
We waren gelukkig samen, 

we deelden vreugde en verdriet. 

Wij hoopten op nog vele jaren, 

maar die kregen wij niet. 

Met veel dierbare herinneringen denken 
wij terug aan 
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Mama is geboren in Otorowo in een klein dorp
je in Polen. Ze is opgegroeid in een gezin van 3 
kinderen en heeft een zorgeloze jeugd gehad. 
Na de lagere school ging ze 'llet 15 jaar archi
tectuur studeren in Poznan, waar ze de hele 
week verbleef in een internaat. Na 5 jaar stude
ren is ze gaan werken op een architectenbu
reau in Poznan. In die tijd heeft ze Alfons leren 
kennen. Nadat ze anderhalf jaar samen waren 
besloten ze elkaar het jawoord te geven. 

Ze zijn getrouwd op 13 mei 1989 in Poznan. En 
ze is naar Nederland gekomen in november dat 
jaar. Ze kregen samen 2 kinderen , Sabrine en 
Samantha .. Ze hebben samen een gelukkige tijd 
gehad aan de Nordhornsestraat. In 2003 ver
huisden ze naar de Kanaalweg, waar mama 
ernstig ziek werd. Na een moedig gedragen lij
den is ze, na voorzien van het H. Sacrament 
der Zieken , zaterdag 7 januari 2006 overleden. 

Mama, bedankt dat je zo lang voor ons gestreden 
hebt en dat je zo zorgzaam voor ons was. 

Alfons, Sabrine en Samantha. 

Lieve Mama, 
waarom moest je nu al weg ? 
't Is veel te vroeg. 
Voor ons zolang gestreden en pijn geleden 
waaraan heb je dat verdiend ? 

Altijd samen gewinkeld , hier en daar 
Ja mam, was je er nog maar ... 
Je wilde nog zo graag bij ons blijven. 
Mocht het maar zo zijn. 

Elkaar weerzien doen we ooit. 
Lieve Mama, vergeten zal ik je nooit. 
Sabrine 

Bedankt voor uw medeleven. 
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Sabrine, Samantha 


