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16 augustus 1993. 

Machteloos ervaren we het afscheid nemen 
van echtgenote, moeder en oma. Op haar 
eigen manier creëerde ze een spec1ale band 
met ons allen. En niets is moeilijker dan nu te 
moeten scheiden van iemand, die zo'n grote 
plaats in nam, in ons leven. Ze betekende 
zoveel voor ons. 
De stilte, in ons allen, als we aan haar denken, 
is niet te omschrijven en te verwoorden. De 
aandacht, de bezorgdheid, het klaarstaan 
voor iedereen, vooral wanneer het haar gezin 
betrof. De natuur die haar altijd boeide, ze 
genoot van haar tuin, bloemen en planten. 
We kunnen niet wennen aan het idee dat je 
niet meer bij ons zal zijn. We blijven je ont
moeten in ons herinneringen, fijne en mooie 
herinneringen die je ons allen gegeven hebt. 

We zijn je dankbaar voor de waardevolle jaren 
van jou bestaan in ons leven. De herinnerin· 
gen aan jou zullen we in onze harten mee· 
dragen en koesteren. 
Je nam afscheid van ons, zo plots. zo onge· 
wild. Afscheid van stappen die niet keren. We 
proberen troost te vinden in elkander. De 
vriendschap, hechthe1d en de harmonie tus· 
sen ons, is iets wat jij ons leerde. Jets waar jij 
veel waarde in zag en voelde. Nu proberen we 
daarin troost te vinden om het afscheid wat te 
verzachten. 
We zullen je missen!!! 

ledereen die in de afgelopen dagen, op welke 
manier ook, met ons heeft meegeleefd, willen 
wij hiervoor hartelijk dank zeggen. 
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