
Wij zullen je missen elke dag 
in kleine en eenvoudige dingen. 

lvfaar in ons hart 
zul je altijd bij ons blijven 
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Het is al zo vaak tegen ons ge7egd: wat hebben jullie een lieve 
moeder, wat een leuk mens. Dat was jij ook. ondanks dat het leven 
voor jou de nodige tegenslagen had. 

Zorgzaam 7ijn voor anderen was iets dat als een rode draad door 
jou leven liep. Dit werkte ook wel eens tegen jou . .Ie was altijd zo 
druk met anderen dat je je7elf wel eens vergat. 
Samen met Pa was je gelukkig, jullie hebben ons laten zien wat 
onvoon•.-aardelijke liefde is. Hoe erg was dan ook voor ons de klap 
dat Pa, zo jong, plotseling overleed. 

Je bent er stukje bij beetje weer bovenop gekrabbeld. Je maatje 
Tasja kwam in je leven. Zij mrgdc voor veel nieuwe levensvreugde. 
Door je opgeruimde en hartelijke karakter maakte je samen met 
Tasja veel nieuwe vrienden. Altijd was de koffie klaar en koken 
kon je als geen ander. Als wij onverwacht aan kwamen waaien 
moesten wij altijd blijven eten. 

Je v.·erd oma, iets waar je ontzettend van genoot. Je hebt vaak 
opgepast. je deed dat met liefde en niets was je teveel. Ontelbare 
truitjes heb je voor onze kinderen gebreid. 

Hoe verdrietig is dan het lot. dat jij zo oud nog niet, ernstig ziek 
werd. Vanaf die tijd hebben wc steeds een beetje afscheid moeten 
nemen van elkaar. Over de dood was je altijd open, je was er niet 
bang voor, je wilde het liefat weer bij Pa zijn. 

Zondagmiddag ben je, temidden van ons allemaal. rnstig ingeslapen. 
Wij gunnen jou de rust maar wat zullen we je vreselijk missen. 
Wij zijn verdrietig dat jij er niet meer bent. Maar als wij bedenken 
dat jij weer bij Pa bent hebben wc daar vrede mee. 
Houdt elkaar goed vast, laat niet meer los. Wees gelukkig want als 
één dit heeft verdiend ben jij het wel. 

Bedankt Ma, je bent een fantastische moeder en oma voor ons 
geweest. 
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