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Na een kortstondig ziekbed is van ons heengegaan onze 
lieve moeder, oma en overgrootmoeder. 

Het valt ons zwaar om afscheid te nemen, moeder was 
nog zo zeer in ons midden en nu is ze zo abrupt van ons 
weggenomen. 
Ze stond altijd voor iedereen klaar en was een zorgzame 
moeder en oma We deden nooit te vergeefs een beroep 
op haar. Ondanks de moeilijke tijden die er ook geweest 
zijn heeft ze met vader gezelligheid en liefde in ons gezin 
gebracht. 
Daardoor is er onder ons een hele hechte band 
ontstaan. Ze heeft veel verdriet gehad toen vader 
plotseling overleed. 
Maar ze liet zich er niet onder krijgen ondanks de ziektes 
en tegenslagen die ze heeft gehad, bleef ze altijd 
optimistich en was ze vol levenslust. 
Handwerken en breien was haar hobby en voor de klein-

en achterkleinkinderen maakte ze dan ook de leukste 
dingart Ze heeft de laatste jaren nog erg van het leven 
kunnen genieten en heeft nog twee keer haar zoon in 
Australië bezocht. Zelfs kort geleden maakte ze nog een 
mooie bootreis. 
Moeder was een heel gelovige vrouw. Ze had een 
grenzeloos vertrouwen in Maria. 
Moeder, zo levenslustig als jij was willen we je ook graag 
in gedachten houden, al doet het ons heel veel pijn en 
verdriet dat je nu niet meer in ons midden bent We 
hopen dat je nu de rust en vrede bij vader gevonden hebt 

We zijn bliJ zo'n liefdevolle moederen oma te hebben 
gehad. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

.f!J.jsdieiá nemen áoe je niet r,omaar, zef;J.r niet van 
iemaná waarje van fwuát en is áie tijá áan áaar, áan 
f;,_omt áe peri.i>át áat je rouwt. 
Je fi.e6 t vtráriet en 6en t 6oos en vrfWtj t s teeás maar 
wur waarom. :Het kven is áan net a!s ten roos, r,e 

6Coeit en verwtii(J. en wttJ is a[ liet moois. 
'Maar áan áenfJe UTllfl aan wat eens is geweest en 
aan wat je samen fi.e6t 6ekefá. 
'DanK.,fiaarfi.ei4 in ons fiart ~a[ er altijá t:ijn. 
'En áat verz;acfit toeft iets van (m.r,e pijn. 


