
"Zij had de moederlijke gave 
van thuis en ter beschikking zijn. 

Haar leven was voor ons een haven 
om aan te doen in vreugd en pijn.• 

Liefdevolle herinnering aan 

MIEN VAN PAASSEN-VAN HOOYDONK 

• 01 - 10 - 1947 t 28 - 08 - 2005 

sinds28 - 12 - 1965 
echtgenote van 

Rinus van Paassen 

Na de Uitvaartdienst in de Hoogerheidense 
Parochiekerk hebben we haar begeleid naar 

't Crematorium van Bergen op Zoom 
01 - 09 - 2005. 

Ze werd geboren te Bergen op Zoom uit 't huwelijk 
van Anton van Hooydonk en Nel van Ginneken als 
4de van 't gezin dat 5 dochters ging tellen. Rinus werd 
haar steun en toeverlaat, en omgekeerd beslist niet 
minder. Corné, Sonja en Caroline waren hun alles. 
Later kwamen daar de schoonzonen René en 
Richard bij en weer later de kleinkinderen: Rick en 
Daan, hun gezamenlijke trots. Wat heeft ze intens 

van hen genoten. Alles draaide om haar gezin: 
daar ging niets boven, daar had ze alles voor over, 
daar moest alles en iedereen voor wijken. 
Toen de kinderen 'thuis uit waren, ging ze werken 
in 't verzorgingshuis Beukenhof te Putte. 
Ondertussen al weer zo'n 8 jaar. 
Mien stond positief in het leven, was altijd opge
ruimd, 'n echt gezelschapsmens die duidelijk hoor
baar aanwezig was bij familiefeestjes, bij de weke
lijkse bingo-avond in de Arend. Ze schilderde en 
tekende heel verdienstelijk. En dan in juni 2004: 
kanker begon haar lichaam te veroveren. Wat 
heeft ze moedig en dapper gestreden. Wat hield ze 
er de moed (ook bij anderen) in. Toch moest ze uit
eindelijk verliezen. Nu zeggen haar allernaasten: 
"Bedankt voor je liefde, je trouw, je eerlijkheid, voor 
de lach van iedere dag. Voor het geluk dat je ons 
hebt gegeven. Deze dingen duren altijd te kort." 
Geen ziek zijn meer met pijn en onzekerheid, dat 
wensen we haar toe in wat Jezus noemde: 
"Het Huis van de Vader met ruimte voor velen." 

Voor uw, voor jouw 
daadwerkelijk meeleven: 

hartelijke dank. 

Rinus van Paassen 
kinderen en kleinkinderen. 


