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Na een mooi en lang leven is ma op 91- jarige 
leefti1d heel rustig en kalm ingeslapen. Dankbaar 
ZiJn wij dat haar een lang ziekbed bespaard is 
gebleven. Gelukkig dat Ton op tijd uit Ethiopië kon 
terugkeren en haar de laatste Sacramenten 
kon 1oedienon 
Wij kunnen zeggen dat zij, eerst samen met pa en 
later alleen, een goed en beschermd leven heeft 
gehad Na de dood van pa heeft ziJ eerst mei 
Jeanny samengewoond Toen zij vervolgens alleen 
kwam te wonen is dat, met de steun van ons allen 
prima gegaan In 1992 heeft zij een zware ope: 
rat1e ondergaan. Do gonozing verliep met voor
spoedig en zij zelf had de moed al opgegeven. 
Maar dankzij ieders inzel en ook haar eigen 
wilskracht is zij er weer bovenop gekomen 
Kort daarna kreeg zij een kamer in zorgcentrum 
He1dedum Hier voelde zi1 zich thuis en op haar 
gemak, kon met 1Cdereen goed omgaan. hielp en 
bezocht medebewoons1ers Zij was blij met alle 

goede zorgen en de veelvuldige bezoekjes van 
haar kinderen. ze genoot van de hartige hapjes 
die wij meebrachten en do u11stap.ies die we dan 
soms maakten. 
Tol voor enkele jaren kon zij zichzelf goed redden 
en alles nog zelf doen Toen zij echter m een rol
stoel terechlkwam omdat z11 niet meer kon lopen 
kon zij dit moeilijk accepteren. Vanal dat moment 
1s haar gezondheid langzaam achteruitgegaan 
Blij zijn wij ook dat ma op 1 seplember t999 haar 
90ste verjaardag met ons allen kon vieren en in 
mei 2000 nog aanwezig kon zijn op onze eerste 
'Leusendag·. Zij hooft van deze dagen met volle 
teugen genoten . 
Wij zullen aan ma terugdenken als sterke, 
wilskrachtige en tro1se vrouw, die hard kon zijn 
v00< zichzelf maar ook voor anderen Z•J was een 
goede en lieve moeder, schoonmoeder. groot
moeder en overgrootmoeder Z•j ging er trots op 
dat hel haar kinderen m vele opzichten goed ging 
en was altijd belangstellend naar het wel en wee 
van haar kleinkinderen on achterkleinkinderen 

Lieve kinderen. kleinkinderen en achterkleinkinderen: 
wees niet verdnet1g om m11. 
ik heb een goed leven gehad 

Voor uw blijk van belangstelling en medeleven na 
het overlijden, de kerkdienst en de crematie van 
onze moeder. schoonmoeder. grootmoeder en 
overgrootmoeder zeggen wij u harteli1k dank. 

Kinderen. kleinkinderen en achterk/8inkmderen 


