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De foto is gemaakt door Lieke op opa’s verjaardag in 2021.



Weet

Soms als het je allemaal te veel wordt
en je enkel nog zou willen schreeuwen van de pijn.

Weet dan dat Ik een arm om je heen sla
en je niet alleen zult zijn.

Soms als het boven je hoofd uit dreigt te groeien
en je niet weet waar je het zoeken moet.

Weet dan dat Ik je koester als een kind,
en je overlaadt met nieuwe kracht en moed.

Soms, als de wereld te zwaar lijkt om te dragen
en je schouders hangen onder haar gewicht

Weet dan, dat Ik met beide handen mee til
en zo je last verlicht.

Huil maar, schreeuw maar, kom maar bij Me met je verdriet,
Ik ben er voor jou, zelf als je Me niet ziet.

Steek Ik Mijn beide handen naar je uit,
koester je dicht tegen Me aan.

Weet dan Mijn lieve kind, dat je deze weg niet alleen hoeft te gaan.

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor de liefde 
die hij ons al die jaren heeft gegeven, laten wij u weten dat is overleden 

mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Arie Blaak
4 september 1950                                                   8 september 2021

       
 Lijnie
  Saskia en Martin
   Lieke, Tijmen, Joost
  Willeke en Ian
   Suus

Schenkeldijk 23
3286 LT  Klaaswaal

Er is gelegenheid tot condoleren in de Gereformeerde Kerk “De Hoeksteen”,  
Roerdompsingel 104 te Numansdorp op woensdag 15 september van 19.00 tot 20.00 uur. 

Vanwege de huidige maatregelen zal de afscheidsdienst, die gehouden zal worden op 
donderdag 16 september om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk “De Hoeksteen” live 
te volgen zijn, alsmede de plechtigheid die aansluitend gehouden zal worden om 16.30 uur 
in crematorium Hoeksche Waard.

De afscheidsdienst in de kerk en de plechtigheid in het crematorium zijn beide te 
volgen via www.zuidemauitvaart.nl/condoleance.

U kunt een persoonlijke boodschap achterlaten op 
www.zuidemauitvaart.nl/condoleance.


