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"Hé, met ons Mam, wat ben je aan het doen?" 
Deze woorden zullen we nooit vergeten, want het was 
altijd het eerste wat je aan de telefoon hoorde. Het 
was niet om te bemoeien met je, maar gewoon, "ik wil 
je even horen praten". Dit is ook een van de dingen die 
we nu al missen en natuurlijk ook het even een bakske 
koffie drinken bij ons Mam. 
Houdoe, een laatste woord voor je weg gaat of af
scheid neemt, is hier letterlijk het laatste woord wat 
ik ooit tegen je heb kunnen zeggen. En er waren nog 
zoveel dingen die we wilde vertellen, maar dat kan 
nu niet meer. Dat ene woord betekend zoveel en staat 
nu voor't hele afscheid . Houdoe. 
Het afscheid komt nog veel te vroeg. Dit jaar zouden 
er nog zoveel mooie dingen gaan gebeuren, zoals je 
feest op 1 augustus en Keil en Adrienne die in de zo
mer weer zouden komen. Dingen die je nu al bijna 
geregeld had of waar je letterlijk tot het laatst mee 
bezig bent geweest. 
Soms hadden we wel eens woorden maar dat kon 
nooit lang zijn, want als we weg gingen was je met 
het dichtslaan van de deur alles weer vergeten. 
Maar we zullen je ontzettend missen, je liefde, je 
warmte maar ook het huis, ons thuis, waar we altijd 
welkom waren en niet vaak genoeg konden komen. 
Mam. Nou ben je weer bij degene die je nooit hebt 
kunnen vergeten, ons Pap. 
Houdoe. 

Lieve Mam, Oma. 
Dit had nu nog niet mogen gebeuren, want ik heb je 
nog zo hard nodig en wil je eigenlijk nog niet missen. 
Mam, je bent nu wel bij ons Pap, die je altijd nog heel 
erg miste en nooit echt hebt kunnen vergeten. 
Maar ik, Adriaan, Ingeborg en Christian zullen je 
veel missen want je was er altijd door middel van 
elke dag een telefoontje en een klein bezoekje of ge
woon door te weten dat je er toch was. Dat is er niet 
meer en daar ben ik toch wel verdrietig en heel boos 
om. 
Maar Mam, ik hoop dat je heel gelukkig bent bij ons 
Pap en probeer te denken aan wat ons Ingeborg zei: 
"Mam, Pap je hoeft niet verdrietig te zijn. Oma zit nou 
bij Opa op een wolk en als wij dood zijn zien we ze 
weer". 
Doerak, Basje en de andere vogels zullen je liefde, 
aandacht en praten ook missen en de tuin zal nooit 
meer zo mooi zijn als hij altijd was. 
Mam het is niet leuk, maar ik hoop dat wij met elkaar 
samen veel steun en liefde van elkaar hebben en een 
grote familie blijven. 
Mam, kusje en een knuf. Dag, ik mis je nu al. 

Bernard, Bianca 
Francis, Adriaan, Ingeborg, Christian. 

Blijf mij nabij 
wanneer het avond is 

wanneer het licht 
vergaat in duisternis. 

Bedankt voor uw medeleven. 


