
Er woont een clowntje in mijn hart    
 
Er woont een clowntje in mijn hart, Heel klein en heel apart. 
Hij kan lachen en zingen, dansen en springen. 
Heb je eens verdriet en moet je wenen, 
Dan mag je hem gerust eens lenen. 
 
Danny & Greet , Joyce & Lynn 
Het is een versje dat jullie op het lijf is geschreven. 
Het clowntje is bij jullie steeds alert aanwezig geweest 
en wanneer het al eens nodig was 
wisten jullie het steeds op het juiste moment  
en op gepaste wijze 
door te geven aan elkaar  
en ook aan vele vrienden. 
We zullen er op toezien dat jullie clowntje nooit verdwijnt 
al is het nu even moeilijk om het levendig te houden. 
 
We zijn met velen die jullie een warm hart toedragen 
en zonder al te veel woorden  
zijn we overtuigd dat dit wederzijds is. 
 
We zijn dan ook met velen om er voor te zorgen 
dat het clowntje na een tijdje heus weer terug 
kan lachen en zingenen en dansen en springen, 
zodat het zich snel kan nestelen 
in het hartje van ons Joyce, Nick en Mike 
en alle anderen die voor altijd een speciaal plekje 
voor jullie hebben gereserveerd 
want vergeten doen we jullie nooit  
en daar zijn we jullie dankbaar voor. 
 
’t Is zoals Bram Vermeulen zingt : 
En als ik dood ga, huil maar niet. 
ik ben niet echt dood, moet je weten 
’t is maar een lichaam dat ik achterliet. 
Echt dood ben ik pas, 
als jij mij bent vergeten. 
 
 
Wat ik jullie nog wil zeggen : 
 
Danny, hou nog enkele plaatsen vrij aan den toog, 
want jouw gezelligheid wil ik echt niet missen 
 
Greet, als ge ergens zit te feesten 
en ze gaan nog eens roeien 
wees niet te zuinig met het flessenwater,  
alleen gij moogt dat 
 
Lynn, waar ge ook bent 
blijf gewoon jezelf, dan zal het daar voor iedereen  
aangenaam vertoeven zijn 
 ‘Shake it baby !’ 
 
Joyce, we zien je graag ! 
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