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Laten WIJ dankbaar in heronnerlng houden 

MARIE J. G. M. MULLER-KORF 

weduwe van HENK J. A. MULLER sonds 1985 

Zoj werd geboren op 19 september 1919 te 
Hengelo (0). Op 23 februari 1994 overleed ZiJ 
In het O.L.V. Gasthu is te Amsterdam en op 
28 februari hebben we afscheid van haar ge
nomen in de Onze Lieve Vrouwe kerk te 
Hengelo (0) waarna de erernatoe plaatsvond 
te Usselo. 

"Allemaal samen verder"' 

Mam, samen ziJn, samen de dingen doen. 
samen lief en leed met elkaar delen daar 
genoot Je van. Je was een lieve moeder en 
oma. a'tljd attent naar ons en met aandacht 
voor ook de kleine dingen die ons bezig 
hielden. Woj konden alt•Jd bij JOUW terecht 
en je had een luisterend oor voor ons. Oma, 
we zullen je verjaardagskaarten, presentjes, 
dagelijkse telefoontjes en liefdevolle steun 
m1ssen. 
De laatste jaren waren niet gemakkei•Jk voor 
je. Je hebt veel moeten inleveren. WiJ be· 
gr~pen dat het voor jouw moell~k was J8 
handocap te accepteren. Woj hebben diep res
pect voor de wijze waarop je hiermee bent 
omgegaan. 
Tot jouw inslapen hebben we samen gevoch
ten om je boj ons te houden. Jouw los te 
laten doet p~n; maar de gedachte dat l'J 
geen pijn meer hoeft te lijden maar rust en 
vrede krojgt, geelt ons de moed om Je te 
laten gaan. 

Mam. jouw heengaan laat bij ons een leegte 
achter en doet ons van bonnen zo'n pijn. 
Het za l moelliJk voor ons ziJn om met deze 
leegte om te geen. 
Maar jouw vechtlust en liefde voor ons. zul
len ons de kracht geven om •. allemaal samen 
verder" te gaan. 

Mam, oma, en lieve vriendin we zullen je 
missen. 

Aan allen die moeder tijdens haar leven 
vr.endschap en liefde hebben gegeven en 
aan hen die ons hebben gesteund bij dtt 
afscheid brengen woj oprecht onze dank. 

De kinderen en kleinkinderen. 


