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Annabel de 
Ridder (20) 
Student psychologie in 
Opijnen
a  Denk aan iemand die jou 
dierbaar is. Welke tekst 
zou je voor die persoon op 
de rouwkaart zetten?
,,dank je papa voor de 
mooie, fijne, open gesprek-
ken en verbinding die ik 
voelde. – We hebben veel 
gemeen en altijd iets om 
over te praten; we kunnen 
het samen echt overal over 
hebben.’’

a  Wat zou jij willen dat 
 nabestaanden straks over 
jou op de kaart zetten?
,,behulpzaam, gedreven, 
 anderen stelde je voorop.’’
a  Wat doe je eraan om die 
tekst te verdienen?
,,ik zeg niet zomaar nee; 
maak tijd vrij voor de ander 
als die dat nodig heeft. als 
ik maar een klein beetje kan 
helpen, dan is het goed.’’

Noor van 
Gulik (58) 
Therapeut en medium 
in Biezenmortel
a  Denk aan iemand die jou 
dierbaar is. Welke tekst 
zou je voor die persoon op 
de rouwkaart zetten?
,,vaarwel grote liefde en tot 
weerziens. – ik geloof dat 
wij elkaar weer ontmoeten 
in de ongeziene wereld.’’
a  Wat zou jij willen dat 
 nabestaanden straks over 
jou op de kaart zetten?
,,noor was een lieve vrouw.’’
a  Wat doe je eraan om die 
tekst te verdienen?
,,als je in verbinding bent 
met je eigen ziel, je eigen 
zijn, kun je gemakkelijker 
lief, betrokken en authentiek 
zijn. ik probeer dat zoveel 
mogelijk. ik ben nieuwsgie-
rig naar wie iemand écht is 
en luister met aandacht.’’

a  Denk aan iemand die jou dierbaar 
is. Welke tekst zou je voor die per-
soon op de rouwkaart zetten?
,,niet alleen mijn vader, ook mijn beste 
vriend. – van kinds af aan doen we 
heel veel samen; de laatste jaren ook 
in de zaak.’’
a  Wat zou jij willen dat nabestaanden 
straks over jou op de kaart zetten?

,,Hij was serieus op de juiste momen-
ten, maar hij had ook echt plezier.’’
a  Wat doe je eraan om die tekst te 
verdienen?
,,op standje ‘leven’ staan en niet op 
standje ‘overleven’. ik geloof erin dat je 
dingen samen moet doen; je kunt het 
niet alleen. Luister naar anderen, maar 
maak je eigen keuzes.’’

Dinie van 
Breugel (57) 
Taxichauffeur in Almkerk
a  Denk aan iemand die jou 
dierbaar is. Welke tekst 
zou je voor die persoon op 
de rouwkaart zetten?
,,Poe… drie kinderen en een 
man, lastig kiezen! Toch 
maar mijn man Piet Koenen. 
die is zorgzaam, romantisch 
en laat me vrij. recht uit het 
hart: Jij was mijn alles.’’
a  Wat zou jij willen dat 
 nabestaanden straks over 
jou op de kaart zetten?
,,dinie stond altijd klaar voor 
anderen.’’
a  Wat doe je eraan om die 
tekst te verdienen?
,,als vrijwilliger help ik een 
slechtziende man uit het 
dorp en doe samen bood-
schappen in zijn ouder-
wetse auto. ook ga ik mee 
met de Zonnebloem, eens 
per jaar. gaaf om die men-
sen te zien genieten.’’

Amer Sbeini (20)
MBO-student in  
’s-Hertogenbosch

a  Denk aan iemand die jou 
dierbaar is. Welke tekst 
zou je voor die persoon op 
de rouwkaart zetten?
,,in syrië kennen we geen 
kaart met persoonlijke tekst. 
er hangen posters op de 
muren met de naam van de 
overledene en familie. en we 
bellen. als iemand overlijdt 
herdenken en bidden we 
 samen, drie dagen lang.’’
a  Wat zou jij willen dat 
 nabestaanden zich van jou 
 herinneren?
,,ik wil graag herinnerd 
 worden om mijn glimlach.’’
a  Wat doe je eraan om dat 
te verdienen?
,,ik doe mijn best om niet 
boos te worden. en ik denk 
eerst na voordat ik wat zeg. 
ik probeer ook altijd te 
 helpen.’’

persoonlijk

‘Dank je 
papa, voor  

de fijne 
gesprekken’

Nadenken over hoe je straks een dierbare zult 
gedenken of hoe anderen zich jou zullen 

herinneren, is ook stilstaan bij het hier en nu. 
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Yannick van Roessel (31)  
Ondernemer en vitaliteitscoach in Heesch

Com de Bie (63) 
Bedrijfsvoerder bij een 
houthandel in Chaam

a  Denk aan iemand die jou 
dierbaar is. Welke tekst 
zou je voor die persoon op 
de rouwkaart zetten?
,,Wacht niet met knuffelen 
tot het te laat is. – Uitleg: 
broers en zussen lachen  
en werken samen, geven 
 elkaar schouderklopjes en 
felicitaties, maar knuffelen: 
ho maar.’’
a  Wat zou jij willen dat 
 nabestaanden straks over 
jou op de kaart zetten?
,,Zoiets als: Uiteindelijk viel 
ie wel mee. Het is wel goed 
als mensen wat meer open-
staan voor anderen voordat 
ze oordelen.’’
a  Wat doe je eraan om die 
tekst te verdienen?
,,van tevoren iets langer 
 nadenken over wat ik doe. 
mijn eigen ego laten varen, 
gewoon op m’n gevoel 
 afgaan.’’

Rik Jansen (39)  
Leraar Duits in Oss

a  Denk aan iemand die jou 
dierbaar is. Welke tekst 
zou je voor die persoon op 
de rouwkaart zetten?
,,dank dat ik heb mogen 
 leren van je kracht, onvoor-
waardelijke liefde, doorzet-
tingsvermogen en warmte. 
Lieve mam, je gaf me ruimte 
om te worden wie ik ben.’’
a  Wat zou jij willen dat 
 nabestaanden straks over 
jou op de kaart zetten?
,,Je was een steun en toe-
verlaat voor velen, stond 
 altijd voor ons klaar. met 
 tomeloze energie, enthousi-
asme, scherpe flapuithumor, 
woordspelingen, maar ook 
een kritische houding en 
blik.’’
Wat doe je eraan om die 
tekst te verdienen?
,,de deur staat altijd open.  
ik ben er voor je, in geluk en 
verdriet. Je krijgt de ruimte 
om fouten te maken, maar ik 
ben wel eerlijk tegen je.’’


