
Ter herinnering aan 

GREET VAN DE VOORT 

Zij werd geboren op 17 oktober 1929 te 
Sterksel. 

weduwe van 

PIET VAN GEFFEN 

en zorgzame moeder voor 

DOLF, HENK, JOHN en ANS 

en een lieve oma van 

WENDY, PASCAL en CHRISTEL 

Geheel onverwachts werd zij weggenomen 
uit ons leven nog maar 52 jaar oud. 
De laatste drie jaren van haar leven waren 
niet makkelijk. Dat kon ook niet, want ze 
moest leven zonder haar man, van wie ze 
heel veel gehouden had en die ze moeilijk 
kon missen. Gelukkig vond ze af en toe nog 
wat ontspanning in kaarten en kienen, maar 
heel dikwijls voelde ze de eenzaamheid 
als een zware last. 
Haar kinderen en kleinkinderen, die heel 
veel voor haar betekenden en voor wie ze 

heel bezorgd was, konden haar droefbeid 
wel verlichten maar niet wegnemen. Ook de 
steun van alle anderen hielp niet voldoende. 
De tijd, waarin ze de gelukkige moeder was 
van een ongeschonden gezin, is de mooiste 
van haar leven geweest. Toen kon ze zich 
ongehinderd ontplooien in aandacht voor 
haar man en kinderen. Toen was de behoef
te om weg te gaan van huis niet groot. Tegen 
het einde van het leven van haar man 
maakte ze met hem plannen om een grotere 
vakantiereis te maken. Ze mochten het niet 
meer samen beleven. Ook nu had ze plannen 
voor een buitenlandse vakantie en weer 
was de dood spelbreker. Ze werd opgeroe
pen voor de grote en allerlaatste reis uit dit 
leven weg. 
Wij zijn dankbaar voor al het goede dat zij 
heeft gedaan en in die dankbaarheid blijven 
wij haar gedenken, biddend dat God haar in 
zijn vreugde opneemt, herenigd met hem 
van wie ze hier het meest gehouden heeft. 

Onze oprechte dank voor uw medeleven bij 
het overlijden van onze moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 

Heeze, september 1982. 




