zoals ze zijn. 
 Wij vragen allemaal "waarom"? 
 Het antwoord verstilt 
 daar er geen antwoord is.  
 
  ****** 
 



16) We hielden innig van je 
 echtheid en waarheid 
 mens zonder franje 
 Ondanks alles 
 op zo'n verlies nooit voorbereid  
 
  ****** 
 
17) Hebben woorden wel waarde 
 voor wie verstomd is en verdoofd? 
 Doet medeleven er nog toe 
 voor wie een leven heeft verloren? 
 Maar heus.... 
 ik voel de stilte in je hart 
 de woede in je hoofd 
 en kan je tranen horen 
 Veel sterkte!  
 
  ****** 
 
18) Je bent er niet meer 
 het is voorbij 
 al wat je deed 
 dat was voor mij 
 Voor jou is nu de strijd gestreden 
 maar in mijn hart 
 bewaar ik het verleden  
 
  ****** 
 
19) Zoals een boot heel langzaam 
 achter de horizon verdwijnt 
 zo hebben wij de laatste jaren 
 stap voor stap 
 afscheid van je moeten nemen 
 wat blijft zijn onze herinneringen  
 
  ****** 
 
20) Je verleden bestond uit werken en een groot besef van plicht 
 dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht 
 Je was een man van weinig woorden 
 herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden 
 Een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen 
 jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen 
 Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven 
 liefde en vriendschap, dat is wat je altijd hebt gegeven  
 
 
  ****** 
 
 



 
21) Samen plezier, samen op reis 
 samen een éénheid, samen eigenwijs 
 samen kwaad en samen goed 
 samen verdriet en samen weer moed 
 nu verder zonder hem, dat doet pijn 
 te weten nooit meer samen te zijn  
 
  ****** 
 
22) Het is ons maar geleend 
 de vele mooie dingen 
 Ons onbetwistbaar eigendom 
 zijn de herinneringen  
 
  ****** 
 
23) Ik kan gaan slapen zonder zorgen 
 want slapend kom ik bij U thuis 
 alleen bij U ben ik geborgen 
 Gij doet mij rusten in de morgen 
 en wonen in een veilig huis  
 
  ****** 
 
24) Moeder 
 Omdat jij de ader was waaruit wij groeiden 
 Omdat jij de bodem was waaruit wij bloeiden 
 Omdat jij wist wat ons kon deren 
 Zullen wij je altijd eren  
 
  ****** 
 
25) Optimistisch tot het laatste 
 Niet moeilijk maken voor je naasten 
 Gesloopt van al je krachten 
 Bleef je op een betere dag wachten 
 Wij waren jouw lust en je leven 
 Maar er is geen tijd meer gegeven 
 Jij streed vol moed en kracht 
 Lieve schat, rust nu maar zacht  
 
  ****** 
 
26) Stil ben je van ons heengegaan 
 je hebt altijd voor ons klaargestaan 
 geborgenheid en liefde heb je ons gegeven 
 zo was je hele leven 
 je was een schat voor ons allen 
 je te moeten missen zal ons zwaar vallen  
 
  ****** 



 
27) Het diepste verdriet 
 wordt zo dikwijls verzwegen 
 Voor 't diepste geluk 
 schieten woorden tekort 
 Wij zijn met ons diepste 
 verlangen verlegen 
 Waar 't liefste bezit 
 slechts herinnering wordt  
 
  ****** 
 
28) Afscheid nemen 
 is met zachte vingers 
 wat voorbij is 
 dichtdoen 
 en verpakken 
 in de goede gedachten 
 ter herinnering  
 
  ****** 
 
29) Gek is dat, dat soms de sterren 
 mij wat liefde kunnen schenken 
 Want als ik naar de sterren kijk 
 moet ik altijd aan je denken  
 
  ****** 
 
30) Als ik dood ben 
 niet die theatrale rouw 
 Neem wat Franse kaas 
 wat stokbrood en wat wijn 
 Ik wil ook niet 
 in een vaasje op de schouw 
 Ik wil gewoon 
 een stukje kerkhof zijn 
 - Toon Hermans -  
 
  ****** 
 
31) 't Liefste wat wij hebben bezeten 
 en vele jaren de spil van ons bestaan 
 vraag ons niet dat te vergeten 
 en gewoon weer door te gaan  
 
  ****** 
 
 
 
 



 
 
32) Bedankt voor je liefde, je trouw, je eerlijkheid 
 Voor de lach van bijna iedere dag 
 Voor het geluk dat je ons hebt gegeven 
 Deze dingen duren altijd te kort  
 
  ****** 
 
33) Al maanden staat het huis verlaten 
 haastig onttakeld en verdaan 
 de ijsbloemen staan op het raam 
 in scherpgenerfde varenbladen 
 schittert onuitgewist uw naam  
 
  ****** 
 
34) Voor ons was je een licht 
 voor vreemden duisternis 
 Je markante persoonlijkheid en je vrolijke gezicht 
 zullen wij ervaren als een groot gemis 
 Want een dag zonder lach 
 was voor jou geen dag 
 Van vele dingen had je nooit genoeg 
 je laatste reis kwam veel te vroeg  
 
  ****** 
 
35) Weinig nemen en veel geven 
 Altijd hartelijk en warm 
 Als de mensheid zoals jij was 
 Was de wereld niet arm  
 
  ****** 
 
36) Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan 
 Dat is zo erg niet 
 Want dan begint de grote logeerpartij 
 Bij een gastheer die zo boeiend is 
 Dat de tijd volledig stil gaat staan 
 En eeuwig wordt 
 - Godfried Bomans -  
 
  ****** 
 
37) Heer, sla uw armen om mij heen 
 ik ben verdrietig, mateloos alleen 
 want wie ik liefhad ging van mij heen 
 de liefde heeft niet het hoogste 
 maar wel het laatste woord  
 
  ****** 



 
38) Dwars door de stille leegte 
 klinkt de echo van jouw lach 
 Zachtjes, van een afstand 
 alsof ik je daarnet nog zag 
 Steeds denk ik aan jouw grappen 
 steeds hoor ik weer jouw stem 
 Dan voel ik weer die leegte 
 omdat jij er niet meer bent  
 
  ****** 
 
39) Jouw sterven is zo moeilijk te verwerken 
 het doet nog zoveel pijn 
 te moeten leven met de gedachte 
 dat jij nooit meer bij me zult zijn 
 Jouw sterven is zo moeilijk te begrijpen 
 afscheid nemen ging niet meer 
 te weten dat ik jou voorgoed moet missen 
 dat doet zo verschrikkelijk veel zeer 
 Ik had je nog zoveel te zeggen 
 nog zoveel dingen uit te leggen 
 maar ik weet, er komt een keer 
 dan zien wij elkander weer  
 
  ****** 
 
40) De bomen komen uit de grond 
 En uit hun stam de twijgen 
 En ied'reen vindt het heel gewoon 
 Dat zij weer bladeren krijgen 
 We zien ze vallen naar de grond 
 En dan opnieuw weer groeien 
 Zo heeft de aarde ons geleerd 
 Dat ál wat sterft zal bloeien 
 - Toon Hermans -  
 

  ****** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41) Herinnering 
 Als dit het einde is 
 en verder niets 
 dan is er leegte 
 gemis, verdriet en 
 tranen om wat eens was 
 en niet meer is 
 Maar er is meer 
 dan lijf en leden 
 veel meer 
 want wat een mens bezielt 
 dat is, dat was 
 zijn geest, zijn kracht 
 zijn denkvermogen 
 alle gaven van zijn hart: 
 zijn goedheid grenzeloos 
 de sterkte van zijn woord 
 zijn hartelijk gebaar 
 Dat alles leeft 
 leeft voort in die hem kenden 
 die van hem hielden 
 en blijven houden 
 omdat zijn geest 
 nooit, nooit vergaat  
 
  ****** 
 
42) Daar alleen kan liefde wonen 
 daar alleen is 't leven goed 
 waar men stil en ongedwongen 
 alles voor elkander doet  
 
  ****** 
 
43) Omdat er liefde is 
 bestaat er geen voorbij 
 in alle eeuwigheid ben jij  
 
  ****** 
 
44) O, die vertrouwde kleine dingen 
 die je zo onopvallend deed 
 die zullen we missen, tot dit leed 
 verstild is tot herinneringen  
 
  ****** 
 
 
 
 
 
 



45) Liefste, m'n liefste 
 wat zullen we je missen 
 maar de herinnering aan jou 
 is niet uit te wissen 
 we hadden zo graag 
 als gezin bij elkaar gebleven 
 helaas bleek dat een onhaalbaar streven  
 
  ****** 
 
46) Je bent er niet meer 
 en toch zal ik je groeten 
 je elke dag weer 
 vele malen ontmoeten 
 je handen, je lippen, je lach 
 je bent bij me 
 iedere dag  
 
  ****** 
 
47) Je wilde liever bij ons blijven 
 maar de dood was veel te sterk 
 Je kon de pijn niet meer verdrijven 
 ondanks al jouw werk 
 Je hebt geploeterd en gestreden 
 zoals geen mens ooit strijden wou 
 Ben niet droef, maar wees tevreden 
 je bent weer samen met je vrouw 
 We hebben steeds van jou gehouden 
 in jouw leven lag de kracht 
 Waarop wij steeds ons leven bouwden 
 lieve opa, rust maar zacht 
 - Hermien Lok -  
 
 

  ****** 
 

48) Als ik zo naar zijn foto staar 
 zegt mij dat plotseling meer dan al die woorden 
 die hij over mij heen liet gaan 
 nu hij mij heeft verlaten 
 wil ik hem zo graag voor even horen praten 
 Lieve ........, ik mis hem zo 
 heel voorzichtig laat ik een traan 
 over mijn koude wangen gaan 
 helaas kon hij niet langer leven meer 
 er was zo veel beschadigd deze keer 
 afscheid nemen, het doet zo'n zeer  
 
  ****** 
 
 
 



49) Zijn stem zwijgt voor altijd 
 zijn ogen voorgoed gesloten 
 de oneerlijke strijd 
 heeft hij voor ons besloten 
 Ik weet, hij is niet meer 
 maar begrijpen doe ik het niet 
 waarom kwam hij niet weer 
 toen hij ons hier achterliet 
 Het gebeurde te snel 
 hij ging te vroeg 
 ik heb je nodig 
 we hadden nog zoveel voor de boeg  
 

  ****** 
 

50) Zijn ogen kijken ons niet meer aan 
 zijn arm zwaait ons niet meer uit 
 hij is nu van ons heengegaan 
 ook al zien wij hem niet meer 
 zijn stem horen wij, steeds weer 
 voor hem nooit meer zorg en pijn 
 hij blijft in onze gedachten 
 hij zal voor altijd bij ons zijn  
 
  ****** 
 
51) Je moeder blijft je moeder 
 zo eigen en vertrouwd 
 je wilt haar niet graag missen 
 omdat je van haar houdt 
 Maar eens dan komt de dag 
 dat je haar moet laten gaan 
 je verstand zegt dat het goed is 
 maar in je ogen blinkt een traan  
 
  ****** 
 
52) Wie nooit heeft geleden 
 heeft nimmer geleefd 
 Wie zich nooit vergiste 
 heeft nimmer gestreefd 
 Wie nooit heeft geweend 
 heeft geen vreugd als hij lacht 
 Wie nooit heeft getwijfeld 
 heeft nooit ernstig gedacht  
 
  ****** 
 
53) Ongewild en onverwacht 
 niemand had dit gedacht 
 's morgen vroeg van huis 
 's avonds niet meer thuis  
  ****** 



 
54) Je lag daar stil, kon niets meer zeggen 
 je gedachten, verlangen, of iets uitleggen 
 Woorden, voor je ze uit kon spreken vervaagd 
 en toch heb je nooit geklaagd 
 Altijd geduldig, soms een traan 
 van ontroering of een herinnering ergens aan 
 God zei vandaag: "kom nu bij mij" 
 en praat weer, zing en wees blij 
 Je vreesde niet je levenslot 
 je hebt zelf gezegd: "ik vertrouw op God"  
 
  ****** 
 
55) Dank je wel, geleende schouder 
 dat ik even leunen mocht 
 dat ik even klein mocht wezen 
 dat een hand de mijne zocht 
 Dank je wel, troost zonder woorden 
 voor het simpele, stille zijn 
 voor het trachten mee te dragen 
 van dezelfde zielenpijn  
 
  ****** 
 
56) Je bent nu van ons weggegaan 
 jouw tijd is al gekomen 
 een eind aan jouw bestaan 
 Een leegte om ons heen 
 is wat ons nu nog rest 
 wij hielden van jou op onze manier 
 zeg maar.... op ons best  
 
  ****** 
 
57) Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent 
 Als je mensen ziet maar ze niet meer herkent 
 Je niet meer bewust bent van liefde en pijn 
 Dan zal de eeuwige rust een verlossing zijn  
 
  ****** 
 
58) Al hield je nog zoveel van het leven 
 Je had het niet in eigen hand 
 Ongevraagd moest je het verlaten 
 En wij staan machteloos aan de kant  
 
  ****** 
 
 
 



 
59) Je gaf me je liefde, bezorgdheid en trouw 
 Ik heb genoten van die jaren met jou 
 Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan 
 Maar ik zal je missen bij het verder gaan  
 
  ****** 
 

60) Kort was je tijd 
 Groot was je inzet 
 Opgewekt en spontaan 
 Ben je van ons heengegaan  
 

  ****** 
 

61) Haar sterven is zo moeilijk te verwerken 
 Haar leven was ons zoveel waard 
 Zij was een van de stille, geestelijk sterken 
 Die iedereen, alleen zichzelf niet spaart  
 

  ****** 
 

62) Als je ouder wordt 
 en niet meer weet waar 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  
 
  ****** 
 
63) Nu moet ik verder, zonder jou 
 je stem zal ik nooit meer horen 
 Nooit meer je arm om me heen 
 ik voel me hopeloos alleen 
 De mooiste herinnering zal zijn 
 mijn leven met jou, dat was fijn  
 
  ****** 
 
64) Je naam staat in ons hart geschreven 
 het eind kwam veel te gauw 
 Maar in gedachten blijft steeds leven 
 je liefde, zorgzaamheid en trouw  
 
  ****** 
 
65) Hij had de schoonheid van de akkers lief 
 't land van vruchtbaarheid en ruimte 
 tot ook zijn dromen kleiner werden 
 een tuintje, een plaatsje, dieren en wat gerief 
 maar nu een hemel zonder grenzen  



 
66) Verder van de wereld weg 
 Elke dag een beetje 
 Dichter naar de hemel toe 
 Elke dag een treetje 
 - Toon Hermans -  
 
  ****** 
 
67) In de tunnel van verdriet 
 waar je licht noch toekomst ziet 
 waar 't gemis je lichaam raakt 
 waar je hete tranen laat 
 tot in je ziel de leegte voelt 
 daar is het leven onderkoeld 
 afscheid nemen doet zo'n pijn 
 en 't zal altijd bij me zijn 
 blijven tot m'n laatste snik 
 je liefste verliezen blijft, weet ik  
 
  ****** 
 
68) Ga nooit weg zonder te groeten 
 Ga nooit heen zonder een zoen 
 Als je het noodlot zult ontmoeten 
 Kun je het nooit meer doen 
 Ga nooit weg zonder te praten 
 Dat doet soms een hart zo'n pijn 
 Wat je 's morgens hebt verlaten 
 Kan er 's avonds niet meer zijn 
 
  ****** 
 
69) Heel bijzonder, heel gewoon 
 Gewoon een heel bijzondere man...  
 
  ****** 
 
70) Woorden zullen nooit in staat zijn 
 gevoelens uit te drukken zoals ze bedoeld zijn 
 Er zullen ook nooit genoeg woorden voor zijn....  
 
  ****** 
 
71) Een mengeling van pijn en tranen 
 slechts af en toe een sprankje hoop 
 Gedreven door een sterke wilskracht 
 hoewel het onheil nader sloop 
 Je gedachtenis zal immer blijven 
 te vroeg ben je van ons heengegaan 
 We houden van je en zijn je dankbaar 
 voor alles wat je hebt gedaan  



 
72) Als iets liefs je verlaat 
 blijft nog altijd de liefde  
 
  ****** 
 
73) Daarom hebben wij 
 die handen en die armen 
 Om als het koud wordt rond het hart 
 elkaar te verwarmen  
 
  ****** 
 


