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Lieve Liliane

Waar moeten wij de woorden vinden
om te zeggen hoe zielsveel wij van je houden.
Hoe dankbaar wij zijn voor ons mooie leven samen.
Je vriendelijkheid en je enthousiasme deden ons
bewonderend naar je opkijken.
Het maakte ons allen zo gelukkig!
Jij hebt in enkele jaren verwezelijkt waar anderen
een gans leven voor nodig hebben.
Je hebt je doel bereikt, je dromen waargemaakt.
En nu...
Wij gaan er met zijn allen voor zorgen dat we
alles koesteren wat jij hebt opgebouwd.
Jij ben een ster, onze ster, die altijd zal blijven stralen.
Wees in de toekomst onze engel,
ons licht en ons grote voorbeeld.
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