
TEKSTEN VOOR PRENTJES

TH 21

TH 17

TH 23
TH 18

TH 19

TH 25 (voor man)

TH 28

TH 26 (voor vrouw)

TH 24

TH 27

TH 20

TH 22

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 hoge gras  
daarom zou het onzin wezen  
als de dood onzinnig was. 

Toon Hermans

Je hebt iemand nodig  
stil en oprecht  
die als het erop aankomt  
voor je bidt of voor je vecht. 
Pas als je iemand hebt  
die met je lacht en met je grient  
dan pas kun je zeggen:  
ik heb een vriend. 

Toon Hermans

Mijn lief 
De dood dat is geen kist, 
geen speech, geen graf, 
geen magere Hein, 
geen vonnis en geen straf.  
De dood zijn engelen, 
die met zachte hand,  
mij dragen naar een ver 
en lieflijk land 
en jou en mij breekt hij niet  
uit elkaar, dat nooit 
mijn lief, ‘k zal dichter 
bij je zijn dan ooit. 

Toon Hermans

Liefde  
Ik kon niet zeggen wat ik voelde  
ik heb het ook niet uitgelegd  
maar toch wist jij wat ik bedoelde  
de stilte had het al gezegd. 
Als ik je kuste of je griefde  
in blijheid of in droefenis  
de liefde is pas echt liefde  
als stilte taal geworden is. 

Toon Hermans

Als je echt van iemand houdt  
iemand alles toevertrouwt  
één die echt weet wie je bent  
al je zwakke plekken kent  
die je bijstaat en vergeeft  
en die ‘naast’ en ‘in’ je leeft  
dan voel je pas wat leven is  
en dat liefde geven is 

Toon Hermans

WIJS 
De oude grijze wijze man  
wist niet hoe oud hij was  
wist niet hoe warm  
wist niet hoe koud het was. 
Zijn ziel was jong - zijn hart dat zong 
hij was geen ouwe sok 
de wijze man 
was wijzer dan 
de wijzers van de klok. 

Toon Hermans

Ga nooit heen zonder te groeten.  
Ga nooit heen zonder een zoen.  
Wie het noodlot zal ontmoeten  
Kan het morgen niet 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. 

Toon Hermans

Ik heb gehuild, gelachen en gevochten 
Ik lag in warme bermen en in gladde bochten 
Ik hief het glas, het viel in duizend scherven 
Ik wist de grijze hemel toch weer blauw te verven 
Ben blijven pogen al verbrandden al mijn schepen 
Ik heb gebaald, gefaald en heb hem vaak geknepen 
Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten 
Maar als ik gá dan zeg ik: 
Dank U, ik heb genoten 

Toon Hermans

Er zijn geen woorden voor een zieke 
van wie je weet: hij redt het niet.
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen 
je bent bevangen door verdriet. 
Toch ben je dankbaar voor zijn einde 
dat na zoveel moedig strijden kwam, 
omdat het niet alleen zijn leven
maar ook zijn lijden overnam.

Toon Hermans

Er zijn geen woorden voor een zieke 
van wie je weet: zij redt het niet.
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen 
je bent bevangen door verdriet. 
Toch ben je dankbaar voor haar einde 
dat na zoveel moedig strijden kwam, 
omdat het niet alleen haar leven
maar ook haar lijden overnam.

Toon Hermans

Harmonie 
Wind je niet op, 
maak je niet druk, 
maar leer er mee omgaan, 
dat het licht donker wordt, 
dat het volle leeg wordt, 
dat het stille rumoerig wordt, 
dat de lach verandert in een traan 
en dat de blijheid versomberen zal, 
want in de versombering 
woont alweer het blije, 
in de traan verbergt zich al de lach, 
in het rumoer kondigt zich het stille al aan 
en in de leegte schuilt alweer het volle, 
zoals ook uit het donker 
het licht tevoorschijn treedt. 

Toon Hermans

‘n Dag zonder jou 
is een tuin zonder bloemen 
een dag zonder jou 
kun je geen dag meer noemen 
een dag zonder jou 
is een dag zonder licht 
en daarom is zo’n dag 
geen gezicht. 
Het huis is leeg en koud 
als ik je stem niet hoor 
de tafels, stoelen en het bed 
het stelt geen moer meer voor 
een boom zonder takken 
een hemel zonder blauw 
m’n lief - dat is een dag zonder jou. 

Toon Hermans

TH 16

‘n Beetje 

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe ‘n beetje  
en alle beetjes die je stierf  
‘t is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls zelfs ontgaan  
je zegt, ik ben wat moe  
maar op ‘n keer dan ben  
je aan je laatste beetje toe. 

Toon Hermans

TH 15

Toen ik op deze aarde kwam  
heeft iemand mij gebracht  
en als ik straks weer weg zal gaan  
dan zal mij vast en zeker wel  
weer iemand komen halen  

Toon Hermans

Ontwerp:  logo Vranken - Begrafenisonderneming 
datum:  14-01-2013

1


