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In woorden opschrijven, wie zij geweest 
is voor vader en voor ons is niet moge
lijk. Onze gevoelens voor haar zijn meer 
dan aan papier kan worden toevertrouwd. 
Door haar sti ll e zorg, wie deze dan ook 
nodig had, is en blijft zij voor ons de 
moeder, van wie wij houden . Zij was zelfs 
een moeder voor onze vrienden en be
kenden . 
Haar eigen gezondheid telde zij niet, 
maar haar aandacht kon tegelijk uitgaan 
naar oma, opa, tante Carla en naar vader 
en ons als opgroeiend e kinderen. 
Zij leefde met ons mee in de groei naar 
een eigen leven in de samenleving. En 
wat deed het haar goed dat zij onze kin
deren mocht zien . Haar kleinkinderen wa
ren haar trots. 
Het heeft ons de laatste jaren goed ge
daan, dat vader en moeder het zo fijn en 
gezellig hadden. Op vakantie, op visite 
en op bezoek bij ons straalde een geluk 
uit van rust en dankbaarheid voor alles 

wat zij samen mochten opbouwen . 
U begrijpt we lk een schok door on s is 
heengegaan , nu moeder plotseling is ge
storven. Midden in het leven tussen ons ... 
en nu een lege plaats. Je voelt je vreemd, 
machteloos, bedroefd. 
Wij allen hadden een eigen plaats in 
haar moederhart. Zij houdt haar plaats in 
ons hart. 
En in geloof vertrouwen wij, dat God haar 
een plaats geeft in Zijn Vaderhuis , om
dat Hij haar leven niet verloren laat gaan. 
Moeder, oma, dank voor alles. 
alles .. .. en alles . . . . 

Voor uw blijk van medeleven ons betoond 
na het zo plotseling over l ijden van onze 
lieve vrouw, moeder en oma, zeggen wij 
u onze hartelijke dank. 

J . LOOHUIS 
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