
 

 

Bets Covers-Corstens 



We luisteren naar de klanken van het Italiaans volkslied als 

Bets wordt binnengedragen. 

Welkomstwoord 

De kleinkinderen ontsteken de kaarsen 

Herinnering Mark 

Muziek     Sol Seppy – Enter One 

After a storm 
I want to be brave 
And keep you warm 
And not fade away 
As we float from the shore 
Into the light 
Into the unknown 
Like thousands of lanterns 
Glowing with grace 
In glorious silence 
Descending through space 
To a friend 
A sister in need 
Who is not alone 
And they are surrounding her 
And they will enfold her outstretched hand 
In our love 
 
Into the light 
It's hard to believe 
It's always been ours to give 
And to receive 

  



I want to be shameless like the sun 
Moving into you 
Entering light 
 
Welcome 
Inshallah, Inshallah 
Enter one amazing grace is pouring down 
Fear not this light 
We are of this light divine 
So come 
We move as one 
Amazing grace is pouring down 
Fear not this light 
We are on this light divine 
Welcome 
Enter one 
 
After a storm 
I wanna let go 
Of the things that I've done 
Without any worry 
I wanna come home 
Into the light 
Into the unknown 
I want to be shameless 
Like the sun 
Moving into you 
Entering light 
 
Welcome 
Inshallah, Inshallah 
Enter one 
Amazing grace is pouring down 



Fear not this light 
We are on this light divine 
So come 
We move as one 
Amazing grace is pouring down 
Fear not this light 
We are on this light divine 
Welcome 
Enter one 

 

Herinneringen Ted 

Muziek  K3 - Wanneer zie ik jou terug? 

Iedereen zegt 
Dat jij nu in de hemel bent 
Een betere plek 
Je wordt er vast verwend 
Nee ik moet niet huilen 
Want ik weet DAT jij van me houdt 
Maar ik zou alles ruilen 
Voor nog een seconde met jou 
 
Wanneer zie ik jou terug 
Mijn engel die over me waakt 
Wanneer zie ik jou terug 
Een ster die naar me knipoogt 
En me nooit verlaat 
Die elke avond aan de hemel staat 
 
Iedereen zegt 
Dat jij nu vast geen pijn meer voelt 
Weet iemand echt 



Wat men daar dan mee bedoelt 
Nee ik moet niet treuren 
Want ik weet toch jij ziet me graag 
Wat er morgen ook mag gebeuren 
Maar wie antwoordt echt op mijn vraag 
 
Wanneer zie ik jou terug 
Mijn engel die over me waakt 
Wanneer zie ik jou terug 
Een ster die naar me knipoogt 
En me nooit verlaat 
Die elke avond aan de hemel staat 
 
En als ik in mijn bed lig vannacht 
En als een nieuwe ster naar me lacht 
Weet ik dat jij Voortaan altijd bij me bent 
‘K Heb jou herkend 
 
Wanneer zie ik jou terug 
Mijn engel die over me waakt 
Wanneer zie ik jou terug 
Mijn ster die naar me knipoogt 
En me nooit verlaat 
Die elke avond aan de hemel staat 

 

Herinneringen Floor 

Muziek   Andra Day - Rise up 

You're broken down and tired 
Of living life on a merry go round 
And you can't find the fighter 
But I see it in you so we gonna walk it out 



And move mountains 
We gonna walk it out 
And move mountains 
 
And I'll rise up 
I'll rise like the day 
I'll rise up 
I'll rise unafraid 
I'll rise up 
And I'll do it a thousand times again 
And I'll rise up 
High like the waves 
I'll rise up 
In spite of the ache 
I'll rise up 
And I'll do it a thousands times again 
For you 
 
When the silence isn't quiet 
And it feels like it's getting hard to breathe 
And I know you feel like dying 
But I promise we'll take the world to its feet 
And move mountains 
We'll take it to its feet 
And move mountains 
 
And I'll rise up 
I'll rise like the day 
I'll rise up 
I'll rise unafraid 
I'll rise up 
And I'll do it a thousand times again 
For you 



 
All we need, all we need is hope 
And for that we have each other 
And for that we have each other 
We will rise 
We'll rise 
 
I'll rise up 
Rise like the day 
I'll rise up 
In spite of the ache 
I will rise a thousands times again 
And we'll rise up 
Rise like the waves 
We'll rise up 
In spite of the ache 
We'll rise up 
And we'll do it a thousands times again 
For you  

 

Herinneringen Alex 

Muziek  Wesley Bronkhorst – Trots op jou 

Trots op jou 
Vergeet het soms te zeggen dus doe ik het nou 
Ben trots op jou 
Drie woorden die vertellen dat ik van je hou 
Zoveel van jou, zo trots op jou 
In alles wat je doet geniet ik zo van jou 

  



Heel trots op jou 
En lukt het even niet dan doe 'k 't wel voor jou 
 
Geheimen hebben wij niet voor elkaar 

Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar 
Voor altijd samen strijden 
Ja, ook in zware tijden 
Zo houden wij het vol wel honderd jaar 
Ik zal altijd geloven in elkaar 
En sta naast jou bij dreigen van gevaar 
Jouw schouder aan de mijne 
Laat alles maar verdwijnen 
Behalve wat wij voelen voor elkaar 
 
Trots op jou 
Jij twijfelt nooit aan mij en ik ook niet aan jou 
Zo trots op jou 
En komen soms de tranen, ach wat geeft dat nou 
 
Refrein 
 
Voor altijd samen strijden 
Ja, ook in zware tijden 
Zo houden wij het vol wel honderd jaar 
Ik zal altijd geloven in elkaar 
En sta naast jou bij dreigen van gevaar 
Jouw schouder aan de mijne 
Laat alles maar verdwijnen 
Behalve wat wij voelen voor elkaar 

 

Afronding 



Muziek  Rob de Nijs – Zo zal het zijn 

Doof nu het licht en sluit je ogen 
En vergeet de strijd. 
Jouw leven hier is omgevlogen, 
Maar je liefde blijft. 
En waar jij gaat 
Zijn zon en maan gelijk. 
De kleinste bloem 
Is daar als de hoogste eik. 
En alle koningen en kinderen 
Zijn daar gelijk. 
En alle koningen en kinderen 
Zijn daar gelijk. 
 
Laat nu die laatste droom maar komen 
En wees niet meer bang. 
Jouw nacht van vrede is gekomen, 
Na een leven lang. 
En waar jij gaat 
Daar is geen haat of pijn. 
Het heetste vuur 
Wordt dat als van een kaars zo klein. 
Zoals de zon schijnt na de regen, 
Zo zal het zijn. 
 
En waar jij gaat 
Daar is geen haat of pijn. 
Het heetste vuur 
Wordt dat als van een kaars zo klein. 
Zoals de zon schijnt na de regen, 
Zo zal het zijn. 
Zoals de zon schijnt na de regen, 
Zo zal het zijn. 



 
En waar jij gaat 
Daar zullen vriend en vijand samen gaan. 
Wat stof is zal tot stof vergaan. 
En elke storm komt weer tot rust daar, 
Zo zal het gaan. 
En waar jij gaat 
Laat ik mijn hart en ziel met jou meegaan. 
Jouw taak op aarde is voldaan. 
Zoals je was in alle liefde, 
Zo zal je gaan. 
Zo zal je gaan. 
Zo zal je gaan. 

 

We verlaten de kapel om samen naar het graf te lopen.  

 

Na de teraardebestelling gaan we naar Strandhuis Milligers  
om elkaar daar verder te ontmoeten.  
U bent daar allen van harte welkom. 

 


