


Liefde is iets van het leven, 
Maar dat leven is soms veel te kort. 
Afscheid nemen is heel moeilijk, 

Omdat alles anders wordt. 

Jo Schotten - ter Avest 
* 27-10-1945 t 21-1-1993 

De laatste dag van mijn leven, als de zon 
voorgoed is ondergegaan en ik moet 
binnentreden in de nacht van de dood, 
wil ik zeggen al kan ik niet meer spreken : 

Zonder een kans gekregen te hebben om 
ervoor te vechten moet ik afscheid nemen 
van mijn leven. Met veel pijn in mijn hart 
moet ik jullie, al die mensen die me zo 
dierbaar zijn, verlaten. 

Als jongste ben ik geboren in een fijn 
gezin van dertien kinderen . De onderlinge 
band is in vreugde en verdriet altijd heel 
sterk. Mijn ouders, vooral mijn moeder 
die nog in ons midden is en die een 
voorbeeld voor me is geweest, dank ik 
voor mijn leven en gelukkige jeugd . 

Lieve Marinus, wij hielden zoveel van 
elkaar. Samen waren we zo gelukkig met 
ons thuis voor onze vier kinderen, dieren 
en vele vrienden waarmee we vreugde 
en verdriet mochten delen. Laat onze 

liefde een herinnering zijn die je de 
kracht geeft om samen met onze kinderen, 
ook als een moeder, de toekomst verder 
op te bouwen . 

Lieve Karin , Rob, Mark en Ellen. Diepe 
wortels maar ook vleugeis heb ik jullie 
willen geven om waardevolle mensen te 
worden . Maar nooit zal ik jullie met mijn 
eigen ogen kunnen zien op je eigen 
plekje in je toekomst. Verdwaal niet van 
thuis maar blijf bij elkaar. Samen moeten 
en kunnen jullie verder, ondanks jullie 
verdriet. Bewaar mijn herinnering in jullie 
hart en blijf vertrouwen op de toekomst. 
Lief zijn voor elkaar. 

Ik dank God dat hij mij de kostbare en 
rijke tijd heeft gegeven om afscheid te 
nemen van al die mensen waar ik van 
houd en die me zoveel I iefde en zorg 
gaven . Tot God bid ik; Geef hen de 
steun en kracht die ze nu zo hard nodig 
hebben. 

Vergeet me niet en denk veel aan mij , 
de allerlaatste groeten van Jo. 

Samen willen wij iedereen oprecht be
danken voor hun steun, troost en hartelijk
heid die we in deze moeilijke tijd mochten 
en hopen blijven te ontvangen . 

Marinus 
Karin , Rob, Mark en Ellen 


