
Voetstappen

Ik droomde eens en zie ik liep 
aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook 
de Heer liep aan mijn zij!

We liepen saam het leven door
en lieten in ‘t zand,
een spoor van stappen, twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan...

Ik zei toen “Heer, waarom dan toch?
Juist toen ‘k U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van ‘t pad…”

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen:
“Mijn lieve kind, toen ‘t moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen…”

Ze ligt in alle rust opgebaard in haar huis in Herwijnen. 

Op woensdag 8 januari tussen 19.00 en 20.00 uur bent u welkom om afscheid 
van haar te nemen en ons te condoleren op haar thuisadres Nieuwe Steeg 22.

De kerkdienst waarin we de herinneringen aan haar leven koesteren 
is op vrijdag 10 januari om 10.30 uur in de Gereformeerde Kerk Herwijnen, Achterweg 13. 

Hierna gaan we haar begraven op de begraafplaats aan de Peperstraat.

Na haar begrafenis vinden we het fijn als u met ons mee terugkeert naar de kerk 
voor een kopje koffie en als u hiervoor nog niet de gelegenheid heeft gehad, 

kunt u ons hier alsnog condoleren.

Rie hield veel van bloemen en daarom willen wij u vragen 
één bloem voor haar mee te nemen.

Liever geen zwarte kleding.

Correspondentieadres:
Ria van der Meijden 

Donjon 4, 4143 GS Leerdam
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We zullen haar lach en de glimlach die ze op ons gezicht 
bracht missen. Ze is naar iets mooiers.

R i e  V i n k  -  v a n  We e l d e n
Gerrit Elibartus Vink 

overleden op 12 mei 2010 

 20 februari 1931    5 januari 2020

Hennie en Arjan
Michel en Kimberley

Bart en Ingrid

Ria en Jan 
Daan

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van den Here, die hemel
en aarde gemaakt heeft.

Uit hun trouwtekst van 15 juli 1959
psalm 121: 1, 2


