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Dankbaar willen wij gedenken 
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Wij hebben afscheid van onze moeder en oma 
genomen op 8 augustus in de St. Antoniuskerk en 
naar daarna begeleid naar het crematorium te 
Usselo. 

Ma, wie had dat kunnen denken. Nog maar enkele 
weken na het heengaan van pa en dan zo ineens" . 
We hebben er geen woorden voor. 
Maar als we dan bedenken. hoe jullie samen in liefde 
en harmonie het leven deelden. Hoe jullie gaande 
weg al die jaren met elkaar vergroeid waren en hoe 
je je in allerlei bocht.en hebt gewrongen om het pa 
en ons naar de zin te maken, dan kunnen wij er ook 
vrede mee hebben. Je hebt geprobeerd de draad 
weer op t.e pakken, voor Gudo, voor Brando, voor 
alles wat je lief en dierbaar was. Echter het gemis 
was te groot en het verlangen naar pa niet te 
noemen. Daarom zijn we blij voor jou. Gelukkig weer 
samen: Thuis in Gods liefde ! 

Ma, we zullen je missen in ons midden, als spil van 
ons gezin. Wat jij in je mars had, daar heb je het 
mee gedaan. Veel respekt koesteren we voor de wijze 
waarop jij in het leven stond. Een sterke per
soonlijkheid, met een groot aanvoelings vermogen. 
Altijd probeerde je anderen in hun waarde te laten. 
Eerlijk en oprecht stond je in het leven. Nooit zou je 
een ander onderuit halen. Je kon echter ook heel 
zwijgzaam en gesloten zijn, bezig met en in je 'eigen' 
wereldje. 
Ma, dankbaar zijn we voor je blijde lach; voor de 
humor die je zo eigen was; voor de zorg en de 
geborgenheid die je ons, samen met pa gegeven 
hebt. Dank voor alle warmte die je ons hebt 
meegegeven voor onze verdere weg. Het is samen 
goed geweest" . Menselijk" . maar goedl . 
Ma. wij gaan door met leven. Verder op de door 1ou 
ingeslagen weg, zij het op onze eigen wijze. Neen, 
we zullen je niet vergeten. Wees gerust. Rust nu 
maar met pa in vrede. 

Ma, bedankt voor alles' 

Voor al Uw blijken van belangstelling en medeleven, 
ondervonden na het overlijaen van onze lieve en 
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


