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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 samen het leven door,
en lieten in het 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 vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed 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 ik U nodig had,

juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad...”

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;

“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb Ik jou gedragen...”

Met onuitwisbare herinneringen aan zijn leven hebben wij onverwacht afscheid 
moeten nemen van mijn lieve, zorgzame man, onze onvergetelijke vader en trotse opa

Klaas Mol
* 29 februari 1940                                                                         † 13 juli 2020

Wij zijn verdrietig om hem te moeten missen, maar dankbaar voor zijn leven dat in het 
teken stond van liefde, goedheid en eerlijkheid.

 J.B. Mol-van Baalen

 Cees
  Chevanny

 Peter en Irma
  Emile
  Remco
  Ramon
  Erwin

De Erker 45, 4251 EZ Werkendam

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van hem op zaterdag 18 juli 2020 van 10.30 uur 
tot 10.45 uur in rouwcentrum Memoriam, Borcharenweg 1 in Werkendam, waarna om 
11.00 uur de afscheidsdienst zal plaatsvinden. Na de dienst begeleiden wij hem naar 
zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan het Kerkeinde 31 in Sleeuwijk. 

Na de begrafenis is er een tijd van samenzijn en condoleance in rouwcentrum 
Memoriam. 

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u de dienst live volgen via: 
www.uitvaartmetbeeld.nl/uitvaart/mol


