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In liefde hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve vrouw, onze fijne moeder en opoe. 

Haar leven stond in het teken van liefde en zorg
zaamheid voor haar man en het gezin. Zij was 
een warme en opgewekte vrouw, moeder en 
opoe; dáárvoor leefde zij met hart en ziel. 
Zij stond krachtig en gelovig in het leven en vond 
steun in haar kerkbezoeken en later de vieringen 
op de TV. 
Het was een goed huwelijk en een goed gezin. 
Zij had veel plezier in het leven, al waren er ook 
veel tegenslagen. Het zwaarst is zij getroffen, nu 
16 jaar geleden, door het overlijden van Tonie en 
Gerrit, in anderhalf jaar tijd. Met veel verdriet 
heeft ze toch weer haar kracht gevonden om 

door te gaan, al heeft het zowel geestelijk als 
lichamelijk veel met haar gedaan. Zij had veel 
pijn en verdriet, dat ze het liefst verzweeg voor 
de kinderen om hen er niet mee te belasten. 
Ondanks haar verdriet bleef ze de warme vrouw 
waar kinderen en buurtgenoten graag thuis kwa
men. Door haar belangstelling voor iedereen kon 
je bij haar je hart luchten; dát was een bindende 
schakel. 
Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen gaven 
extra kleur aan haar leven, want die waren in 
staat om een lach op haar gezicht te brengen en 
de zon weer te laten schijnen. Als opoe kon zij. 
elk kleinkind geven wat hij of zij nodig had. 
Haar uitjes waren de bingo-avonden, maar het 
grote genieten was op zondag, dan had zij kin
deren en kleinkinderen om zich heen. Dan werd 
er uitgebreid gekookt voor de hele groep. Daar 
genoot ze enorm van. 
Zij had een enorme wilskracht en doorzettings
vermogen. Ondanks dat ze op het laatst erg ver
moeid was, wou ze toch zoveel mogelijk onaf
hankelijk zijn van anderen. 

Wij danken u voor het medeleven bij het overlij
den en afscheid van mijn lieve vrouw, onze fijne 
moeder en opoe. 

Antoon Hoffmann 
Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 


