
War is m!in ~crdd wcdg. 
wat wordt mijn wereld klein. 

Ik kan mij soms niet herinneren 
wie jullie allemaal ::un 

Soms ::ie ik iels bekendv 
ojvoel 1k wat wrlrnuwd>. 
Dan is her 11eer heel even 

nel zoals vcmoucA. 

Dankbare herinnering aan 

Netje Paasen 

sinds 25 september 2005 m~dtme Yan 

l\fartin Stoffels 

* 2~ augtLStus 1920 i· 13 okiober 2005 

Geboren is zij te \Voensdrecht uit liet huwelijk vm1 
franeiscus Paascn en Johanna rnn Campcn als de 
6' in het gezin dat 7 kinderen ging tellen Haar 
huwelijk \\Crd inge7cgend 16 januari 1952. Met 
haar echtgenoot Martin heeft zij 53 Jaar lief en leed 
gedeeld. Helaas bJc,cn ze kinderloos. 
Op -t boerderijtje aan de Duinstraat \\aar 7e 

woo11de met haar broer !'ons ging ze helemaal op 
in het 'cc en in haar Yele poezen. 

Wat werden die Yerwcnd. Si.net leefde in zekere 
zi11 wat teruggetrokken. l\faar n:. "as ·n "pittige 
tante" die wist wat ze wilde met soms een 
duidelijke en scherpe tong. Ecm oud tekende haar 
lernn. Ze was een diep gelovige \TOU\\. Toen de 
afstand naar de kerk een probleem begon te 
worden. waren er gelukkig YOOr haar de diensten 
op de TV. Zo'n 10 jaar geleden kreeg haar 
wederhelft ·n herseninfarct waardoor z'n spreken 
praktisch onmogelijk werd. Wat heeft 7e goed en 
liefdevol voor hem gezorgd. Steeds groter 
wordende afliankelijkheid werd meer en meer z'n 
kruis en dus ook \an haar. "ant ziek word Je nooit 
alleen. En dan LO 'n 5 Jaar geleden, 
't wazig begin11en te \\Orden van haar bewuslziJn. 
Gelukkig was er toen Heideduin met -n liefdevolle 
en goede Yerzorgiug en kwamen voor hen ook 
t\\CC engelbewaarders in ·1 'JLicr Wm1 Lam1a~ 
mei z'n HOU\\ Tineke. Enkele maanden geleden 
mocsl Nc~jc opgenomen worden in 'crplceghu1s 
A.B.G. te Bergen op Zoon1 Vanaf toen hoefde het. 
\oor haar niet meer 
Dat ze nu weer samen mag zijn met haar Martin en 
mei de 'elcn van w ic ze door de dood afscheid 
moest nemen. rn ''at Jezus noemde: ·1 Paradijs. 

Dank voor uw medeleven ! 
18 ok1obcr 2005 

WF. Launa' 


