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Riet. lieverd, 

Altijd, altijd wilde jij kaartjes sturen naar andere mensen. om 
zo ons gevoel van vreugde of verdriet te delen met hen. 
Toe Henk, zei ie dan, help eens even, hoe kan ik dat nu het 
beste erin zetten. 
En nu zit ik dan achter Jet's bureau om voor jou je laatste 
kaartje te schniven. 
Blijf bij ie gevoel, zei ie altijd. Geven en doen vanuit ie hart, 
dat maakt je zó rijk. Dat kan al het geld van de wereld niet 
bijeen brengen. 
En dát is wat WIJ samen gemeen hadden. 
Als een pianostemmer onze noten zou aanslaan, zou htJ geen 
valse klank kunnen horen. 
Dat wat wij samen hadden. dat juist zullen WIJ zo missen. 
Samen fietsen 1n de natuur, de bomen, de bloemetjes en de 
dieren. In de herfstvakantie hebben wij nog samen met ons 
viertjes zo heerlijk op het strand gewandeld, waar JIJ die 
prachtige schelp vond van een zeeëgel. Die hgt nu bij onze 
fossielen. Samen kamperen in onze Albatros in dat wonder
schone Noorwegen. 
Samen zitten aan ónze vijver of bij de warmte van ónze open 
haard, een kopje koffie drinken en een boek lezen. Genietend 
van zovele kleine dingen. 
En dan je werk. Daar kon je zoveel van de liefde kw11t. Liefde 
die jij in overvloed had. 
De zuster met "dee lange stet' of met dat ene sigaretje. 
Ik ga nog even langs die en die. zei je vaak, want ik wil nog 
even weten hoe het 1s. 
De kleine stukjes die we samen voor alle patiënten maakten 
met Kerst en Pasen. Jij was het cement dat de mensen 
bond. WiJ zullen het allemaal moeten missen. 
Het geloof waar jij zoveel vertrouwen in had en het vele werk 

• 

in de parochie. De reizen naar Lourdes met moeder. 
Wat vond je dat heerlijk en je was er zo vol van. 
Het moet nu allemaal zo abrubt stoppen. 
We moeten het nu doen met jouw spreuken op het pnkbord. 
"Wel van de herinneringen kan genieten, leaft tweemoal'. 
En 'a'j der bint. mö'j der ok wèèn ·.en juist dat kan niet meer, 
Riet, want j11 bent er niet meer. We kunnen niet meer JOUW 
warmte voelen als we in een "treintje" liggen. Niet meer de 
geur van jou ruiken. 
Maar we zullen door gaan in jouw gedachte. Met elkaar en 
bliJvend bij ons gevoel. Het zal moeilijk gaan, maar het zal 
lukken. 
Bedankt, meisje, wat was ons leven rijk, alleen vééél te kort. 

Je allerliefste Henk. 

Lieve mama, 
Je bent weg, zoriaar weggegaan. Weet je wel hoeveel ik 
moet m1Ssen. Jouw uitstraling, jouw warmte en jouw liefde 
voor iedereen. Alles 1s weg. Op vakantie naar Noorwegen, 
samen met papa en ThtJS. Dat was zo fiJn. 
Mama, ik kon met JOU zo goed praten. Je luisterde altijd en 
het leek wel of ie overal antwoord op wist. Je bent een 
geweldige mama. Mama, je weet dat ik zo veel van jou HOU, 
dat ik dat niet kan zeggen. 
Groetjes en heel véél kusjes. 

Jouw dochter Jet. 

Lieve mama. 

Ik weet wat 1k voel en ik kan het alleen maar zó schn1ven. 
Mama, 1k hou zó veel van jou. 

Je lieve Thijs. 

Dag mopje. 


