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omdat muziek verlieshelend werkt
Bram Vermeulen -Testament
Als ik dood ga, huil maar niet

ik ben niet echt dood moet je weten
het is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij die bent vergeten.

En als ik dood ga, treur maar niet
ik ben niet echt weg moet je weten
het is de heimwee die ik achterliet,

dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.

En als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is het verlangen dat ik achterliet

dood ben ik pas als jij dat bent vergeten
dood ben ik pas als jij me bent vergeten.

Lyrics licensed by LyricFind
https://www.youtube.com/watch?v=uzCh3USpQJA

https://www.songteksten.nl/artiest/14044/bram-vermeulen.htm
http://www.lyricfind.com/


Drie stellingen…

- Iedereen gaat nog altijd dood en we leven niet langer

- Rouwen hebben we nodig, ook als zingeving

- Over de dood spreken is gemakkelijk als je er niet
met te maken hebt



“Ik snap niet wat dat is, bang zijn voor de dood. 
Ik snap wel angst, bijvoorbeeld bang zijn voor 
een tijger. Maar de dood is geen tijger. De dood 
is het einde.”
(Non fui, fui, non sum, non curo)

Een quote van…













Zonder hem zou ons ziekenhuis een stille dood
gestorven zijn en dat zou hij niet 

gewild hebben!





autonomie in verbondenheid
de wilsverklaarde mens,

tot na zijn dood?

Overleg tussen patient, zorgverleners en naasten
via rechtstreeks contact, zorgdossier, wilsverklaring



Als ik doodga

Als ik doodga
hoop ik dat je er bij bent
dat ik je aankijk
dat je mij aankijkt
dat ik je hand nog voelen kan

Dan zal ik rustig doodgaan
Dan hoeft niemand verdrietig te 
zijn
Dan ben ik gelukkig.

Remco Campert
Uit: Theater 1970


