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Corry wasnog niet klaar met haar leven. Geheel plot
seling 1s z11 op dinsdag 30 maart 1999 van ons heen
gegaan tijdens haar vakantie in Portugal. 

Moeder heeft een nik leven gehad en heeft alle goede 
in haar optimaal kunnen benutten. Ze hield van IT1004e 
dingen. Zo was ze ook in het leven: van het mooie kon 
ze genieten. De kleinkinderen plezieren en attenderen 
als er iets bijzonders had plaatsgevonden, zoals een 
d1 ploma of een rapport. Veqaardagen sloeg ze nooit over 
of er moest wei hee ets bijzonders aan de hand z11n. 
Ook van de simpele dingen 1n het leven, zoals de zon 
of een lekker fietstochtje, kon ze genieten. 
Vol belangstelling naar de ander stond ze 1n het leven. 
Alt11d vroeg ze hoe het was of hoe ie het gehad had. Ze 
hield van gezel1g praten. maar ook een l1losofisch 
gesprek ging ze niet uit de weg. Ze liet haar eigen 
mening en verhaal goed horen. Ze kon hier soms 
aardig eigenw11s in zijn. Haar belangstelling voor de 
ander ging ook verder. Moeder was zeer dienstbaar en 
loyaa1 naar de voetbalvereniging, haar werk en de 
verzorging van vrienden, kennissen en familie. Ze was 
een moeder en oma voor velen. 
Ze had nog vele plannen om naar uit te zien. Na een 
gemaakte keuze stond ze er voor 100% achter. Wie A 
zegt moet ook 8 zeggen. Oma kende vele sprauken en 
gezegdes die ze als dogma s in haar leven gebruik1e. 

Moed.er beschikte over veer parate familiekennis. 
Familiezaken hield ze keurig bij en daarin was de 
schakel tussen haar vorige generatie, haar eigen die 
van de kinderen en de kleinkinderen. Ze vergiste zich 
zelden m de feiten. Andere feitenkennis werd volop 
gebezigd m haar puzzelwerk1es. Zo deed ze aan 
hersengymnastiek naast wandelen, breien, zwemmen 
en gymnastiek voor de vitale verzorging. 

Met Jan heeft ze intens van het leven genoten. Met rem 
zag ze veel van de wereld. Jan miste ze dagelijks 
omdat ze hem zoveel gaf. Toch vond ze een manier om 
daar kracht uit te halen om vooral door te gaan zoals 
ze wilde en uitdagingen met beide handen aan te pak
ken Ze was nog maar net met een nieuwe levensfase 
begonnen in een nieuwe woonomgeving na de zware 
verzorgingstaak in vaders laatste levensiaren. 
Ze klaagde nooit. In haar nieuwe flatje had ze het reuze 
naar haar zin. Dat had ze ingericht met een duidelijk 
eigen stijl. De nieuwe wegen van zelfstandigheid lagen 
open. Ze leerde eindelijk om voor zichzelf te geven. Ze 
de1nste nergens voor terug! 

We dachten allemaal dat ze als een lief en oud omaatje 
het leven zou laten. Uiteindelijk 1s ze in Portugal op 
vakantie gebleven. Het land waar ze met Jan veel 
herinneringen aan had. Haar leven is niet afgesloten 
zoals ie dat hoort te doen. Zoals zij in haar woorden zo 
mooi kon zeggen is zij nu bij Jan en haar dierbaren. 
Moge Corry biJ haar Heer thuis Zijn lil Zijn Licht en Liefde. 
Moeder en oma. bedank1 voor wie je was en voor alles 
wat 1e ons hebt gegeven. 

Voor uw belangstelling en medeleven betuigen wij onze 
oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


