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Meme, Lies, ven klein tot groot zijn we ver
slagen. Midden In het leven, tijdens de fijne 
verbondenheid van de vakantie met heel het 
gezin, word jij samen met Astrid uit ons 
midden weggerukt. Dit plotMllng ongeluk is 
voor ons allen zo'n sleg, dat danken en pra
ten zinloos lijkt. Toch meg op dit ogenblik 
niet verzw8jl8n blijven, hoe jil de spil bent 
geweest In ie gezin en hoe JI ook n- bui
ten steeds hoop en geluk uitstraalde. 
Jouw levenskeuze was duldelljk· Samen met 
Jouw man gefJ'e heel bewust ouw krachten 
een een fijne eugd en een goed thuis voor 
de kinderen. en alle vier volgde jij de ont· 
wlkkellng In karakter, In spel en ook de 
scholen hedden Jouw aandecht. Aen jou was 
den steeds te merken, det Ja dit deed vanuit 
Innerlijke betrokkenheid, vanuit je h•"· 
Wie zou deze slag voor Jan, Monique, Pa
trick en Esther en voor vele anderen erger 
vinden dan jij 7 Jouw !19loof en liefde is niet 
weg. In de 118"1 en in het bloed word jij 
meegedregen. En God zei het -rk ven Zi1n 
eigen Handen, dat Hij met Jou ~onnen is 
en door Jou tot stand bracht, nu niet verlo
ren laten geen. Dat hopen wij ven Hem, 
daarop vertrouwen wil. En tot Hem bidden 
- samen met jou en Attrld: 

Wees aanwezig, God, 
in leegte en stilte, 

In uren van eenzaamheid. 
Wees Licht In onze duisternis, 

want GiJzelf immers bent ons eeuw'9 leven, 
voorbij aan de dood. 

ASTRID ALEIDA GEERTRUIDA MARIA 

ROORD 
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Astrid, jij, die volop bezig was om het leven 
te verkennen en voor jezelf een eigen pleau 
te vinden, Astrid, dat jij ons op deze nood
lottige wijze moest verlaten. 
Als oudste dochter en zus bepaalde jij sterk 
de sfeer mee, die wij onder elkaar hadden. 
Het was, zoels In leder gezin, dat wij bepaal· 
de ogenblikken extra stark onze verbonden· 
haid beleefden. Juist deze vakantie was zo 'n 
moment. Allemaal nog met elkear mee( tijd 
en aandacht voor elkaar en samen al erlel 
aktiviteiten ondernemend. Jij en wij genoten 
hiervan. 
Niemand, ook niet In familie of kennl11en
kring, zei ooit raad weten met jouw sterven 
op deze leeftijd. Je leven was niet af. Je toe· 
komst blijft verborgen, ookal nemen wij Jou 
mee in onze toekomst. 
Astrid, jij houdt een plaats In ons ha". Zoals 
je gaWMst bent, zo blijven wij van je hou
den.En door onze onmecht. verdriet en op
standigheid heen vermoeden en vertrouwen 
wil det ook God van jou houdt. Ook HIJ wil 
je kennen zoals Je was. Ook Hij zal In Zijn 
hart een plaats voor Je hebben. Met eeuwig 
leven zal Hij jou en Jouw Mama willen om
ringen. 

Ik weet het niet, Ik kan de zin niet vinden 
van wet God met dit sterven heeft bedoeld. 
Maar Jezus weende, toen de vriend die Hij 
beminde gestorven wes. Hij weet, wat J• nu 
voelt. 


