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Geachte lezer,
in deze derde nieuwsbrief van 2017 blijven we stilstaan bij het overlijden van Ulrich
Libbrecht,een groot man en wegwijzer voor velen van ons...
 

"Een mens moet van het leven iets goeds maken
en niet altijd uitkijken naar een beloning -

het leven zelf is de mooiste beloning.

Daarom kan ik afscheid nemen
met dank aan het leven."

                                                               UL

De familie van Ulrich Libbrecht
en het Libbrechtgenootschap danken ieder
die aanwezig was op de uitvaart op 20 mei 2017
of die een uiting van medeleven schreef in het rouwregister.
 

Laten wij Ulrich Libbrecht indachtig bljven... met dank voor zijn leven.

Berichten naar aanleiding van het overlijden
van Ulrich Libbrecht

We bieden de lezer een drietal teksten van Ulrich Libbrecht aan waarin hijzelf
beschouwingen geeft over leven en dood.

 

   Memento mori
een onvoltooide tekst uit 2009

   Mijn bevel des hemels

https://mailchi.mp/a26b809d0e8f/libbrechtgenootschap-nieuwsbrief-20173?e=[UNIQID]
http://libbrechtgenootschap.org/rouwregister/
http://libbrechtgenootschap.org/beschouwingen-2/#ert_pane2-0
http://libbrechtgenootschap.org/beschouwingen-2/#ert_pane2-0
http://libbrechtgenootschap.org/beschouwingen-2/#ert_pane2-1


Uit Drakenaders van mijn
landschap, 2003, blz. 10-30

   Bedenkingen aan het
einde van een loopbaan

Uit Drakenaders van mijn
landschap, 2003, blz. 187-194

 

Tussen de rouwberichten op de website van het Libbrechtgenootschap lezen we het
onderstaande gedicht van Eugeen Van der Schueren.

Voor Ulrich, een goede vriend en inspirator op mijn levenspad, deel ik in
dankbaarheid dit gedicht als neerslag van onze filosofische bespiegelingen.

 

Alles zwijgt

Zonder woorden zijn is taal,
sterker dan helder licht bij dag.
Stilte dragen is geheime kracht

als van zachte sterren
door leegte omgeven

in hun glinster bij nacht.

In zwart vertrouwen
durven zij de Droom dromen
dat de maan - diep ontroerd -

getuigen kan dat het Landschap,
ruimer dan vermoed en gedacht,

al in haar sikkel verinnerd lag.

Het is nacht. Alles zwijgt.
Stilte Zijn is vervulling.
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