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Haar te zien wegglijden deed zo'n pijn. 
Zo'n sterke wilskrachtige en voorallieve vrouw. 
Zo zal ik je me herinneren: 
Met uitgestoken armen kwam je altijd naar me toe: 
een heerlijke omhelzing en een dikke kus. 
Meid, wat zal ik jou missen! 

Heel gelukkige jaren hebben we gehad. 
Het waren er niet veel, maar we hebben ze intensief 
geleefd. Indachtig jouw motto: Stel niet uit tot morgen, 
wat je vandaag kunt doen! 
Gelukkig hebben we niet veel uitgesteld. 
Vele mooie reizen hebben we gemaakt: even zovele 
dierbare herinneringen. 
Het belangrijkste was echter jouw niet aflatende 
dagelijkse liefde, wat waren we gek met elkaar. 
Meid, wat zal ik jou missen! 

Vrijwilligster was je in hart en nieren. 
Talloze uren en dagen heb je besteed aan jouw 
Rode Kruis Hengelo. Nog maar kort geleden hielp je 
hulpbehoevende mensen door voor hen een prachtig 
weekend te verzorgen. Nu zelf ziek en hulpbehoevend 
te worden, deed heel erg veel pijn. 
Meid, wat zullen zij je missen. 

Het Rode Kruis was niet de enige club die van jouw 
energie mocht profiteren. 
Van buurtvereniging tot provinciaal UVV bestuur, overal 
was je actief. Dat je daarnaast nog een nieuwe opleiding 
volgde en op 1 juli jl. weer aan een nieuwe baan zou 
beginnen, was voor jou allemaal "best te doen': 
Meid, waar zullen ze jou eigenlijk niet missen? 

Toen ik je in 1998 leerde kennen ging er een nieuwe 
wereld voor mij open. Jij had veel nare dingen 
meegemaakt, veel verdriet gehad en toch zo 
optimistisch en levenslustig. Je bracht een schare aan 
vrienden, bekenden en familieleden met je mee. 
Zelf deed je veel moeite om in mijn familie en 
vriendenkring te integreren. Het is je in die korte tijd 
echt gelukt om ook in de harten van hen een warme 
plaats te vinden. 
Meid, ook zij zullen je erg missen. 

Nu zonder jou verder te moeten, is op dit moment 
voor mij nog een donkere weg in de toekomst. 
Door velen weet ik me met liefde omringd, dat geeft 
veel steun. In de laatste weken van jouw leven maakte 
jij je meer zorgen over mijn toekomst dan over jouw 
einde. Het was het meest duidelijke teken van onze 
liefde voor elkaar. 
Schat, ik kan je niet missen. 

Nu wc definitief afscheid van elkaar hebben moeten 
nemen, overheerst de droefheid. Maar daarnaast ook 
het goede gevoel jou tot het einde toe met alle liefde en 
zorg in je laatste levensdagen te hebben kunnen 
verzorgen. Zonder pijn en zonder lijden ben je 
heengegaan "op reis", maar deze keer alleen ..... 
Ooit zien wc elkaar weer, dat kan niet missen! 

Voor al uw blijken van belangstelling zeg ik U heel 
hartelijk dank. Voor mij is dat een grote steun geweest. 

De Lutte juli 2006 Gerard Nijmeijer. 


