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Afscheid nemen is 
met zachte handen 

wat voorbij is, samenvouwen 
en verpakken in kostbare gedachten 
ter herinnering aan haar. 
 

Haar trots, haar kracht, 
haar liefde voor het leven, 
haar moed, zo sterk, 

ze heeft er alles voor gegeven. 
 
Al heeft zij ons nu verlaten, 
zij laat ons niet alleen. 
Al moeten we haar nu loslaten, 

zij is altijd om ons heen. 
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