


011de vrouwen, zij kunnen soms even 
Glim&chen, even gezichten hebben 
Als oude schilderijen. 

Ineens weet ik hoe mooi zij zijn geweest, 
Hoe ik m1ar hen heb 11erl11ngd. 

Maar wm terugkeert in h11n gezichten is 
Voorbij, oud goudgeel licht 

Over die mooie wereld die er nog is 
Mnar alleen omdat zij er was. 
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Weduwe van Jurinus Cornelis van Dijk 

Na een lang leven, waarop ze mer voldoening 
terugzag, is onze ma en oma op 31 januari in alle 
rusr overleden. Ze zag er niet tegenop, wam haar 
werk was gedaan en ze had van haar jaren 
genoren. 
We zullen ons haar herinneren als een srerke 
vrouw, die ondanks regenwi nd haar eigen weg 
ging. Ze rrouwde met de man, Ries van Dijk, met 
wie zij wilde trouwen. Ze koos voor haar kinde
ren, ook al had de goegemeenre daar bedenkingen 
over. Tot op haar hoge leefrijd bleef ze haar 
onafhankelijk denken behouden. 
We wllen ons haar ook herinneren als een levens
lustig en tevreden mens. Ook als her haar niet 
meezat, bleef ze overeind, en het leven heeft haar 
nier gespaard . /,e was dankbaar voor de zorg, die 
zij van haar kinderen ontving en dankbaar voor 
de hartelijkheid van de verplcegsrers in Jozcfzorg. 
Ze genoot van de kleine d ingen des levens, van de 
bezoekjes van de kleinkinderen, van de activiteiten 
van Jozefzorg, van de zondagen bij haar kinderen. 
We zullen ons haar ook herinneren als iemand, 
die vertrouwen had in haar kinderen. 
Je kon van haar op aan. Je kon bij haar opnieuw 
beginnen. Hoeveel pijn ze ook heeft geleden van 
het dementeringsproces van pa, ze zag hem, roen 
ze even afstand kon nemen van die zware jaren, 
toch weer als haar man, van wie ze hield. Want ze 
had een groot hart. En dat zal ieder missen. 


