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Het einde van het leven maakt een lang 

zowel als een kort leven tot hetzelfde. 

Want als twee dingen er allebei niet 

meer zijn, is het een niet beter, het 

ander niet slechter, het een niet 
langer, het ander niet korter.
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”korter.”korter.



Een vriend is iemand 
die alles van je weet en 
toch van je houdt.

“
”



“
”

Voortaan bemin ik U alleen, 
volg ik U alleen, zoek ik U 

alleen, ben ik bereid U 
alleen te dienen.

Gebed
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