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Tussen het volhouden door 
moet ik nu even rusten 

in mijn ogen een dikke traan 
als je mij nog iets wilt geven 

sterf niet met mij, omhels het leven 

Met liefde blijven wij denken aan 

Lidy Punte - Oude Hendrikman 
echtgenote van Herman Punte 

moeder van Huub en Merel 
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Na de uitvaartviering op 11 januari in de O.L. Vrouw 
van de Heiligste Rozenkranskerk te Glanerbrug 
hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op het 

R.K. kerkhof aldaar. 

Het leek allemaal zo gewoon, de dingen die ze voor 
ons deed, Ze gaf ons alle ruimte en vrijheid in doen 
en laten. Niets was haar te veel om het ons naar de 
zin te maken. Zeer gedreven tot in de perfectie, ze 
maakte het zichzelf niet makkelijk. In een vertrouwd 
gezelschap kon ze helemaal uit haar dak gaan. Niets 
was dan te dol. Meerdere malen kroop ze in de huid 
van een artiest, van Tina Turner tot Tineke Schouten. 
Ze genoot van het werken in de tuin, de kleur van 
de bloemen, het strakke gazon. In de zomer zat ze 
graag met een boek tot laat op het terras te genieten 
met een glas wijn. Sporten was erg belangrijk voor 
haar, het handbal en het wandelen waren echte 
momenten voor haar zelf. 

De vakanties samen waren iets speciaals, elke 
keer opnieuw. Alles geregeld, wij hoefden alleen 
maar in de auto te stappen en dan vroeg op weg 
richting warme zuiden om te genieten van het 
samenzijn. 
iedereen was altijd welkom bij ons thuis en niks 
ging haar te gek, alles kon en iedereen had het 
naar zijn zin . 
Zelfs op haar ziekbed wist ze nog andere mensen 
te steunen en op hun gemak te stellen. 

Het huis is nu leeg, we konden altijd alles met je 
bespreken. Jij hebt ons voor een heel groot deel 

gemaakt zoals we nu zijn. 
We kunnen je niet genoeg bedanken voor alle 

liefde die je ons hebt gegeven. 

Ik zal nog vaak thuiskomen en vragen; 
"waar is Lidy" 

Bijna samen 50, bijna 25 jaar getrouwd, 
Wenen, nog zoveel plannen. 

So much to do, lf I only had time. 

Lieve Lidy, lieve mama we houden van je. 

Oprechte dank voor uw medeleven, uw bezoek 
en zorg tijdens haar ziekte in juni en december, de 
vele bloemen en kaarten en voor uw aanwezigheid 
bij de uitvaart en begrafenis. 

Herman Punte 
Huub 
Merel 


