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Toen ons ma 2 jaar geleden hoorde dat ze 
ziek was, zei ze kort en kernachtig: 
,Ik zal niet huilen." 

We hebben mama nooit verdrietig gezien, 
maar weten dat haar innerlijke verdriet 
onmeetbaar was. 
Haar optimisme en opgewektheid toonde 
ze ons. Ze bezag steeds de mooie kanten 
van het leven en genoot vooral van kleine 
dingen. Lekker koken en lekker eten, ge
zelligheid en veel mensen om haar heen, 
dat gaf haar voldoening . Een bezoek 
brengen aan haarkinderen en haar moeder, 
met haar dochters een dagje uit, daarvan 
genoot ze zichtbaar. De <feur stond altijd 
voor iedereen open en zelfs voor velen 
was er altijd genoeg in huis. 
Genieten kon mama ook van haar klein
kinderen. 

Met liefdevolle, maar vooral begripvolle, 
belangstelling werd steeds naar hen 
gevraagd. Bovenal echter ging haar ge
negenheid uit naar papa en naar haar 
moeder. Voor papa had ze alles over en 
haar moeder vergat ze nooit. 
Beiden weten, beter dan wie ook, dat je 
tegen mama alles kon zeggen en werd ze 
oo1t boos, dan draaide ze z1ch om en ging 
lachend verder. Ze was eerlij·k, maar noo1t 
kwetsend, hard voor zichze f en met een 
warm hart voor anderen. Deze genegen
heid voor anderen toonde ze tot in naar 
laatste levensdagen, toen nog een kado 
voor haar moeder gezocht moest worden. 
bezorgd was ze vooral om pa. Haar voor
beeld zal hem sterken zoals hun weder
zijdse liefde een blijvend voorbeeld voor 
ons zal zijn. Zij gaf ons ook een voorbeeld 
om verdnetige momenten met elkaar te 
beleven. Als we ooitverdriet hadden, waren 
haar woorden : .,bewaar je tranen maar, 
die heb je nog hard genoeg nodig." 
Mama, je had gelijk! 

Wij danken u voor uw medeleven en steun 
tijdens haar ziekte en na haar overlijden. 

Theo Verhoofstad 
Kinderen en kleinkinderen. 


