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In dankbare berinnering aan 

Yvonne Aalbers 

echtgenote van Herman Grob 

Yvonne werd op 21 augu~tus 1956 in Winterswijl.. 
geboren en overleed in Hengelo op 19 januari 2002. 
Op 24 Januari hebben we van haar afscheid genomen 
in de O.L. Vrouwekerk. waarna we haar op het r.l... 
kerkhof van Hengelo te ru~tcn hebhen gelegd. 

Lieve Yvonne. lieve mama, 

Heel plot~ling en onvenvacht ben je 'an ons "cg
genomen 1'\og LO jong en dan al ~ten en. We kunnen 
bet niet begrijpen. 
Meer dan v~e met woorden kunnen zeggen zijn ".,.;j 
dankbaar voor alles wat je voor ons bent geweest. 
Al jong hebben we elkaar ontmOc!t en het was liefde 
op het een!le gezicht. We zijn getrouwd en hebben 
samen ons ge1in gesticht. 
We hebben ook een moeilijke periode gekend. Maar 
gelukkig hebben we elkaar weer teruggevonden en 
"'aren daarna nog gelukkiger met dl..aar. 
Je wa.> een lieve zorgzame moeder voor je kinderen. 

Door alles heen bleef je van ons houden. 
Jij wa:. het zonnetje in huts. Je was altijd vrolijk en 
JC lachte .. eel. ondanks dat je vaak last van hoofdpijn 

had 
Je kon met iedereen overweg. Je vcrgaf een nnder 
gauw. Je was lief en zacht Je was blij en dankbaar 
voor het kleinste geschenk. Je vond het fij n als 
andt:rcn gelukktg waren 
De ander ging bij jou al tijd voor en dan pas dacht je 
aan jezelf. 
Oe tum was je grote hobby. Uren was je beztg om 
planten en bloemen te verzorgen. De vissen in de 
viJver waren je vnendcn dte op je wachtten en naar 
JC toekwamen. 
We hadden nog ~:ovecl plannen. Plotsel ing l..wam 
aan alles een einde . . lij 7Ci altijd:" Als mijn tijd er is, 
komt Onze Lieve Heer mij halen". Je geloof was 
groot en elke avond heb je trouw gebeden. 
Je hoopte dat je met lang ziel.. zou ztjn en met 
afhankelijk zou worden. We gunnen je. dat je dat 
alles bespaard is gebleven . Maar we kunnen JC ntet 
missen. ons verdriet is zo groot. 

Dank je wel. lieve Ywmne. voor al je liefde 
voor ons. Ru~t zacht en bliif heel dir/u 

bij ons allemaal. 
Tm vens! 

Herrnan en de kinderen 


