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Mammie was een echt fantastisch 
mens. - Ze was vrolijk, gastvrij, nuch
ter, flexibel, laconiek, altijd luiste
rend en ze zat nooit stil. 

Vooral de afgelopen paar jaar werd 
ze wel wat minder flexibel, wat min
der laconiek, maar zelf leek ze daar 
nooit enig probleem mee te hebben. 

"Zo ging het met Oma (van Thiel) 
ook" en "het is de leeftijd, poes". zei 
ze dan. - Dat het ook door onze pro
blemen kwam en daar konden wij bij 
mammie bij nacht en ontij mee aan
komen; maar vooral ook door het ont
breken van haar grootste persoonlijke 
geluk, daar sprak ze nauwelijks over. 

En in tegenstelling tot alle steun die 
wij van mammie vroegen èn kregen, 
vroeg zij aan ons nauwelijks enige 
steun. 

Die kreeg ze in de kerk, die kreeg ze 
als ze bad, want mammie was intens 
gelovig. - De basis daarvoor lag ook 
in "Het Heilige Beek en Donk" , zoals 
ze het noemoe en zoals zij er trots 
op was zoveel " streken" van (onder
meer) háár moeder te hebben; zo zijn 
wij er ó zo trots op allerlei trekjes 
van mammie te hebben. 
Misschien is dat de essentie van wat 
de hemel wordt genoemd, want mam
mie's leven is niet afgelopen: zij leeft 
door in onze lichamen, in onze herin
neringen, in alles wat we van haar 
hebben geleerd, kortom in óns leven. 
Zo zal ze nooit echt dood zijn, echt 
weg zijn. 
Mammie is te jong gebleven en ze 
heeft ons lang niet alles verteld wat 
ze ons had kunnen vertellen. 
Maar de laatste week in het zieken
huis heeft ze gebabbeld als nooit te
voren. Soms verstaanbaar. soms on
begrijpelijk, vaak met een ondeugend 
lachje, zo intensief en zo direkt toch, 
heeft ze ons daar zo veel plezier en 
geluk meegegeven, dat we haar nu 
iets gemakkelijker kunnen laten gaan. 

z.o.z. 



Wat hebben Stijn, Luuk en Vincent, 
te klein als ze zijn, veel gemist en wat 
hebben Otto en Fleur veel te kort 
maar gelukkig wel heel fantastisch 
van haar kunnen genieten. 

Ze heeft ons zoveel gegeven. 

Dank je wel moesje, rust gelukkig. 

Namens alle kinderen en 
kleinkinderen, 

BERNADETTE. 

Jammer dat ik de jongste ben. 




