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Ze cijferde zichzelf weg en zag de 

goede kant van de meeste mensen. 
Ze gaf haar liefde aan, en vocht voor 
het geluk van haar gezin, iets dat ze 
als klein meisje heeft moeten missen 
toen haar ouders jong overleden. 

Mama heeft met lede ogen aan 
moeten zien dat Papa zoveel ziektes 
heeft moeten lijden. Haar sterke wil, 
vertrouwen in Hem en haar liefde 
heeft hem voor ons behouden. 

Mama was er altijd als je haar nodig 
had, dag en nacht, de spil van het 
gezin. Steun en toeverlaat. niet alleen 
voor haar naasten, maar voor allen. 
die haar nodig hadden. Ze probeerde 
onze zorgen op haar eigen schouders 
te dragen, zodat wij het niet hoefden 

te doen. Die schouder was er altijd 
om op uit te huilen. Hierdoor hebben 
de kinderen 'n liefdevolle, onbezorg
de Jeugd gehad, waar we met plezier 
en dankbaarheid op terugkijken. 

Haar huiswerk ging opzij, als Jan 
en de kinderen thuis waren - haar tijd 
was voor hen om te genieten van de 
kleine en grote vreugden. De klein
kinderen ontvingen dezelfde aan
dacht en liefde. 

We danken God dat zij onze echt
genote, moeder en oma was en we 
hebben haar voor het heengaan kun
nen bedanken voor alle liefde die ze 
ons gegeven heeft. Die liefde gaf ze 
onvoorwaardelijk haar hele leven 

Een liefde, zo groot en diep, met geen 
maatstaf te meten. 

Haar lichaam heeft deze aarde ver
laten maar we weten dat ze over ons 
blijft waken, onze vreugde en verdriet 
met ons zal delen en ons nu op haar 
eigen manier in ons leven bijstaat. zo 
als alleen een liefdevolle vrouw, 
moeder en oma dat kan. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 




