


1 n dankbare herinnering aan 

Carola Hoogland 

geboren op 19 januari 1969 te Achterveld 
en overleden op 22 januari 1988 te Harder
wij k . 
Na een gezongen uitvaartmis in de parochie
kerk van St . Jozef hebben wij haar op 26 ja
nuari 1988 te ruste gelegd op de R .K. be
graafplaats te Achterveld. 

Op vrijdag 22 januari reed Carola weg. 
Levenslustig als zij was ging zij zich opgeven 
voor T.1.O., de Toeristische Informatie Op
leiding. Onderweg in de auto kwam er een 
wreed einde aan haar jonge leven. 
Carola, geboren als oudste van het gezin, 
opgegroeid in de prettige plaats Achterveld, 
was aanhankelijk aan huis en geliefd bij 
vrienden en vriendinnen . 
Zij was begaafd met een goed verstand en 
doorliep zonder problemen het Eemland
college Noord. Om zich in de franse taal te 
bekwamen ging zij naar Frankrijk. 
Na zes weken was zij weer terug: heimwee 
had ze naar huis en naar haar vriend Pieter. 
Tijdelijk werkte zij in Leusden en in Amers
foort . Haar jonge leven hield nog zoveel be
loften in. 

Ze had nog zoveel plannen. Zij was levens
lustig, sportief en prettig voor anderen . 
Het heeft niet zo mogen zijn. Plotseling is zij 
uit het leven weggerukt. Pijn, verbijstering, 
droefheid en verslagenheid heerst er om haar 
heengaan. 
"Hoe is dat mogelijk? Waarom moest haar 
dat overkomen, zo jong nog?" 
Vragen waar zo moeilijk een echt antwoord 
op te geven is. Boven de rouwbrief staat : 
We misten je al toen je in Frankrijk was, 
nu zullen we je voorgoed moeten missen. 
En toch is haar jonge leven niet in een zwart 
gat gevallen om voorgoed te verdwijnen . 
Neen, zij leeft voort in onze herinneringen, 
in onze gesprekken en in onze gevoelens. 
Mensen die geloven hebben de moed, ja het 
lef, om te zeggen : 
Zij leeft voort bij Hem die het begin en 
einde is van alles. Zij leeft voort bij haar 
God en onze God in dat land van licht , van 
vrede en eeuwige jeugd. 
Carola, dankbaar zijn we voor alles, maar 
dan ook voor alles wat je voor ons gedaan 
en betekend hebt. 

Voor Uw belangstelling en deelneming ons 
betoond na het plotselinge heengaan van 
Carola, zeggen wij U hartelijk dank . 


