
Achter tranen van verdriet 
schuift de glimlach van de hennnering. 
Bijzondere mensen sterven niet 
ze gaan". maar blijven YOOt' altijd. 

Mia Wijnhaven-Jacobs 
echtgenote van 

Sjaak Wijnhaven t 
levenspartner van 

Jan Fransman t 

• 11 april 1928 te Baarlo. 
t 19 november 2002 te Venray. 

Nooit op de V()()(grond staan en er wel altiJd voor ons 
zijn: ·oat was Os mam: 

Ze trouwde op 3 september 1952 met Sjaak. lief en 
leed hebben ze 34 jaar samen gedeeld. Hun leven 
bestond uit de zorg en liefde voor de 8 kinderen, voor 
wie zij altijd klaar stonden, hoe zwaar dit ook was. De 
kinderen kwamen altijd op de eerste plaats. Samen 
zijn met de kleinkinderen was een waar feest voor 
haar. Zo was ze er altijd voor in om samen met de 
kinderen op vakantie te gaan. Mam kon hier Intens 
van genieten. 

Na het overlijden van Sjaak, heeft mam in Jan een 
lieve levenspartner gevonden. Ze hebben elkaar 12,5 
jaar gesteund in hun verdriet, en toch juist hierdoor 
ook samen kunnen genieten. Lekker samen wandelen, 
lezen. scrabblen Ook had mam weer tijd voor haar 
hobby's. Een echte passie voor ha.ar was kaarten 
maken, die ze dan ook graag aan iedereen toonde. 

Het plotselinge overlijden van Leny heeft haar leven 
overhoop gehaald. Ondanks onze steun moesten we 
toezien hoe mam hier onder leed. Tijd werd haar niet 
gegund om dit te verwerken, want 2,5 jaar later 
overleed haar levenspartner Jan. 
Haar gezondheid verslechterde met de dag. Vanuit 
ha.ar woning op de Vinkenkamp ging ze naar 't 
bejaardenhuis "Bdershome". Door haar dementie was 
ze genoodzaakt te verhuizen naar verpleegtehuis 
"Beuken rode". Na een korte gewenningsperlOde, 
mede door het warme onthaal en de goede zorg, had 
ze hier haar eigen plekje gevonden. 
Door een beroerte werd haar "eigen wereldje" 
verstoord en overleed ze na een zlektebed van 11 
dagen in aanwezigheid van haar kinderen. 

Hoije mam, oma en groot-oma. 
Bedankt, je zult altijd bij ons zijn. 

Hartelijk dank voor uw medeleven. 

Wellerlooi, 23 november 2002. 


