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Lullaby 

 

Verwelkoming 

Lieve mensen, 

 

Wij zijn blij dat jullie hier vandaag allemaal bij ons kunnen zijn. De 

voorbije week is ons hele leven helemaal veranderd. We kregen er 

een prachtig, volmaakt dochtertje bij, ons Janne. Jammer genoeg 

mag ze niet lang bij ons blijven. We zouden haar graag vandaag nog 

enkele dingen willen vertellen, al is het soms heel moeilijk om de 

juiste woorden te vinden. We beginnen dan maar met een liedje… 

 

Elly Nieman “Kindje” 

Kindje, 

ik vind je, 

zo mooi, 

op die foto van toen, 

de wereld was groen, 

en jij was zo broos. 

Een roos in de knop. 

Een mens in de dop 

 

Kindje, m'n kindje, 

met alles er op en er aan. 

De zon en de maan. 

M'n hele bestaan, 

was met jou verweven, 

maar jij bleef niet leven. 
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Ik koester je foto, 

je foto die nooit werd gemaakt, 

maar die iedere dag in m'n hart wordt bewaakt, 

tot ik je weer zal zien. 

 

Kindje ik vind je terug, 

en hoe zal dat zijn, 

ben jij dan nog klein, 

of zul jij mij dragen misschien? 

Da's dan even wennen, 

maar ik zal je herkennen. 

 

En ik koester je foto, 

je foto die nooit werd gemaakt, 

maar die iedere dag in m'n hart wordt bewaakt, 

tot ik je weer zal zien. ... 

 

Kinderverhaal  

 

Jij woont in mijn hart  

Nou niet meer huilen, kindje wees maar stil 

Je krijgt van mij, wat je wilt 

Twee warmen armen en melk en honing 

Het komt wel goed, wees maar stil 

 

Jij woont in mijn hart 

Heel diep hier in mijn hart 

Waar liefde is, warmte en veiligheid 

 

Ze vinden je anders, en onbekend 
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Maar jij laat ze zien, hoe bijzonder jij bent 

Dan zien ze het wel, ook zij en wij horen samen 

 

Jij woont in mijn hart 

Heel diep hier in mijn hart 

Waar liefde is, warmte en veiligheid 

Jij woont in mijn hart 

En nooit wil ik jou kwijt 

Jij woont hier in mijn hart, altijd 

 

Altijd, altijd 

 

Mama en Papa vertellen  

Lieve kleine Janne, 

8 maanden lang hebben we naar jou uitgekeken. Naarmate mijn buik 

groeide, groeide ook het verlangen om jou in onze armen te nemen. 

Alles was klaar om je in ons gezinnetje te verwelkomen. Elke keer 

kregen we ook goed nieuws te horen. Alles was in orde met ons 

baby’tje. En elke keer weer zeiden we tegen elkaar dat we toch veel 

geluk hadden, 2 perfect gezonde kindjes en een derde op komst. Ons 

gezinnetje helemaal compleet… de kers op de taart. 

Je stampte altijd heel hevig en we hielden ons hart vast want we 

dachten al lachend ‘wat gaat dat worden’. Maar plots stopte jouw 

gestamp, het vertrouwde gevoel in m’n buik was verdwenen. De 

controle bevestigde wat we dachten maar niet durfden uitspreken. Je 

hartje was gestopt met kloppen, waarom, kon niemand ons vertellen. 

Vol ongeloof staarden we elkaar aan en vielen we in elkaars armen. 

De dokter vertelde nog dat je een meisje was, Janne is je naam. 
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Het eerste moment, na het verschrikkelijke nieuws, wilden we alles 

zo snel mogelijk achter de rug hebben. 

Er stond ons nog een lange en zware nacht te wachten. Gelukkig 

konden we samen huilen en praten over jou. We werden ook goed 

bijgestaan door de vroedvrouwen. 

Op zaterdag werd je dan geboren. Een klein maar perfect meisje met 

zwarte, donzige haartjes en het neusje van je zusje. Je mocht meteen 

bij mij komen liggen. We wilden je door elkaar schudden om je te 

laten wenen, maar het bleef stil. Jij was er wel, maar ook weer niet.  

Die zaterdag hebben we jou de hele dag bij ons kunnen hebben. Wat 

hebben we genoten van jouw aanwezigheid. Je lag er zo zalig en 

vredig bij. We konden onze ogen niet van je afhouden, zo perfect 

alleen te stil. 

Niet alleen wij maar ook je broertje Senne en je zusje Lore zijn je 

komen bewonderen. Senne vroeg heel lief of hij jou eens mocht 

aaien… natuurlijk mocht hij dat. En Lore wilde het liefst zo snel 

mogelijk met je beginnen spelen. Jullie zouden het zo goed hebben 

samen.  

Lieve Janne, niet alleen wij maar ook de rest van de familie had je 

liever wat beter leren kennen. Je zien opgroeien, je eerste woordjes, 

stapjes, vriendjes,… 

Lieve schat, we gaan je lachje nooit horen maar wat zijn we dankbaar 

voor onze momenten samen. Je staat voor altijd in ons geheugen 

gegrift en in ons hart is er altijd een plaatsje speciaal voor jou want 

vergeten doen we je nooit.  

Lieve Janne, neem je knuffel maar stevig vast en slaap zacht, we zien 

elkaar snel in domenland. 
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Somewhere over the rainbow 

 

OK this one's for Gabby 

Ooooo oooooo ohoohohoo 

Ooooo ohooohoo oooohoo 

Ooooo ohoohooo oohoooo 

Oohooo oohoooho ooooho 

Ooooo oooooo oooooo 

Ooooo oooooo oooooo 

 

Somewhere over the rainbow 

Way up high 

And the dreams that you dreamed of 

Once in a lullaby ii ii iii 

Somewhere over the rainbow 

Blue birds fly 

And the dreams that you dreamed of 

Dreams really do come true ooh ooooh 

Someday I'll wish upon a star 

Wake up where the clouds are far behind me ee ee eeh 

Where trouble melts like lemon drops 

High above the chimney tops thats where you'll find me oh 

Somewhere over the rainbow bluebirds fly 

And the dream that you dare to,why, oh why can't I? i iiii 

 

Well I see trees of green and 

Red roses too, 

I'll watch them bloom for me and you 

And I think to myself 
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What a wonderful world 

 

Well I see skies of blue and I see clouds of white 

And the brightness of day 

I like the dark and I think to myself 

What a wonderful world 

 

The colors of the rainbow so pretty in the sky 

Are also on the faces of people passing by 

I see friends shaking hands 

Saying, "How do you do?" 

They're really saying, I...I love you 

I hear babies cry and I watch them grow, 

They'll learn much more 

Than we'll know 

And I think to myself 

What a wonderful world (w)oohoorld 

 

Someday I'll wish upon a star, 

Wake up where the clouds are far behind me 

Where trouble melts like lemon drops 

High above the chimney top that's where you'll find me 

Oh, Somewhere over the rainbow way up high 

And the dream that you dare to, why, oh why can't I? I hiii ? 

 

Ooooo oooooo oooooo 

Ooooo oooooo oooooo 

Ooooo oooooo oooooo 

Ooooo oooooo oooooo 

Ooooo oooooo oooooo 

Ooooo oooooo oooooo 
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Kleine prinses 
 

Toen de kleine prins was ingeslapen, nam ik hem op in mijn armen en 

vervolgde mijn weg. Ik was ontroerd. Ik had het gevoel dat ik een 

heel broze schat bij mij droeg. Méér nog, dat er niets kwetsbaarder 

op de aarde bestond, dan dit kind in mijn armen.  

In het maanlicht keek ik naar zijn bleke voorhoofd, zijn haren, 

beroerd door de wind, zijn gesloten ogen en ik zei tot mezelf: wat ik 

hier zie is maar de schors. Het belangrijkste is onzichtbaar… 

 

Papi vertelt 
 

Liefste Janne, 

 

Een tekstje schrijven voor een viering als deze is niet gemakkelijk, 

want we hebben mekaar maar één keer kunnen ‘spreken’. Dat was 

die keer toen je net terugkwam van vakantie aan zee. Ik was toen op 

bezoek bij jou, thuis in Zwijndrecht, en herinner me nog dat ik mijn 

hand op de buik van uw mama mocht houden. Je stampte toen 

zoveel alsof je me iets wou zeggen. Dat was de eerste keer in mijn 

leven, dat ik dat zo goed gevoeld heb. 

 

Ik ben er zeker van dat je daarbinnen hebt kunnen genieten van de 

warmte, tederheid en liefde van je mama en papa. Tijdens de 

vakantie was iedereen zo bezorgd voor jou dat je mama amper iets 

mocht doen. Er mocht niets mis gaan. Iedereen keek zo naar je uit. 

 

En plots ben je heengegaan. Dat doet ons allen heel veel pijn en 

verdriet. Ik heb je enkel nog een kusje en een kruisje kunnen geven. 

Onze liefde voor jou zal echter altijd blijven bestaan. 
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Mijn goede vriend Toon Hermans heeft ooit eens in zijn boekje 

“Gedachten en Gebeden” een gedichtje voor mij geschreven 

 

We zullen je altijd blijven koesteren in onze gedachten. 

Je bent nu  een  ‘engeltje’  in de hemel. Je fonkelt daar als een klein 

sterretje. Ik ben er zeker van dat moeke en vake Aartselaar, moeke 

Boechout , meme , paps en Toon aan de poort stonden om je met 

open armen te ontvangen. Als je wil kan je daar wat met uw dolfijntje 

spelen, samen met mijn broertje ‘Janneke’ en mijn zusje ‘Melanieke’.  

 

En af en toe zal ik zeker eens naar de hemel kijken, en misschien zie 

ik dan wel ergens een klein sterretje fonkelen.  

 

Liefste Janne, ik zeg je geen vaarwel, maar tot ziens, in de hemel. 

 

Papi 
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Janne gaat op reis 
 

Als mama en papa van Janne hadden wij haar, samen met Senne en 

Lore, graag de mooiste plekken op aarde laten zien. Zowel dicht bij 

huis, als veel verder weg. We kunnen haar enkel nog meenemen in 

gedachten. Misschien zijn er ook wel plekjes die jullie graag aan 

Janne willen laten zien… jullie huis, de tuin, een bankje in het park 

van Barcelona of een raket naar de maan. Wij hebben daarom voor 

iedereen stickertjes laten maken, stickers met Janne’s voetjes zoals 

op het kaartje. Neem ze mee naar jullie thuis en op verre reizen, en 

plak ze ergens discreet op, om zo Janne de wereld te laten zien. Als 

het kan, maak dan een foto en stuur ze ons door… zo volgen ook wij 

Janne’s ontdekkingstocht. 

 

Senne vertelt 
 

Ik dans als een elfje met vleugels van glas 

Ik dans als een libelle hoog boven de plas 

Ik dans als een vlinder, ik dans als een bij, 

Want de liefste, de liefste, de liefste ben jij!!! 

 

Engeltjesdag 
 

Wij willen iedereen graag nogmaals bedankten. Wij hebben de 

voorbije week heel veel steun van jullie gekregen. Ook al moeten we 

het verlies van ons Janne zelf een plaatsje geven. Jullie steun geeft 

ons de moed en de kracht om door te gaan.  

Wij kunnen volgend jaar helaas niet de eerste verjaardag van Janne 

vieren. Maar toch zal 8 augustus altijd Janne’s dag blijven. We stellen 

voor om volgend jaar haar 1ste engeltjesdag te vieren. Het zou erg 

fijn zijn, mochten jullie er dan weer allemaal bij zijn. 
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Om af te sluiten willen we graag nog een zoentje sturen naar 

hierboven. Er is voor iedereen een ballon, geef het kaartje een 

zoentje en schrijf er eventueel nog iets op, dan sturen we ze samen 

naar Janne toe. 
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Een leven nog zo klein en pril 

een leven nog zonder eigen wil. 

Nog veilig geborgen in moeders schoot 

vond jij in rust een stille dood. 

Negen maanden had je bijna volbracht, 

maar we hebben tevergeefs gewacht. 

Je was zo mooi, zo zacht, zo fijn, 

heel even mochten we bij je zijn. 

Hoe we van je houden zul je nooit weten, 

wij zullen je nooit vergeten. 

 

 

 

Janne 


