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Veel heb je ons gegeven 
V eel heb je voor ons betekend 

Plotseling uit ons leven gedreven 
Blijf je in onze harten leven 



"Wij bedanken ieder voor de getoonde 

belangsteLLing en steun in deze moeilijke tijd." 

Sinds je naar de Molenkamp ging kwam je iedere dag vol 
verhalen thuis. Je kleine wereld werd opeens veel groter. 
Je genoot van de contacten, de verhalen en de 
bedrijvigheid om je heen . W at was je dan ook blij dat je 
op 5 augustus definitief in de Molenkamp mocht gaan 
wonen. Je moest het laatste nieuws hierover nog even 
vertellen aa n je dochter die op vakantie was: "Chrisje, ik 
ben zo blij, we krijgen een andere, veel moo iere kamer" . 

Maar helaas heeft het niet zo mogen zijn. Je dacht dat je 
een griepje onder de leden had , maar het bleek veel 
erger. .. Slechts enkele uren nadat je naar het ziekenhuis 
was gebracht, ben je rustig ingeslapen. 

Wat zijn we dankbaar dat je t ijdens je laatste uren goed 
bij kennis bent geweest en zelfs nog grappen kon maken; 
"steek het vuurtje maar vast aan want ik kom eraan". De 
televisie aan op studio sport en nog even commentaar 
geven. Je hebt nog een tijd lang met pa kunnen praten en 
ook in alle rust afscheid kunnen nemen van je kinderen 
en kleinkinderen. Voor iedereen had je opbeurende 
woorden: "we gaan kaarten als ik thuis kom" en "Benny 
vraag jij je zus Diny om hu lp bij mijn afscheid". 

Lieve Diny en ma, wat heb jij op een waard ige manier 
afscheid genomen van het leven . Sterk en tot het laatste 
moment denkend aan je man, je acht kinderen en 
kleinkinderen. Ondanks ons verdriet laat je ons achter 
met een gevoel van enorme trots. 

W e missen je. 


