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In enkele rtge/s ttn 'in memoriam' voor onze moeder en oma te sdJrit 

ven. is niet eenvoudig. Sterker nog, 1e zou willen dat /t dl!! omvang van 

een boek tot 1e be5chikking had om haar vele hoogtt>- en dieptepunten 

aan het papier toe te vertrouwen. Zo zouden we kunnen Vt!!rhdlen over 

haar onmeteli1k geluk in haar vee/ te korte huwe/ijksjaren. over haar 

in!ense verdrret en pijn rondom her overl1ïden van haar zo geliefde 

lllàn Wim en zooo Hans, en over haar geweldige inzet en prestJtie die 

z11 levffde in het dagelrjhe zakendoen. 

Moedet en oma was een mem uit duilenden. Doonastend, eigt>nzinnig. 

harleliïk enopiecht De twee sm1pcle WOO<den 'Trors' en Danllw; schreef 

ze m hoofdletten. Als geen ander was zij telkens 1n staat de iu1ste balans 

russen beide te Vinden. J.l, ze was trot5 Trots op haar l:oma~ trots op haar 

gez111 en ook trots op h.Jarzelt Af was ze soms nog zo ziek". er q1ng geen 

d.lg voorbij zonder 1~n beet1e rouge en een streepje lipstick. Tegeh1•erti1d 

etaleerde ze een onophoudelijke dankbaarheid. Ze was gelukkig met de 

dingen die ze had. ,11 leek hel voor een buitenstaander vaak nog zo gering. 

Hoe kon ze niet genieten van een midda91e uit, winkelen met haar zussen 1n 

Delden, of van zo maar een zond•gsritje in haar eigen felto~e D•l Evenzo 

gt>lukkig was ze echter temidden van haar kleinl:mderen Jor1le en Woot 

Een mem u11 dullendffl. Barstensvol humo<, standvastig en gastvr11. 

Eigens(happen die ze vrif.wl tot het laatst heeft vastgehouden. Tom ging hl!!t 

niet meer. M~treden, maar in een rotsvast ver1rouwen weer ~enigd te 

worden met hJJr man Wim en haar zoon Hans. maakte ze ruim dne weken 

geleden haJr laatste ritje. Op weg naar her ziekenhuis om daar berustend, 

trots en dankbaar afscheid van ons te nemen. 

Moeder en oma, bedankt voor alles. Ook wij Zijn trots en dankbaar. 

Het is ie gt>lukt. Je hebt ie stokje aan ons doorgegt>Ven. 


