
Tilburg, 30-3-2001 

Verbijsterd. vol ongeloof en verdriet 
zijn wij, omdat in de bloei van haa 

leven van ons is heengegaan. 

Hester 
mijn lieve vrouw 

Trotse mama van Youp en Sam 

Lieve Hes, 
Wal ik voel is niet in woorden uit te druk.ken, je 
betekende zoveel voor me. 
Veertien jaar zijn we bij elkaar geweest deze tijd is 
voorbij gevlogen. 
Dit geeft volgens mij aan dat het heel goed tussen 
ons ging. 
In deze jaren hebben we veel mooie dingen 
gedaan, de vakanties naar Amerika en Thailand 
maar ook de vele tripjes naar de Cóte d' Azur wat 
voor ons een soort tweede thuis was. 
Bijna zes jaar geleden hebben we de grote stap 
genomen en ons huis gekocht in de Dieze waar we 
samen zoveel mooie jaren hebben gehad. 
Zonder jou is het niet meer hetzelfde alles is zo 
leeg en stil, in de kleinste dingen zie ik iets van jou 
terug. 
1\vintig Juni 1998. nog zo'n moment om nooit 

meer te vergeten, onze trouwdag. 
En precies een jaar later de geboorte van Youp, 
wat waren we trots. 
Door jouw manier van opvoeden is Youp nu die 
vriendelijke, lieve en spontane jongen. Je bent en 
blijft zijn mama "Hessie". 
Vijftien maanden later werd onze tweede zoon 
geboren, Sam. Je vroeg je wel eens af of je net 
zoveel van hem kon houden als van Youp, maar 
niets is minder waar. Door jouw tomeloze inzet is 
Sam nu ook al zo'n vriendelijk ventje. 

Hes, jouw gevoel voor humor, gezelligheid en 
warmte, ik zal het missen en niet alleen ik ook al 
onze vrienden, familie en kennissen zullen dit 
missen. 
Overal waar jij kwam liet je een positieve indruk 
achter, waardoor je zo ontzettend geliefd bent bij 
iedereen. 
We hadden samen nog zoveel plannen en nu lijkt 
het als of er geen toekomst meer is. 
Hes, vervangen kan ik je niet maar ik beloof je dat 
ik mijn uiterste best zal doen om de jongens zo 
goed mogelijk op te voeden en samen met onze 
ouders en vrienden het gemis van hun mama zo 
klein mogelijk Le maken. 

Hester, we houden ontzettend veel van jou.Liefs 

Bart, Youp en Sam 


