
In dankbare herinnering aan 

Donny Fiolet 

Zij werd op 3 september 1956 geboren te Rotterdam, 
op 9 augustus 2003 is zij overleden te Nijverdal. 
Wij hebben haar 14 augustus te ruste gelegd 
op de algemene begraafplaats te Hellendoorn. 

Het leven van een mens is een zoektocht. 
Soms een zoektocht door het land van je dromen, 
soms een zoektocht door de woestijn. 
Zo kun je haar leven kenschetsen. 

Geboren in Rotterdam, in een gezin van vier kinderen, 
werd zij opgevoed als een goed katholiek. 
Zij kreeg de namen Dorothea Margaretha Maria. 

Je naasten liefhebben en jezelf wegcijferen waren waarden 
die bij haar thuis hoog in het vaandel stonden. 
Soms levert dit ook onzekerheid op, een zoeken naar 
eigenwaarde en jezelf. 

Een stuk eigenwaarde vond zij toen ze ging trouwen. 
Zij voelde zich gelukkig in een normaal gezin. 
Net als anderen koken, strijken, de was doen en genieten 
van de kinderen. Het was de tocht door het land van haar dromen. 
Na tien gelukkige jaren hield het huwelijk op. 

Een tocht door de woestijn brak aan. 
Zij werd teruggeworpen op zichzelf. En weer kwam die 
vraag: ''Wie ben ik?" en de onzekerheid van ''Wat kan ik?" 

Toch bleef zij die zorgzame moeder, die ondanks alle problemen 
haar kinderen trouw wilde blijven. Zij bleef die sociale vrouw, 
geen moeite was haar teveel, je kreeg er zelfs een lach bij. 

Zij had een passie voor muziek en bespeelde blokfluit en piano. 
Daarnaast genoot zij van schrijven en lezen. Ook vond zij bevredi
ging in haar werk op Krönnenzommer, ze zou juist promotie maken. 

Maar door dit alles heen liep altijd die donkere draad;" Doe ik 
het wel goed?" Steeds weer moest zij de strijd aan met zichzelf. 
Tot zij niet meer verder kon. 

We zijn verdrietig, ook al respecteren en begrijpen we, 
dat je bevrijd bent van onrust en onzekerheid. 
Moge je rust vinden in eeuwigheid. 

Je hebt ons geleerd trots te mogen zijn op onszelf en onze eigen weg 
te kiezen. Wij vertrouwen erop dat jij ons ook in de toekomst nabij zal 
blijven vanuit jouw woning in de hemel. 

Met dank aan u allen, voor uw warme belangstelling na het overlijden 
van onze moeder. 

Maarten, Irene en Stefan 


