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Wat was dat schrikken toen we. ondanks alle voorte
kenen, vrijdagmorgen vroeg het bericht ontvingen dat 
u was ingeslapen. Een tweestrijd was gestreden. 
Enerzijds het innige verlangen om tussen ons te blij
ven als de centrale spil die u altijd was, anderzijds het 
grote verlangen om met uw rotsvast geloof terug te 
keren naar onze pa in de hemel. waarvan u 26 jaar 
geleden tijdelijk afscheid genomen had. 
Wat zijn uw veelvuldige gebeden toch mooi verhoord. 
We zagen het op uw gelaatsuitdrukking toen we. 
helaas te laat, enige uren later afscheid van u moesten 
nemen. 
Die berusting en overgave doen ons, ondanks het grote 
gemis, goed. Het is fijn te zien als zo'n lieve moeder, 
die zoveel voor je betekend heeft, vredig is ingeslapen 
met de gedachte dat pa en ma nu bij elkaar zijn. 
Wij zien met u terug op een goed leven in voor- en 
tegenspoed. Uw leven in het teken van geloof en lief
de. Het diepe geloof dat u had en de liefde waarmee u 

ons en iedereen omringde. Wat kunnen wij kinderen 
daar nog veel van leren. 
U en pa bezorgde ons een fijn gezinsleven waarin we 
onbezorgd en in liefde konden opgroeien. 
U en pa gaven ons de waarden en normen door. 
U heeft onze gezinnen zien opgroeien en onze voor- en 
tegenspoed meebeleefd. U leed met ons als we verdriet 
hadden, maar u genoot als het ons goed ging. 
U genoot van de grote maar vooral van de kleine din
gen. zoals het middagje stadten met Elly of de over
winning bij een spelletje rummikub bij Ton. En wat te 
denken van een fotosessie met het jongste achterklein
kind Morrisen amper 14 dagen geleden. 

Lief moederke. dank voor alles en wij proberen ons 
leven verder te leven op de manier zoals u en pa ons 
dat zijn voorgegaan. 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond bij het 
overlijden van onze lieve moeder, oma en overgroot· 
oma danken wij u zeer. 
Speciale dank aan de directie en het personeel van 
huize "Ruitersbos" voor de geweldige verzorging en 
hulp die onze moeder mocht ontvangen in de afgelo
pen 8 jaar. 

29 augustus 2000. 

Namens kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 


