
Zoveel lieve woorden om mij heen, 
En toch zo alleen! 

Zoveel lieve mensen om mij heen, 
En toch zo alleen! 

Zoveel liefde om mij heen, 
En toch zo alleen! 

Geen woord, geen mens, geen liefde, 
Kan mij het LEVEN teruggeven ..... 

Tiny (eigen gedicht) 

Ter herinnering aan 

Piny Jfojfmann-<Paus 
echtgenote van Antoon, 

moeder van Vincent en Cindy, 
schoonmoeder van Janko 

Geboren op 23 december 1953 
Overleden op 18 april 2013 

Tiny werd geboren als tweede in een gezin van 
4 kinderen. Als meisje was ze dol op gymnastiek, 
zelfs op latere leeftijd probeerde ze de rekstok 
nog wel eens uit. Na haar schooltijd werkte ze 
bij confectie " De marathon " daar heeft ze altijd 
veel lol beleefd. Samen met Antoon kreeg ze twee 
kinderen Vincent en Cindy. Zelf heeft ze deze 
momenten omschreven als het mooiste moment 
wat een mens kan overkomen . De laatste dertien 
jaar heeft ze bij de Muchte gewerkt en was actief 
in verschillende maatschappelijke organisaties. 

Anderhalf jaar geleden werd ze ernstig ziek. Na 
een periode van hoop en vrees werd in de zomer 
van 2012 duidelijk dat de ziekte niet te overwinnen 
was. Op 18 april 2013 is ze in het bijzijn van haar 
gezin overleden . 

Voor ons was Tiny: Warmte, liefde, wijsheid , voor 
een ander klaar staan, sociaal betrokken, eigen 
gemaakte jurkjes, lekker samen de stad in, wok
ken, majorettes, damescomité Excelcior, lachen 
met collega 's, 't Rot, kamperen, gourmetten met 
Tiny's speciale saus, kaarten , vaderlandse ge
schiedenis, gekkigheidjes maar serieus waar no
dig, de tour de France, spelletjes, kleding en gor
dijnen naaien, breien en heel veel knuffels haken . 

In notities die ze maakte voor haar naderende af
scheid heeft ze geschreven dat ze familie, vrien
den, collega 's en alle anderen die ze op welke ma
nier dan ook kende, bedankt voor de bijzondere 
vriendschappen en de mooie momenten die ze 
samen hebben beleefd. 

Rust zacht lieve Tiny, 
we zullen je heel erg missen. 

Wij danken u voor uw belangstelling en uw me
deleven. 

Antoon, Vincent, Cindy en Janko 

Tiny's favoriete tegelwijsheid : 
Immer wenn Du meinst es geht nicht mehr, 

Kommt irgendwo ein Lichtlein her ... 


