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..."

K

evin
2003 - 2020

Met heel veel bewondering en respect voor zijn kracht en
doorzettingsvermogen tijdens zijn kortstondig maar hevig
ziekbed, is nu de tijd gekomen om met veel verdriet afscheid te
nemen van onze lieve zoon en broertje

Kevin Franciscus Josephus de Beer
* Wateringen, 4 augustus 2003
De gezongen Requiemmis wordt opgedragen op donderdag
3 december 2020 om 11:00 uur in de St. Jan de Doperkerk,
Herenstraat 164 te Wateringen.
Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats op
de parochiële begraafplaats aan de Julialaan te Wateringen.
Indien u de Mis wilt bijwonen, wilt u dat met een zo klein
mogelijk aantal komen i.v.m. de coronamaatregelen, waarbij
wij een beperkt aantal mensen in de kerk kunnen toelaten. Er is
helaas geen mogelijkheid tot het houden van een condoleance.

Livestream link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2069Parochie-St-Elisabeth-St-Jan-de-Doperkerk

† Utrecht, 29 november 2020

Kevin was gesterkt door het Heilige Sacrament der Zieken
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