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Ik denk 
als het regent 
laat ze niet nat worden 

en als het stormt 
vat ze geen kou 

en ik denk ook 
dat dat denken 
niet helpt 

want je wordt nooit meer 
nat noch vat je een kou 

want het regent 
noch waait 
ooit meer voor jou 

Dit gedicht geeft het verdriet aan, dat we 
hebben. omdat oma er niet meer is. We 
weten, dat ze dood is, alleen weten we nog 
niet hoe er mee om te gaan. 

We hebben haar niet meer, maar wel onze 
rijke herinneringen aan haar. Oma blijft in 
onze herinnering als een vrouw. die zo heer
lijk kon lachen. Is dat zo bijzonder? Ja, in het 
geval van oma wel. Wij, die dicht bij haar 
stonden, weten hoeveel leed en verdriet ze in 
haar leven te verwerken heeft gekregen: de 
oorlog, de ti jd in het jappenkamp, het wach· 
ten op de terugkeer van opa na de oorlog, de 
dood van dierbaren: haar moeder, gestorven 
in Indonesië, terwijl zij in Nederland was, haar 
man, haar twee zoons. waarvan één vroeg en 
de ander veel te vroeg gestorven. En toch, 
kon ze nog steeds lachen. Geen glimlach. 
Nee, lachen vanuit haar hart. 

Haar rotsvaste geloof in God heeft bij het ver
werken van het vele verdriet geholpen. Ze 
geloofde, dat ze na haar dood weer bij haar 
man, Fred en Arthur in de hemel zou zijn. 

Ze is vredig heengegaan. Met haar dood 
heeft ze alle recht gedaan aan het woord in· 
slapen. De wetenschap, dat ze weer bij haar 
man en zoons zou zijn, heeft haar die rust 
gegeven. 

Rust zacht 
Selamat Djalan 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven betoond na het plotselinge overlijden 
van Mammie en (0-)oma, zeggen wij u harte
lijk dank. 

Kinderen en (achter)kleinkinderen. 


