
 inspiratieteksten
Bijvoeglijke voornaamwoorden 

aimabele - amusante - attente - belangstellende - bescheiden 

- betrokken - bijzondere - drukke - eigenwijze - energieke - 

enthousiaste - erudiete - expressieve - fijne - geestige - 

gewone - gezellige - grappige - hartelijke - humoristische - 

innemende - integere - jonge - joviale - kleurrijke - knappe - 

koppige - leuke - levensgenieter - levenslustige - lieve - 

markante - modieuze - mooie - muzikale - ondernemende - 

oude - pittige - reislustige - rustige - slimme - sportieve - 

sprankelende - stille - stoute - trotse - unieke - veelzijdige - 

warme - zonnige - zorgzame.

One-liners 

Een ... persoon is niet meer

Het leven is doorgeven…

Het is goed zo

Het is mooi geweest

Te snel, te vroeg

De seizoenen van het leven voltooid

Zonder jou is alles anders

Zijn/haar grootsheid lag in kleine dingen

‘Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren’   S. Dali

‘Het werd, het was, het is gedaan’   M. Vasalis

Degene(n) die ik liefheb verlaat ik om degene(n) die ik liefhad 

terug te vinden

Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder 

persoon

Zo bescheiden als je hebt geleefd, zo bescheiden ben je 

gestorven

Houden van is laten gaan, hoe moeilijk het ook is

Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij

Als je te moe bent om te leven, 

is eeuwige rust een zegen

Huil niet omdat ik er niet meer ben, 

maar glimlach omdat ik er was

In ons ben jij, in ons blijf jij, van jou zijn wij

Wij moeten nu een prachtig mens missen...

Als het leven lijden is,

komt de dood als een vriend

In liefde met allen heb ik geleefd,

in vrede met Christus ben ik heengegaan

Groot is de leegte die hij/zij achterlaat,

mooi zijn de herinneringen die blijven

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,

maar ook het spoor dat je achterlaat

Niets is sterker dan de stilte

niets is sterker dan de liefde

Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbijging

omdat vandaag alles zo anders is

Verder van de wereld af

elke dag een beetje

Twee werkende handen

die liggen nu stil

Bevrijd van tijd en ruimte

Nu is de stilte compleet

Het leven ten volle geleefd

Ik heb een mooi leven gehad

We zullen je missen, iedere dag



Verloren

Sprakeloos...

Eindelijk rust

Eindelijk vrij

Mijn hart huilt

Nooit meer pijn

Zomaar, ineens

De beer is geveld

Dag lieve allemaal

Positief tot het laatst

Eenvoud, kenmerk van het ware

In vertrouwen op het onbekende

Langzaam is het leven opgehouden...

Van het begrensde naar het onbegrensde

Lief en leed gedeeld

Uitgezeild, voor altijd

Het ergste is gebeurd

Hij/zij had het leven zo lief

Een familieband/cirkel is verbroken

Een mensen-mens is niet meer

Wat was, is geweest

De hemel heeft er een ster bij gekregen

Het boek is uit, het was prachtig

Mijn lief is van mij weggegaan

Altijd samen in gedachten,

in gedachten voor altijd samen

Het gevecht is zwaar

als je niet kunt winnen

Als het er echt toe doet

schieten woorden tekort

Toen kwam die onverwachte dag,

de dag dat de stilte kwam...
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