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In dankbare hen.nnenngaanonze heve moeder .. $Choonmoederen 
oma 

Hetafscheid nemen vanJOU \.lltmetz\\aar,nmdat W1 alle:naal 
\\tstcnhoczccrt:Jnaarhctcmdc\·crlangdc Opdcz.enumerl'll:l:lk1e 
JU ons al vcrvan tcvon.'ll \ crtrou\\d metJC UJtemdc:l' :ke heengaan 
lloc:r.cer JIJ\ nxle had met Je vertrektoonde :eon~opw..ku-dtgewiJZC 
op,estcrtbcd Konen vredigwas het, prcctes7.oalsJI.f hctge\\lld 
zouhcb~n 

liJ wilde .te kmdcren noo1t tot last liJnen dut kon voorons soms 
knap lastigziJn Jouw sterkewil enJetrolu.at.:n JC htak mdewcg 
en lc1dden b11 ons wd eenstotonbegrip Hulp \TUgenlagmct Jll 

JOU\\ a:Jrd en IC Wil omonafhankehlken ze'fStandJgtc 11jn stelde 
jebovenwclk.:hulpvraagdanook Tcrlwarcngoedt.>bedoelmgcn 
onget"'IJfeldteultemddijkedn;f,eer 
Ju vroegmets mor ,ezel( baatzuchten c1gen gC\,lr behoorden met 
htJ JOU Met JOUW \njgev1ghe1d bezorgde JC (tnS m de J:lren 
\ oorafgaand aan Je z1ektc kostbare hermncnngcn, biJVoorbeeld 
door op unbuntJ,ge WlJZe mdJe kmderen en klemkinderen Jl! 
\CT]a:Jrdagc11 te vteren Al m<~tjedaar voorsparenen nl m;.wkt.:ll 
WIJ ons daardruk om. het moest gebeuren' 

flewonJ~ring.:n respect hcb1•J afgedwongen mct.iCdO<'rlcttmgs
vermogen en JC noo1t m de steek latende po~ll,e\ c mstelhng om 
door te gaan en sterk te LIJn m moeiliJke liJden Je humor speelde 
h1cnn een bela.ngriJ kc rol, net als JC geloof I cl fs op de moe1!' 'k;te 
momenten was er plaats om te tachen en te b1dd.:n en sloeg 11J JC 

er wel doorheen, rot<;\ .1Sl vertrOU\\Cild op Je geloof Je kOP opd•e 
momenten wel eens hard ZIJn \OOr andcrc'l, maar ;e wa~ het zeker 
O<'k V0<1rJe7elf 

Tot;e tuehugste levensJaar hebJIJ kunnen gemeten vun l'en zeer 
goede gezondheld en van J<! vrithctd en zeltstand tghe1d 

Je werk bepaalde JC voorna:Jm>te dagcl11kse contacten enji; 
\ ond het hecrl,Jk om m je et gen huts te wonen omge•·cn door 
Je henrnenngcn. Ai was JC •·cel t~l!ecn, JC voelde JC noot! 
eenzaam. JIJ vond het fi;n omJec,gcngang te gaan cnjegenoot 
vun elke dag. op Je ctgen mamer lloe moctllJk het Jl!tCmand 
toeochter jou\\ schtld •<monafuankehJ~~e•d zoals IC datsteeds 
meer om 1e vptrok na de dood \ an Je dterbare Joha:1 Aan de 
oppcrv lakte van dat pantser mo~ht m..:n komen maar JC maakte 
\Vl'HUgtijd voorJeomgevmgbtutcn(L' lanuhc ., och wa~erwel 
Jegd1Jk heel vcd liefde in JOU, hetèle d1c J<' JC kutderen en 
klcmkmdercn ,·olop gufen d1e 1cook Ullle m bewrgdheid en 
bclangstelhng voorons allemaal 

lloc moelliJk IS het da:~ PmJe hu~> ült te moc!en, omdat Jt' JC 
met meer alleen kunt redden' D 1t heefl JC u erg gcr .mkt Ook het 
wonen• Jeenverpleegh~lSenJeicelè-mgcv;q;enwfe!temoeten 
dciC'I !'1Ct vele anderen. v.as pree es !>et tegrno\ erg,>steldc van 
".11 UJ zelf zou verktezen Je hebt noon kunnen\\ eonen aan deze 
mc:uwc:, \TCCmdeomge\tng, hoez.ecr 'edereenook ZIJn bt-stdecd 
om het je naar 1e nn te makl!n. D1t \\o~S met JOUWmameren 
JO(Irbrak te zeer d.Jtgenc \\at liJzelf dl lijd had gekozen Als dan 
JC geloot: je steun mmoelllJke liJden SJmen met !C overige 
hcnnncnngcn weggliJdt 111 'crgctdhc1d, dan slaan angst. 
vcnJnd en onzekerheLd toe en IS het met vreemd Jat de 
gesprekken nch g;J::m ~on centreren op de dood 

l1eve ,,ma en M . .l. \anaf deze ZIJde \\,llen WIJ ;:e. van hane 
ge' .. ll.:\h:nsen met het geschenk d.JIJOU ten 11t"el1s gc,allcn. Je 
hebt JC be~temmmg ge' .>nècn waar JC \ a.\ter z.ckcn!oorpa met 
open o.L'1'1CO Z:Llt Zlj!l onl\llngl~ 


