
The Eagle Has Taken Flight
Taking flight with unfettered wings

The Eagle soars on whispered winds
Released from fates capricious whim

No longer bound by that which held him
Mourn not, the eagles’ fleeting flight

As his wings are kissed by evening light
He casts away the pains of life

finally free of earthly strife

We zijn verslagen en diep bedroefd door het onverwachte overlijden van
onze lieve papa en opa

Maar het is goed zo
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correspondentieadres:
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In verband met de coronamaatregel zal de uitvaart vrijdag 27 november a.s. 
om 15.00 uur in besloten kring plaatsvinden.
U kunt deze volgen via een livestream, ga hiervoor naar:
https://www.begrafenisondernemingjacobs.nl/live
met wachtwoord: jvdwoude7

Liever geen bloemen.
Jaap zal in stilte worden gecremeerd.

Komen en gaan zijn beide ongrijpbaar.
Daar tussenin het aards bestaan.

Ieder schept z’n leven en pakt dat gretig vast.
Een werkelijkheid voor even.

Vergeten wat was en voor het gemak wat komen gaat.
Ongemerkt schuift men door.

Over blijft enkel dat ene spoor.

Do not stand at my grave and weep;
I am not there. I do not sleep.

I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.

I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.

When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush

Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.

Do not stand at my grave and cry;
I am not there. I did not die.
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