
Reacties van bezoekers van Kunst & 

Allerzielen Eindhoven 2016 : 

 

Afscheid. 

Wat doet het pijn. 

De herinnering 

Onuitwisbaar. 

De liefde 

Voelbaar voor altijd. 

In hart en  

Ziel verbonden! 

Mis je mama. 

x 

  

Hoe kan ik er zijn voor iemand met een 

verlies? Wat kan ik doen?  

Antwoord: het vooral blijven uithouden om 

die andere persoon te blijven ontmoeten. 

  

Ik heb ongeneeslijke longkanker. Het voelt als 

een doodvonnis zonder een bekende 

executiedatum. 

 

Het is zoals het is 

Accepteren zonder te (ver)oordelen 

  

Voor altijd in ons hart.  

Liefs xxx 

  

Waarom jij?  

Je kunt niet gemist worden.  

Toch moet ik verder.  

Ik hou van je. 

  

Zo alleen in je verdriet. Maar het besef dat 

iedereen dit zo kan voelen, zorgt ervoor dat je 

je minder alleen voelt. 

  

Ik mis je oma. 

Xxxx  

 

Arno, m’n lieve vriend. Kon ik je nog maar 

eens spreken. Altijd in mijn hart. Zo lang al 

niet meer bij me. Ik hou van je! 

  

Jan, je bent veel te vroeg van ons heengegaan. 

Je zal altijd in mijn gedachten zijn. Rust zacht. 

Je broer 

  

Afscheid doet pijn vol mooie herinneringen. 

  

Altijd in mijn gedachten. 

  

Pap, nu je niet meer met ons op de aarde 

bent, is het toch ook nog wel hetzelfde met 

mijn gevoel voor jou. 

  

Van jong meisje naar een jong volwassen 

vrouw. Zonder mama ben ik opgegroeid met 

veel pijn en verdriet. Maar na elke regenbui 

komt zonneschijn. 

  

Goed afscheid nemen is een troost en bron 

van liefde voor daarna. 

  

Geniet van het leven, het duurt maar even. 

Laat degene die je lief is doorleven in je 

bestaan. 

  

Lieve Netty, het is nu 5 maanden geleden dat 

we je hier begraven hebben. Het gemis is 

groot en het is stil in huis. Tot later bij jou. 

Kus. Ik mis je. Dik 

  

  

Lieve pap en mam, al zo lang uit mijn leven, 

ver weg maar ook dichtbij. Help me in hele 

zware periodes. Harrie en Wim, het gaat jullie 

goed daarboven. 

  

Lieve papa, we missen jou. Voor altijd in ons 

hart. Heel veel liefs, Tanja 

  

Leef met de dag en blijf altijd jezelf. 

  

 

Geniet van het leven 



Wees goed voor je naaste 

Vrede voor een ieder 

 

Tijd kun je nooit overdoen. 

  

Groei 

Wie we ook zijn, 

We kunnen allemaal 

Beter worden in wat dan ook. 

Liefs 

  

Het leven is eindig 

De ziel is voor eeuwig 

  

Lieve dierbaren, 

Ik hoop dat ik ook niet alleen ben als ik sterf. 

En dat ik jullie weer zie. 

Hou van jullie 

  

Vele fijne herinneringen 

Verzachten onze smart 

Voor altijd in ons midden 

Voor altijd in ons hart 

  

Verlies, gemis, 

Laat het er zijn 

Voel het in je tranen 

Deel het met anderen 

Het mag er zijn 

Het kan helpen in het dragen van zoveel 

  

Dood gaan hoort bij het leven 

Niet iets dat je door wil geven 

Maar stopt het daadwerkelijk of is er echt een 

iets waar we allemaal deel van uit mogen 

maken? 

  

Het missen kan plots na zoveel jaren nog zo 

scherp aanwezig raken. Henriette 

  

Lieve Jan, veel te vroeg na wel een goed leven. 

We missen je nog steeds. Altijd in ons hart. 

Kus van je zus en broer. 

  

De liefde voor jou gaat over de dood heen. 

Gerda 

  

We meet again. 

  

Afscheid blijft moeilijk, hoe vaak je het ook 

moet doen. 

  

Aan vrijheid van liefde aan beide kanten! 

 

 

Reacties van bezoekers van Kunst & 

Allerzielen Veldhoven 2016 : 

 
Iedere lente  
komen de blaadjes  
weer aan de bomen!  
Ook al is het nu 
Herfst in je hart. 
 
Wat een gemis. 
Love you 4 ever 
Yoyo 
 
Lieve Yojo en Jan, 
We missen jullie. 
Maar jullie zitten in ons 
hart. Love you. 
 
Lief zusje, mis je 
dat blijft 
het verdriet om jou. 
Je zus xxx 
 
Lieve mam en pap 
We houden van jullie  
en zijn jullie dankbaar  
voor alles. 
 
Lieve papa, 
Ik zal je nooit vergeten! 
Je was een geweldige papa.  
Ik hou van je. 
Dikke kus  
van je dochter Sanne 
 
 



Henk, ik mis 
Je nog elke dag 
Maar ik hoop dat je  
het met jullie Paula 
en Abby daar goed hebt. 
Jacquelien 
 
Flip  
Nog een laatste groet 
Huub en Ine 
 
Lieve Willem, 
Wij zijn in gedachten 
Elke dag bij je. 
Wij leven voort in 
jouw herinneringen 
 
Lieve Henk, pa en ma, 
Henk je bent gisteren opa geworden van een 
pracht kleinzoon. Zo jammer  dat je er niet 
van kan genieten. 
Els en Fred, je zus en zwager xxx 
 
Hi lieve jongen, 
We hebben hier nog extra aan jou gedacht. 
Ik ben hier met mam. 
Kusjes pap en mam 
 
Lieve opa Louis, 
We missen je heel erg.  
Sanne, René, Jesse en Zoë 
 
Lieve mam, pap, vader, 
Heel veel liefs.  
We vergeten jullie nooit. 
Fijn dat jullie toch nog bij ons zijn. 
Liefs, liefs xxx 
 
Hoi pap, mam en Theo, 
Ik blij aan jullie denken 
 
Het lijkt nog zo kort geleden.  
Mis jullie. 
Voor altijd in mijn hart 
 
En niet het snijden doet zo’n pijn 
Maar het afgesneden zijn. 
 
Opa 
Ik vind je lief 
 
 

Lieve Louis, 
Ik mis je zo erg. Blijf van je houden, Loes 
Xxxxxx 
 
Veel rust om bij stil te staan 
 
Pap ik mis je iedere dag 
Dag xxx 
Liefs Mies 
 
Mijn lieve maatje, 
Ik doe mijn ding, 
Maar bij alles wat ik doe, 
Mis ik je. 
Liefs Rianne xxx 
 
Dag Petra, 
We hielden van je. 
Daag meisje. Nu bij jullie pap. 
We missen je. 
 
Vol met ziel en passie 
Sla ik een arm om je heen 
 
Dag Sen, heel veel 
Groetjes-knus-en kusjes 
Van, natuurlijk van ons allemaal 
Dag meis, je bent mijn grote zus 
Doei Sen I love you 
 
In het kleine schuilt het grote. 
In het kwetsbare schuilt het grootse. 
In ieder verdriet schuilt zin. 
Ook als het even niet voelbaar is. 
Vooral dan, voor jou een dikke troostknuffel, 
Liefs Carla 
 
Mijn vrouw, 
Ik hield en houd van jou! 
Xxx Albert 
 
Ik zou je zo graag nog  
In mijn armen willen hebben. 
Lieve oma, je blijft voor altijd 
in  mijn hart. 
Welterusten lieve oma 
Xx Melanie 
 
Liefst oma van de hele wereld! 
Ik mis je nog iedere dag en weet dat jij er was 
geweest voor me in deze moeilijke tijden. 
Xxx Melissa 



Leef het leven iedere dag. 
Begin en eindig met een glimlach. 
 
Lieve Robbert 
We missen je nog steeds, 
Jij bent nog steeds in 
ons gedachten. 
Opa en oma xx 
 
Dank je wel dat je er was. Dank je wel voor 
wat je me op het allerlaatst hebt laten zien. 
Dank je wel voor de ruimte die je achter laat. 
Ik ga ‘m invullen, liefdevol. 
 
Lieve ouders en dochter. Rust in vrede. 
Tot ziens! 
Liefs pap, mam, Gerard en Ineke 
 
De hemel is een engel rijker 
 
Jayler van den Broek 
wordt een grote jonge en een goede zoon.  
 
Lenny van den Broek 
wordt later een grote meid en een mama en 
krijg een paard 
 
Gerard 
Altijd in mijn gedachten xxx 
 
Laat dit kaartje een troost zijn bij jouw grote 
verlies. 
Vergeet niet dat we onze dierbare niet meer 
kunnen omhelzen in tastbare zin. 
Wat we wel kunnen is onze dierbare in onze 
harten mee dragen de rest van ons leven. 
Sterkte. 
 
Anton, 
Ik denk nog heel veel aan jou. 
Liefs Nelly xx 
 
Kon ik maar alles terugdraaien 
Cor 
 
Lieve Ton, 
Verbondenheid blijft 
T x 
 
Lieve papa 
Altijd bij mij… 
x Kari 

Jo, 
Het ga je goed 
Hans 
 
Dikke kus en knuffel 
Dionne 
 
Uit het oog 
maar niet uit het hart 
 
Lieve opa, 
Wat mis ik je 
Bedankt voor alles 
Ik hou van je 
Xx Elle 
 
We missen je pa 
Xxx Ankh, Robin, Joland, Bob 
 
Lieve Femke 
Je bent voor altijd mama’s meisje 
Al 10 jaar zonder jou. 
Pas 10 jaar niet meer bij ons 
Ik mis je iedere dag. 
Dikke kus 
Mama 
 
Je bent altijd in mijn gedachten 
Ellie 
 
Ik hou van je Noud. Dag en nacht in mijn 
gedachten 
Liefs Elly 
 
Wij denken aan jou 
Mia Wim 
Lieve schat 
Ik hou van jou 
Mis je 
Lieve groet, Liet 
 
Wij missen jullie  
allemaal heel veel 
aan herinneringen zijn wij bij jullie 
 
Een leven vol gezondheid en geluk voor de 
hele familie 
xxx 
 
 
 
 



Pap en mam en ons kindje 
Ik hou heel veel van jullie en hoop dat ik heel 
veel steun van jullie nu kan krijgen en gelukkig 
mag worden 
Xxx 
 
Ik mis je opa Wim love you 
 
De verbinding die wij hadden, gaat nooit weg. 
De vorm is anders, maar ik voel je 
aanwezigheid elke dag. 
 
Oma 
Na al die tijd mis ik je nog en dat zal nooit 
veranderen. Nog vaak denk ik: Wat als oma 
nog hier was, dan zou ze… 
Voor altijd in mijn gedachten 
Michael xxx 
 
Kracht zit soms in een verrassend hoekje…. 
 
 

 
 
 
 
 
 


