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Ma was de spil van ons getin. Haar grote wens was een groot gctin met \CCI 

1-. inderen. Het hefst een elftal. want ze was ook gel-. van voetbal. Maar, tcs 
jongens en tot slot een lang gewenste dochter stemde haar zeer tevreden. 
Kenmerl-.cml voor haar was dat het met ons allemaal goed moest gmm. V:m 
's morgens vroeg tot 's avonds laat, maar ook in de nacht, gaf ? ij t i eh onvoor

waardelijk. Ze torgde ervoor dat pa zich geheel kon richten op de winl-.el. Waar 
nodig sprong ze bij . Maar als wij éénmaal uit school kwamen, ~:at t e steevaM 
1-.laar met de bekende pot thee. 
"Pa is in de winkel de baa:. en ik in huis"; zo zei ze op haar eigen wijze. Ma Mond 
d:m ook dicht bij ons. Ze probeerde ons te begrijpen en ze g ing w goed mogelijk 

mee met de moderne tijd. Het liefst in harmonie. want dat streefde 7C wel na. In 
de loop der jaren gingen wij één voor één de deur uit. Ze gunde on~ alle geluk en 
te bleef meeleven. Wel moest 7e erg wennen aan het langtaam stilier worden om 
haar heen. Ze had daar ook last van. Maar. de vele hetoekjes van een ieder, 
vergoedde veel. Het langdurig ziekbed van pa vergde veel van haar. l-Iet liefst 

wi lde Le ons daarmee niet belasten. 
Na het overlijden van pa probeerde te de draad 10 goed mogelijk op te pakken. 
Ze hoopte nog op een paar goede jaren. I le laas werkte haar lichaam niet mee. In 

overleg met ons en de dokter koos ze bc'' uc;t voor een uperatie die niet wnder 
ris ico was. Ze wilde leven ~:onder de dagelijl-.se pijn en natuurlijk gunden wij haar 
dat. Over de afl oop was Le zelf ooi-. onzeker. Ze tei zo treffend : "Maar ik kan 
jullie toch niet missen" '! 

Lieve ma, bedankt voor alles en wat t ullen wij jou missen. 

Wij bedanken een ieder voor de getoonde belangste lling en betuigde medeleven. 
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