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Geheel onverwacht en veel te vroeg 1s K1rsty van 
ons heengegaan. Op de vraag: .. Waarom"? krij
gen we geen antwoord. Gelukkig bliJven de goe
de hennnenngen aan l'aar en zo geloven wij, 
haar hennnenngen aan ons. 
Mams. het doet Je zo zeer, nu 1k er n1et meer 
ben We waren altiJd biJ elkaar en deden alles sa
men. We waren een hechte twee·eenheid. 
M'n zus, broers. schoonzussen en zwager wil ik 
bedanken. Wc konden het altijd zo goed met el 
kaar vinden. En als er eens wat WêlS, dan kenden 
we de woorden: vergeten en vergeven. Jull ie 
hebben me veel plez1er bezorgd, zodat ik in dit 
korte leven toch volop heb genoten. 

Ik h1eld zielsveel van m11n neefjes en nichtjes. Ik 
was altijd blij als ik op JUllie mocht passen. 
K1rsty, meer nog hebben wij van jou genoten. Je 
spontaniteit en altijd klaar staan voor ons en ve
le anderen zullen we n1et vergeten. 
Je kon zoveel missen en daarom doet het ons 
zo'n verdriet nu we JOU moeten missen. Maar 
heel diep in ons hart bliJven we met elkaar ver
bonden. wam WIJ kunnen met geloven dat je n1et 
meer biJ ons bent 
Echte liefde kan met sterven. Daarboven. biJ 
O.l. Heer. zoals Je zelf het soms ze1, bliJf 1e ver
der leven en ben je n1et alleen. Daar leef je 
n~euw. samen met Je vader en alle mensen. van 
w1e Je gehouden hebt. 
WiJ zullen je hier ook n1et vergeten. 
K1rsty, bedankt en tot weerziens bij God, 
A D1eu! 

Opeens is het donker 
Alsof het hcht wordt Uitgedaan 
Maar plotsklaps realiseer 1k me 
Dat het nooit meer aan zal gaan. 

V era 

Voor uw deelnem1ng ondervonden na het plot 
sellng overliJden van m11n lieve dochter. onze op 
gewekte zus. schoonzus en zorgzame tante. 
zeggen WIJ U harteliJk dank. 

Fam1lle van den Brom 


