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Suze leefde toe naar haar knieopera tie. Ze zou haar 
bewegingsvrijheid weer terug krijgen. De operatie 
was geslaagd en aan de hand van de therapeut 
loopt ze mij tegemoet. Ik steek mijn beide duimen 
op, voortreffelijk zoals je het doet. 

Dan va l je ineens neer. Een acuut hartinfarct. 
Wat er ook wordt geprobeerd, jouw geest krijgen de 
verp legenden en de ambulancemedewerkers 
onderweg naar Enschede, niet meer in jouw 
lichaam terug. 

Om half 3, die laatste dag van mei, doet Suze 
voorgoed haar ogen dicht. 
Veel te vroeg in onze ogen, want Hans, Maureen en 
ik kunnen haar nog niet missen. 

Een lieve vrouw en moeder, altijd volgzaam, 
ondersteunend en dienend in mijn onderwijscarrière. 
Er zijn voor haar gezin maar ook voor de mensen 
om haar heen, vooral ook in het Dijkhuis. 

Suze, die zelfs het voetbal van Twente en Heracles 
op de voet wilde volgen, die de onlinepuzzels van 
jigsawplanet.com wist op te lossen, die goed 
overweg kon met het Twentse dialect en daar ook 
grapjes over wist te maken, di-e Suze zijn we kwijt. 

Jouw moeder, Hans, die jou volgde op Facebook, 
terwijl jij rei zen maakte naar Japan en Zuid-Afrika, 
moeten we nu voorgoed gedag zeggen. 
Jouw mama, Maureen, die jou in alles steunde nu je 
samen met George voor de toekomst gaa t, moeten 
we nu uitzwaaien, we doen dat met jouw gedichtje: 

Tranen , 
in banen, 
langs mijn wangen, 
door verdriet bevangen, 
ben jij degene die ik mis! 

Aan het leven van mijn sterke vrouw, een schat van 
een moeder, een eenvoudig, bescheiden, behulpzaam 
en lief mens, is nu plotseling een einde gekomen. 
Nu moeten we haa r loslaten en laten gaan. 

Wij bedanken u oprecht voor uw belangstelling en 
medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze zorgzame·moeder. 

Johan, Hans, Vincent t , Maureen en George 


