
 
 
Mijn Beste Vriend – Jongeren Bloemwijk  
 
Couplet; 
Mijn beste vriend heeft kanker gehad 
Een tijd dat het heel erg tegenzat 
Hij zat vol met angst en verloor zijn hoop 
Hij zat met zijn ziekte en zichzelf in de knoop 
 
Hij zag het niet zitten 
Hij wist het niet meer 
Hij zou er onderdoorgaan 
Het lukte hem niet meer  
 
Couplet; 
Hij was een lieve jongen 
Deed nooit een vlieg kwaad 
Altijd was hij te vinden 
Met zijn vrienden op straat 
Hij wist niet  
Wat hem overkwam 
Totdat het vreselijke nieuws 
Zijn toekomst ontnam 
 
Over zijn toeren 
Al zijn vrienden van slag 
Het deed net zoveel pijn  
Als een ijskoude winterdag 
 
Refrein; 
Hou vol, ga door 
Je gaat het redden 
Hou vol, ga door  
Mijn beste vriend 
Wij zullen achter je blijven staan 
Want zoiets heb je niet verdiend 
 
Couplet; 
2 weken plat op bed gelegen 
Toen bijna naar de hemel gestegen 
Zijn vrienden uit de beste hand 
Staken kaarsjes voor hem in de brand 
 
Zijn uiterlijk  
Liet hem in de steek 
Hij was niet meer de jongen 
Op wie hij vroeger leek 



 
 

 
 
 
Refrein; 
Hou vol, ga door 
Je gaat het redden 
Hou vol, ga door  
Mijn beste vriend 
Wij zullen achter je blijven staan 
Want zoiets heb je niet verdiend 
 
Couplet 3/brug; 
Een paar maanden lang lag hij in het ziekenhuis 
Starend naar de buis 
Hij wou het liefst naar huis 
Maar hij zat aan de chemo keer op keer 
Zonder haren met zijn muts op 
Ik herkende hem niet meer 
 
Met tranen in mijn ogen  
Zei ik hem gedag 
Hoewel ik zat te janken  
Kwam er op zijn gezicht een lach 
 
Refrein; 
Hou vol, ga door 
Je gaat het redden 
Hou vol, ga door  
Mijn beste vriend 
Wij zullen achter je blijven staan 
Want zoiets heb je niet verdiend 
 
Brug;   
Vandaag de dag loopt hij weer met een lach 
Hij heeft het overleefd en geniet van elke dag...... 
 
 
 
Info; 
Marco Emmerig 
www.tune4u.nl 
marcoemmerig@yahoo.com 
info@tune4u.nl 
06-39695710 


