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"Geen mens is meester van z'n leven en 
niemand heeft de levensgeest in z'n 
macht. Hij is geen heer over de dag van 
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Onverwacht én heel plotseling hebben 
we moeder verloren, niemand heeft echt 
van haar afscheid kunnen nemen. We 
zullen haar héél erg missen, ze beteken
de dan ook zoveel voor ons. 
We hebben haar leren kennen als iemand 
die ons erg veel liefde gaf en daarnaast 
ons volledig vrij liet om onszelf te kun
nen ontplooien. 
Toen vader overleed heeft zij voor ons 
moeder én vader willen en moeten zijn. 

Naast het gezin met de huishouding nam 
ze er nog 'n zware taak bij met haar 

·naaicursus. Zo kon ze thuis bij haar ge
zin toch nog de plannen verwezenlijken 
die ze met vader gemaakt had. 
Ononderbroken gooide ze zich op haar 
taken, hoewel het voor haar ook veel te 
veel werd. Ze bleef toch doorgaan en 
ze bleef van alles ondernemen voor ons: 
haar kinderen. 
Ze cijferde zichzelf weg en ze was blij 
als het ons goed ging. Goed als ze was 
stond ze dan voor iedereen klaar. 
Ze is veel te vroeg van ons weggegaan, 
net nu ze misschien eindelijk eens een 
keer die o zo broodnodige rust voor 
zichzelf zou kunnen nemen. Maar het 
mocht niet zo zijn. 
"Moeder, ontzettend bedankt voor al je 
liefde en zorgen, we zullen altijd aan je 
blijven denken". 

Allen die in deze dagen met ons meele
ven, zijn wij ontzettend dankbaar. 
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