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Kleur en inspiratie kenmerkten jouw leven. 
In alle aspecten ervan kwamen deze 
begrippen terug. Jouw gedrevenheid kon je onder 
andere goed kwijt in de verpleging. Daar maakte je 
vrienden aan beide kanten; zowel patiënten als 
collega's sloten jou in hun hart. 

Daarnaast stak je een groot deel van je 
energie in projecten die altijd te maken hadden met 
mensen die het met minder moesten doen. Hierbij 
inspireerde je velen. Ook van de mensen om je heen 
eiste je bijna diezelfde bevlogenheid. Twee jaar 
geleden leek een droom uit te komen toen pater Jos 
Smits jou in de gelegenheid stelde om samen met 
hem naar Ghana te gaan. Dat is er helaas niet meer 
van gekomen. 

Voor jou zaten er soms te weinig uren in de dag. 
Weinig tijd is door jou verspild. Van de mensen in 
jouw gezin verwachtte je ook dat zij zinvol met hun 
tijd om gingen. (Uitslapen was er dus jammergenoeg 
niet vaak bijl) 
Met het huishouden ging je fl exibel om. 
De avondmaaltijd, echter, was iets wat je nooit over
sloeg. Jij hebt ons echt het belang van verantwoord 
eten bijgebracht. 

Je was hartelijk, je was echt en je was gastvrij. 
iedereen wist dat jouw achterdeur nooit op slot 
zat. Hoe meer mensen spontaan langskwamen hoe 
liever je het had. 

Je kleinkinderen hebben ook enorm genoten van 
jou. Je nam ze overal mee naar toe. Pas in het laatste 
jaar nam je energie af en werd je gedwongen om 
rustiger aan te doen. Maar voor je kleinkinderen 
gold dat niet; zij gaven jou juist energie. 

Lieve mama, dank je wel voor alle dingen die je ons 
meegegeven hebt. 
Wij gaan je ontzettend missen. 

Wij vonden het erg fiin dat u hier vanavond was en 
bedanken u voor alle warme aandacht. 
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