
ue,e Ham; 

\lat jjj tijdens mijn ziekte vcrio<le roor mij gedaan 
lle/Jl stijgt /Joren alles uit. je kl'C<'g zelfs een pluim rnn 
Amsteroam. llè lwbben een mooi en goed leien gehad. 
hel Is jammer dat het zo snel is afgdopen. 
Ik /)('S(flenn je ranuil de andere J;;Jnt. en blijf als een 
cngell/e op je sc/Jouder zitten. 

Hel gaat Je goe<I. zorg goed roor onze kinderen. 
Ooit zien "1:' elkaar terug. ik hoop roor jou dat hel nog 
heel lang mag duren. 

A11s Paulien. 



Een liefdevolle en dankbare herinnertng aan 

Pauline Schepers-Veldboer 
Geboren in Hengelo, 23 december 1958 
Orcrle<Ien in Hengelo, 20 april 2009 

Lieve Pclulicn. 

We kunnen niet anders aan jou denken dan aan de liefste 
en gezelligste vrouw en mama die wij hebben mogen kennen. 
We hadden nooit gedacht dat deze tijd veel te kort zou zijn. 
Maar stil blijven staan bij het leed wat Jou en ons is overkomen 
willen we niet. Dat zou hel niet halen bil alle lljne en mooie 
jaren die we met jou hebben mogen meemaken. \Vat wc vanaf 
het begin al zeiden P::mlien. soms maakt het niet uit hoe kort 
tijden zijn. het gaat om wat van jou in ons terecht is gekomen. 
En waar wc jou mee 11cbben gerust gesteld: dat is zo veel. dat 
gaat nooit verloren. 

Wat moet je vertellen over iemand die zo vol in het leven 
stond? Iedereen die hier nu bij ons is zal begrijpen dal het 
leven van Paulien niet in een stukje tekst is samen te vallen. 

Wanneer wc dit schrijven komen er dan ook van allerlei 
momenten en situaties naar boven. clic wc met jullie zouden 
willen delen. 

Hel g<ctin waaiin Je opg1'0Cidc viel veel te vroeg uil elkaar: 
Je ontmoette Harry bij de HEhlA. liet bleek voor llarry. 
f>.iulien en verschillende andere familieleden een belangrijk 
punt In hun leven te zijn. Vrienden en familie zijn via deze weg 
bij elkaar 1,>Ckomen en nooit meer weg gegaan. 
Door opa. oma en de rest van de familie is ze op1,>enomen als 
een eigen dochter waar ze tot op hel laatst in haar leven erg 
dankbaar voor is geweest. 
Ze genoot van alle dingen waar zij de laatste t.ijd in haar leven 
mee bezig was. ie ging wekelijks naar het koor11e. zoals zij het 
noemde. waar ze altijd veel lol had met haar 'koonnaatjcs·. 

Ook het werk was iets waar Paulien haar voldoening uit 
haalde. Ze heeft een aantal fijne werkplekken mogen hebben. 
Ze heeft de laatste jaren mcL veel plezier bij Fleurcgio gewerkt. 

Pmtlicn vond een goede club vriendinnen bij de 'babyclub'. 
N:1 de zwangcrscMp van Leonie is deze groep vriendinnen 
blijven bestaan en k\\·amen ze regelmatig bij elkaar om cc11s 
goed bij te kletsen. 

Natuurlijk ging de moeste tijd naar haar gezin. Mama was 
altijd druk in de weer met allerlei zaken. waar wij als kinderen 
mee bezig waren. We hebben ons clan ook nooit alleen gcvoclcl. 
Paulien was een echt familiemens. dagje shoppen met 
dochters. zussen en nichtjes. En als kinderen weten wc ook 
nicL beter dan dat we altijd op vakantie gingen met ooms. 
uintes. neefjes en nichtjes. l liervan genoot ze altijd. ook al zat 
ze wel eens te mopperen op de oucle caravan. 
Toen werd je ziek en konden we et· maar niet achter komen wat 

er· met Je aan de hancl was. Uiteindelijk werden we onclemit 
gehautd door de diagnose. l let was ons meteen duidelijk; we 
gaan ervoor we hebben genoeg kans. wc pakken alles aan om 
jou te redden. De vele reizen richting Amsterdam be1,'0nnen. 
waarbij papa geen moment van jouw zijcle week. 

Vol vc1trouwen gingen wc op weg. de uitslagen van de 
01>ernt1es waren hoopgevend. Tot je vanaf december de boel 
niet meer zo zag zitten. Je zakte weg. wc voclclen ons 
machteloos en konden niets voor je doen. Opnieuw begonnen 
er onderzoeken in Amsterdam. toch waren we niet 
argwanend. De grote klap kwam toen we 2G januari 2009 Le 
horen kregen dat wc het niet iou<Jcn winnen. 'loch kl'Ccg jij een 
deel van je kracht terug. je aanvaarde je lot en 1,>enoot van alle 
momenten die wij met jou nog hebben m01,>en delen. Hierdoor 
kregen wij dezelfde kracht en konden wij er Ullemaal tot Of} het 
laa1s1.e moment voor Jou zijn. 

Bct.lankt lieve Paulien. rust nu maar zacht. 

Liefs. 
I lal1'g l.,conte. tllmt en A,momay 

Met r1Jcl steun 1an familie en 11·ic11äc11 zijn wc (loor <loze periode 
heen geAome11. ll'e ll'ete11 dilt 11 e met deze .,teun ook de 1oek,1mst met 
1ef'll•uu11en tcgcmuct A11n11cn zien. 




