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Als wij aan moeder denken (ook vader noemde haar 
altijd 7.0 ), dan denken de kinderen terug aan een heel 
gelukkige jeugd. 

Een partner voor vader, waar ze alles samen mee deelde 
en mee besliste. Samen beslissend over toekomst van 
kinderen en samen met heel weinig middelen hun 
kinderen toch dat konden geven wat nood.takelijk was 
om verder te komen in het leven. Ook elkaars 
kaartrnaatjc. Ze speelden elke avond samen hun spelletje 
kaart voor het naar bed gaan, dronken samen hun 
borreltje, gingen samen op vakantie en konden samen 
over van alles discussiëren. 

Een moeder die er altijd was, die altijd klaar stond als je 
problemen had, die op haar tijd ook (terecht) best wel 
eens streng kon zijn, kortom een moeder die niets teveel 
was. Een moeder ook met een eigen mening waar ze 
altijd voor uitkwam en waar ze voor stond. 

Een Oma, altijd geïnteresseerd in het leven van haar 
kleinkinderen, klaar staand met goede raad en daad, voor 
ieder een 7.akcentje met de kermis, chips en cola altijd 
voldoende in voorr.~ad en altijd alle mogelijke tijd. Ze 
heeft de laatste jaren van haar leven moeten leren leven 

met pijn, vaak veel pijn. Maar klagen had volgens haar 
geen zin en deed ze dus ook niet. Bij het naderen van het 
afscheid van dit leven nam ze zich voor dat ze nog mee 
wilde rnaken dat haar laatste kleinkind werd geboren, dat 
ze binnenkort jarig was, dat ze 50 jaar getrouwd was. De 
geboorte van Rosa heeft ze nog mee gemaakt, veljaardag 
en 50-jarig huwelijk niet meer. 

Toen de pijn baar teveel is geworden en ze wist dat ze 
afscheid moest nemen van het leven, heeft ze samen met 
vader haar laatste reis tot in de puntjes geregeld, waarbij 
ze voor haar definitieve afscheid al haar kleinkinderen en 
kinderen persoonlijk heeft toegesproken en heeft 
voorzien van een goede raad voor het leven. Dat zij 
daarbij ons moest troosten in plaats van wij haar is een 
voorbeeld hoe moeder dacht en hoe moeder was. 

Omringd door vader, kinderen en kleinkinderen heeft ze 
haar laatste dagen de band van saamhorigheid dermate 
versterkt dat haar sterven niet alleen een verdrietige maar 
ook een blijde herinnering heeft achter gelaten. Blij dat 
ze was verlost van haar pijnen en blij dat we haar met 
ons allen samen hebben mogen bijstaan in haar laatste 
uren samen met haar vriend Hennan de Nooijer. 

In dankbare herinnering kijken wij terug naar haar leven 
en overlijden waarbij wij U allen zeer erkentelijk .rijn 
voor uw bartverwarmende steun, medeleven en 
belangstelling. 

Vader, kinderen en kleinkinderen 


