
Ter nagedachtenis aan 

Miep van Loo - Slot 

weduwe van 

Geer van Loo 

• Apeldoorn, 14 juli 1911 
t Nijmegen, 28 iuni 2002 

Mama werd geboren in Apeldoorn en groeide er met haar 
oudere zus op. Om er zeker van te z11n dat de zussen goed 
katholiek trouwden, ve,huisde de f am1lie naar N11megen. 
Mama ging werken in een hoedenzaak en leerde papa 
kennen. In 1939 z,jn ze getrouwd. 
Veertig Jaar ziJn ze gelukk g met elkaar geweest en konden 
dat met een mooi feest bekronen. 

Ze kregen v,er kinderen. In een tiJd dat het voor anderen 
nog buiten het bere k lag. ging het he e gezin al op vakantie 
aan de Noordzee Dat was een hele ondernem·ng, omdat er 
nog met de trem gereisd moest worde~. 

Het feest van S1nterKlaasavond werd groots gevierd. leder 
deed z11n best en mama maakte kleert1es voor de poppen of 
beddengoed voor de poppenw eg. 

Thuis kon en mocht veel. Carnaval werd natuurhJk thuis 
gevierd er als het kleed opgerold was, werd er 1n de 
huiskamer gedanst. Mama was een vrouw met humor. Het 
was gezellig thuis. 

Mama hield van kleurriJke bloemen en genoot van zingen 
Eerst heeft ze in een operettekoor gezongen, later 1n het 
kerkkoor van de fat1maker~ en de Lourdeskerk. 

Mama was een gelovige vrouw. Je kon merken dat ze uit 
haar geloof leefde Ze vond het belangnJk dat er gebeden 
werd voor het eten. Trouwen deed ie ook in de ker~. 
hoewel ze het niet van je zou eisen. Ze vond het fiJn als de 
kleink,nderen gedoopt werden. Ze was trots op elk van de 
e.f kleinkinderen en het achterkleinkind dat ze had 

Mama heeft een hoge leeft1Jd bereikt en 1s nog lang gezond 
gebleven. Zo had ze wel honderd mogen worden Ze wilde 
nog lang niet naar het be1aardenhu1s: "Daar wonen zoveel 
oude mensen.· vond ze Afgelopen voorJaar ging haar 
gezondheid achteruit. Ze moest naar het ziekenhuis en kon 
daarna net meer terug naar huis. In het verzorg1ngshu1s 
ging het ook riet goed. Weer moest ze naar het z ekenhu1s 
Kon men de juiste medische behande 1ng niet vinden? 
Mama g,ng ve•der achteru t en 1s op vnJdag 28 Juni vredig 
ingeslapen. 

We ziJn dankbaar voor de vee Jaren dat Mama er voor ons 
mocht z1Jn We zu en haar alt Jd bhJven missen 

We zeggen u dan~ voor uw medeleven. 
het heeft ons erg goed gedaan. 

kinderen 
k!emkmderen 
achterkleinkind 




