
Ter dankbare herinnering aan 

Rita Meijer 

Geboren te Lonneker op 14 oktober 1941, 

te Brummen op 15 september 2005 overleden. 

Op 20 september hebben wij na de 

gezongen uitvaart vanuit de 0,1_. vrouw 

Tenhemelopneming afscheid genomen 

van onze Ma en Oma en haar ten ruste gelegd 

op de begraafplaats Slangenburg te Doetinchem. 

Rust zacht, we houden van je 

Liefs Martin, Patrick, Mario, Roberto, Henry 

Annelies, Astrid, Angelique, Linda 

Dominic, Constance, Evangeline, 

Ivo, Rick, Vincent, Robin 

Misschien is liefde een rustplaats, 

of een dak boven je hoofd tegen de storm. 

Het is er om je een goed gevoel te geven en tevens een stukje warmte, 

vooral in tijden van problemen en wanneer je al leen bent. 

De herinnering van liefde zal je thuis brengen, 

misschien is liefde een raam of een open deur, 

het nodigt je uit om dichter bij te komen, om je meer te laten zien, 

en zelfs als je het even niet ziet zitten 

en niet weet wat je moet doen. 

De gedachten aan je geliefden zu llen je er doorheen trekken. 

Liefde is voor sommige als een wolk 

en voor anderen zo sterk als staal, 

voor sommige mensen is het een manier van leven 

en voor sommigen een manier van voe len. 

Er zijn er die zeggen dat het volhouden is 

en anderen vinden dat je het los moet lat en . 

Ook zijn er mensen voor wie liefde alles is en er zijn er die niet 

weten wat het nu precies inhoudt, 

misschien is liefde wel de oceaan, vol met con-Aicten en pijn, 

misschien is liefde wel de warmte van een vuurtje als het koud is. 

Er zijn zoveel manieren om de ander t.e laten weten dat je van hen houdt. 

En ja Ma, die unieke manier die je ons hebt meegegeven 

heeft ook gewerkt, 

dat wij voor altijd mogen blijven leven en al onze dromen 

uit mogen komen, 

de herinnering van liefde zal aan jou zijn. 


