
De mensen van voorbij, 
zij blijven met ons leven 
De mensen van voorbij, 
zij zijn met ons verweven, 
in liefde, in verhalen 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een hed, 
dat opklinkt uit verdriet 
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ZiJ werd op 8 september 1944 t~. Voorst onder de ~e
meente Gendringen geboren. Z1J overleed plotsehng 
thuis te Groenlo in de hele vroege morgen van maan
dag 3 januari 2000. De dienst ten uitvaart vierden wij 
in de parochiekerk van de H. Calixtus te Groenlo. In 
de verwachting van de verrijzenis ten leven hebben 
wiJ haar daarna te ruste gelegd op de r k begraaf
plaats te Groenlo 

Haar overhJden kwam letterlijk als een dief m de 
nacht. Terwijl z iJ met haar man klaar stond om op 
vakantie te gaan naar Tencrifc, was daar plotseling 
haar dood, zo maar weg gerukt uit ons leven Wij 
kunnen ons nog nauwelijks realiseren wat ons is over
komen de liefste weg uit ons leven. 
W1J wisten dat haar gezondheid in 1992 kwetsbaar
der was geworden en dat zii niet alles meer kon 

Maar zij was er altijd in haar nooit aflatende zorg 
voor haar gezin. Zorgen had zij al vroeg geleerd_ toen 
zij thuis haar zieke moeder moest vervangen. Z1J be
waarde een goede band met haar familie en het ouder
huis In haar gezin had zij het roer goed in handen. 
Zij zorgde en regelde dat alles goed liep. Zij hield 
van orde en netheid. Zij stond altijd klaar. Je kon al
les aan haar over laten. Daarnaast vond zij ook nog 
tijd om buitenshuis te helpen en was zi~ trouw in haar 
vriendschap aan haar vnendmncn. Z1J hield van de 
natuur van de tuin van bloemen en maakte fraaie 
stukje; waarmee zij het thuis gezellig maakte. Juist 
deze maand was zij 25 jaar een trouw hd van een 
plaatselijke vrouwenvereniging. En graag ging zij op 
vakantie om in de drukte van het leven ook van de 
banden met elkaar te genieten. 
• In plaats van een reis naar de rustende zon begon de 
grote reis naar het eeuwige licht. ' 
Aan het eeuwige licht vertrouwen wiJ haar toe, al be· 
grijpen wij niet waarom dit moest gebeuren. Mo~e 
zij er een behouden thuiskomst hebben en leven .10 

de warmte van het licht van de Eeuwige. Moge ZIJD 
licht ook ons verwannen en verlichten opdat wij de 
kracht krijgen zonder haar verder te gaan. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens haar_le 
ven en na haar plotselinge overlijden zeggen WIJ u 
hartelijk dank. Het doet ons goed. 
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