


Met alle woorden die ze heeft geschreven, 
schieten woorden nu tekort. 

Over blijft de leegte. 

Een dankbare herinnering aan 
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Onze moeder heeft, nadat ze wist dat haar 
lichaam niet meer kon genezen, de kracht 
gehad in voorbeeld van haar moeder 
afscheid te nemen. 
Haar bewonderenswaardige gevoel voor 
humor zullen we heel erg missen en was 
terug te vinden in de vele sketches, die ze 
voor allerlei mensen altijd bereid was te 
maken. Daarbij begeleidde ze velen op de 
piano of accordeon. 
Als oudste van de "Tol-familie" speelde ze 
liever piano dan dat ze poetste. Een gang
maakster was zij, die wars van regels in de 
verhalen van vroeger zal blijven bestaan. 
Vroeger, een tijd die haar in vele opzichten 
heel erg dierbaar was. 

Ze genoot van "uitjes", bijvoorbeeld met al 
haar zussen. Haar autootje bracht haar waar 
ze wilde en als het even kon was ze in 
Beuningen om in alle rust intens van de 
natuur te genieten. Ze was altijd bezig met 
bloemen en planten, speelde graag een 
potje scrabble, rummikub of kaart. De krant 
werd tot de laatste letter gelezen. De laatste 
jaren was ze met veel plezier actief in "Het 
Lindenhof". 

Lieve mammie, je wilde niet afhankelijk zijn 
en het is zo verdrietig dan je zieker was dan 
waarschijnlijk velen wisten. Om de lieve 
vrede liet je woorden ongezegd, wat jammer 
genoeg strijd gaf in relaties met anderen en 
ongetwijfeld in jezelf. 
De komende lente hadden we je zo van 
harte gegund. Dat de dagen weer langer 
zouden worden had je 21 december willen 
vieren. Het heeft helaas niet zo kunnen zijn. 
Wij danken je voor alles wat je ons hebt 
gegeven. We zullen je missen. 

Je kinderen 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven. 
De familie 


