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G.!heel plotseling werd ZIJ in haar a.ktie\'e leven 
getroffen door c:en zeer ernstige: tidae. &n aantal 
d•igen later suerf lÎJ, toen bleek dat zij op eigen 
krachten niet meer bij ons zou kunnen levc:n . 
Nog maar amper 1..unnen wij haar sterven bevat
ten, je kunt het nauwelijks gelo\'en, laat slaan 
aan,aarden: zal dil ooit mogelijk ZIJn. 
Yvonne stond \'Olop in het leven en haar taal.. wa,, 
groot. Op haar wijze genoot 11j van het leven 
door zich volledig in te zetten 'oor haar ge1.in 
In haar werklust hield zij nog Yeel enernie over 
om zich buitenshuis in te zenen. -
Haar dagen waren geprogrnnrnl<.~rd. van \'fOeg 
tot laat en llJ ru,tte niet voordat alles klaar was 
Slechts op de camping viel zij bewust ui t dele 
rol en genoot ZiJ van haar geLrn en met vele 
anderen van de goedt! sft!t!r en d.: vriendschap. 
't\·onne was de spil in het gezin. llfoar nu stdlcn 
Juduh en Th1_1s Hagen O\'er hun lieve en zorg
Lamt! mama du: iiJ zo missen. 

&n week lang hebben we gebeden. dat Y\onnc 
zou mogen bhjvcn leien temidden ,.an ons, maar 
toen steeds du idd1jker werd, dat tij niet meer 
70u kunnen tiJn 11 ic zij wa\, moest zijzelf en 
moesten wij ons gewonnen ge,·en. 
Yvonne was een geloYigc: nouw en met haar de
len wij het ,·enrouwcn. dat zij nu mag Ie\ c:n m 
het hcht van Vadergod. over wie Je1us ons steeds 
spreekt. 
In ons die. spral..cloos achterblijl'en kert zij voort 
om haar hcfdc. haar zorg en aanhankelijkheid. 
Ook \'OOf anderen mag zij bron 'an nieuw Ie\ en 
1ijn om wat zi.i n•1 haar dood h.:cft mogen afsta:in. 
want "Oon't 1ake yourorg:ins to lka,·en. Heaven 
knows we necd them here". 

Dat 't\·onne nu mag leven bij God, zo bidden wiJ. 
en dat de Heer ,·an alle lc\'cn papa. Judith en 
Thijs de kracht mogt! gevc:n om voort te gaan op 
de weg die ZiJ samen zijn ingeslagen. 

Op woensdag .i december namen wij af~cheid 
'an haar in de St \1ar1inu\krk ic Wijnbergen en 
daarna hebben ''IJ haar lichaam begraven op het 
kerkhof in de Slnngcnburg. 

\'oor al uw blijken \:tn medebt!n danken wij u 
hartelijk. 

Harry. Judith en Thijs 


