
Allen, die door hun aanwezigheid bij de 
begrafenis of anderszins met ons hebben 
meegeleefd, zijn we oprecht dankbaar. Uw 
medeleven in deze dagen was voor ons 
een grote troost. 

Chris, 
kinderen en kleinkinderen. 

Zo van ons heen ... . 
Zonder erbarmen ... . 
We konden ons 
aan je koude handen 
niet meer warmen. 
Je gezicht heel lief 
en bleef zo zacht. .. 
Dat gaf ons afscheid 
een extra kracht. 
Je haren woelen, 
dat neusje klein. 
Wat was het leven 
met jou toch fijn 
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Lieve mam, 

We hadden je nog zoveel willen vertellen en we 
zouden nog zoveel samen met je kunnen 
meemaken. Maar dit mag niet meer zo zijn, 
want je bent op onbegrijpelijke wijze uit ons 
leven weggerukt. Waarom ? Op deze vraag 
zullen we nooit een antwoord krijgen. 

We zullen je herinneren als een lieve en 
bescheiden vrouw die alles voor man, gezin, 
kinderen en later kleinkinderen overhad. Als die 
gelukkig waren, was jij het ook. Deze zorg was 
niet alleen voor je gezin maar voor alles en 
iedereen die je kende en nastond. 

Je was ook helemaal weg van gezellige 
gewoontes, voorbeelden te over. In spelletjes 
was je fanatiek maar ook sportief. Je was overal 
voor te vinden, fietsen, trimmen en wandelen als 
het maar buiten in de natuur was. 

Samen met je kinderen op vakantie en daarna 
met z'n tweetjes genieten in de caravan. Ook in 
het verenigingsleven heb je je steentjes 
bijgedragen en was je volledig in je element. 

Enkele persoonlijke kenmerken zijn lief, 
zorgzaam, humoristisch, sportief en dat alles 
vond plaats in een vastomlijnde dagindeling van 
ontbijten, werken, warm eten, koffiedrinken, 
borrelen en slapen. En alles samen met je man 
Chris, je maatje. 

We hebben toch allemaal op onze eigen manier 
afscheid kunnen nemen. Ook al was 't 
spreekwoordelijk éénrichtingsverkeer. Lieve 
mam. we missen je nu al en we beloven dat we 
er voor pap en elkaar zullen zijn. 

Dag lieve oma Miny, we houden van je, heel 
veel knuffels van Jesse en Stijn. 


