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"Het leven van haar, die het goede doet 
en vol aandacht is voor anderen, blijft 
voor altijd getekend in ons hart" 
_(psalm 1). 

Wij zullen haar missen, vooral omdat 
zij voor ons, kinderen en man, wilde 
blijven leven. 
9 jaar geleden begon ze al te sukkelen 
met haar gezondheid. 
'n slopende ziekte maakte zich van haar 
meester. Maar ondanks dat klampte zij 
zich vast aan het leven, want ze vond 
dat haar twee kinderen toen nog te klein 
waren, om zonder moeder verder te 
moeten leven. 
Het laatste jaar heeft zij in bed moeten 
doorbrengen. Toch klaagde zij niet ge
makkelijk en ze eiste niet veel voor zich
zelf. 

In alle eenvoud van hart heeft ze voor 
ons, zo goed en zo kwaad als het ging, 
proberen te zorgen. 
Ze was blij elke keer als haar moeder op 
bezoek kwam, en ook aandacht van an
deren voor haar kon ze waarderen: maar 
door haar gesloten karakter was het 
vaak moeilijk om echt kontakt met haar 
te krijgen. 
Ze was niet iemand met vele woorden; 
toch wilde ze overal van op de hoogte 
blijven, vooral ook met haar zoon op 
het gebied van de sport. Stil en terug
getrokken heeft ze geleefd: haar kracht 
lag in haar levensmoed én in haar de
gelijk geloof. Vlak voor haar dood 
heeft ze nog met ons meegebeden, zo 
goed als het ging. En toen wij allang 'n 
kruisteken gemaakt hadden, maakte ook 
zij met veel moeite 'n kruisteken. 
Biddend had zij zich zo klaar gemaakt 
voor de Heer van leven én dood. 
Wij zeggen nu: "Moeder, vrouw, Diena: 
bedankt voor alles wat je ons gaf en hou 
doe". . 
Allen, die goed voor haar geweest zijn 
tijdens haar leven en ziekte, zijn wij 
dankbaar. 
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