


Ter herinncting aan 

An Krielen-Benschop 
• "ts november 1922 t JO mei 2006 

lieve An, mama en oma, 

We hebben 53 jaar lang een rijk leven gehad. Gestaag 
bouwden we aan een zekere toekomst voor elkaar en voor 
onze kinderen. Aan een echt tb11ts waar geborgenheld en 
liefde bovenaan stonden. Toen het gez.in compleet was, 
waren M2.1iskamp en Boxtd gezellige thuishavens met hed 
fijne buren, een mooie omgeving en je eigen tuin, waar je 
groene vingers tot hun recht kwamen. 

Het was mooi en •vor de kinderen een onbezorgde, even
wichtige ajd. Maar ook heb je dalen gel=d. Paps's hart
ziekte heeft je veel :tOrgen gebaard. En ook je eigen 
gezondheid liet het regelmatig ar..-eten. Door die moeilijke 
periodes en andere tegenslagen heb ~j je dapper heen 
gevochten. I>.wbij wilde je anderen niet tot last zijn en was 
je sterlc. En dat is zo typerend voor jou. Je bent een fantas
tische echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma die 
altijd voor ons klaar stond, hed betrokken en begaan was 
met ons. Je rcspeetccrde onze eigen zienswijzen, gaf ons 
veel ruimte en liet ons in onze waarde. 
Tegelijkertijd was je ook heel bewust van je eigen waarde. 
Je was al in de veertig toen je de opleiding voor pedicure 
afrondde en je eigen praktijk startte. Ook het feit dat jouw 
meisjesnaam op de voordeur prijkre geeft aan dat jij je 
bewust \OIU van jeze1L 

We berinneren je als een zeer sociaal persoon, die vaak •til 
genooL Graag tunen mensen thuis of op de camping 
tijdens de vele vakanties. Maar bet meest genoot je van de 
~eid als al je kuikens rondom je .-erzameld waren. 
En je kleinkuikens, voor wie je een echt omaatje was, die 
altijd chlps, taksi, knakv•orstjes en tum-tummetjes in buis 
had en die de lekkerste pannenkoeken van de hele ,.-erc:Jd 
bakte. 
We zullen met veel plezier terugdenken aan de speciale 
verjaardagen in de vakantiehuisjes, waar we veel gelachen, 
gespeeld, gezwommen en bijgekletst hebben. 

We zullen je kookkunsten missen, de aanblik als je boven 
je vergrootglas kunstig kruisjes tot een mooi borduursel 
vervlocht, hoe je achter je naaimachine glunderde als er 
weer een mooi kledingstuk werd afgcle.-erd of als je met 
een mooie trui in je handen de vcrhitte naalden needegde. 

Maar vooral zullen we je missen zoals je v.-as: bescheiden, 
lief, zacht en zorgzaam. 
Rust z.acht allerliefste An, mama, schoonmama, Oma 
TumTum, Oma van de Klok. 

Bedankt voor alles wat je voor ons betekende en voor ons 
deed. 

We danken 11 hartelijM voor uw aanwezigbeid en de 
steunbetuigingen die wij ontvangen. 

Cor Krielen 
JUnderen en Jlleinltlnderen 


