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In memoriam 

Moeder, schoonmoeder, oma, een bijzondere 
vrouw. Zo hebben we haar gekend en met veel 
toewijding en liefde heeft ze die taak vervuld. 
Een moeder die ons kinderen heeft geleid naar 
wat wij zijn geworden. Haar niet aflatende zorg 
en aandacht hebben ons behoed voor slechte 
tijden die zij zelf zo goed heeft gekend. 
Magere jaren in de oorlog, maar ook later in haar 
huwelijk waar ze veel energie moest geven aan 
onze zieke vader. Een moeder die zichzelf vaak 
vergat om voor anderen te zorgen. 
Een schoonmoeder die de lekkerste taart bakte 
en genoot van de zondagochtend om dan 
samen met haar schoonzoon een lekker wijntje 
te drinken . 
Een oma die opnieuw haar warme aandacht kon 
geven. Oppassen, vertroetelen en spelletjes met 
de kleinkinderen. Een moderne oma die begrip 
had voor, maar ook begrip kreeg van haar klein
kinderen. 
Een vrouw, zorgzaam, zorgvuldig naar haar 
gezin, familie, en ook haar overleden zussen die 
ze lang en vaak bezocht heeft in hun laatste 
zieke jaren 

Ook een vrouw bezorgd, over de toekomst, haar 
toekomst, maar zeker ook die van haar omge
ving. 
En zeker een vrouw verzorgd, rechtop, fier fris en 
vrolijk, maar nooit schone schijn: een opmerke
lijke verschijning. 
Een vrouw die bij velen verwondering en bewon
dering opriep door haar fysieke kranigheid en 
haar frisse geest en geestigheid een goed 
gesprek met diepgang, maar ook haar ruime 
gevoel voor humor gaven haar een warme uit
straling. 
Een vrouw die meer gaf dan zij heeft gekregen. 
Vanuit een diep en rotsvast geloof en een ijzeren 
wil ging zij door het leven vasthoudend aan 
goede normen die zij had meegekregen maar 
openstaand voor het nieuwe. Alleen de verplich
te verhuizing in het vooruitzicht heeft haar veel 
levensenergie gekost. 
"Als ik toch maar niet zou hoeven verhuizen en 
rustig hier zou kunnen eindigen" . Dat is haar uit
eindelijk gegund. 
Wij hebben er ondanks ons verdriet, vrede mee, 
dat haar verder leed bespaard is gebleven. 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven betoond 
na het plotseling overlijden van onze lieve zorg
zame moeder en oma. 

Kinderen 
en kleinkinderen 


