


t Ter nagedachtenis aan: 

Carla Paalvast-Vaanholt 

Carla Margaretha Maria 

sinds 26 september 2001 weduwe van 
Hans Paalvast 

* Hengelo op 17 juni 1959 
t Borne op 31 januari 2013 

Het lijkt altijd ergens anders te gebeuren 
En dan is het opeens zo dichtbij 
Het komt als een dief in de nacht 

Waarom ... , waarom jij? 

In een gezin van 12 kinderen, 8 jongens en 4 meisjes, 
werd Carla als derde meisje en negende in de rij geboren. 
Na een onbezorgde jeugd heeft ze het leven ook van 
een andere zijde leren kennen. Vanaf het moment dat ze 
Hans ontmoette werd snel duidelijk dat dit haar "maatje" 
zou worden. Samen mei Hans ging ze graag op vakantie 
naar Malgrat de Mar in Spanje. Je hoefde dan ook nooit 
te vragen "waar gaan jullie heen op vakantie, naar Spanje 
natuurlijk". Dit was hun favoriete plek. Hun insteek was 
steeds; "Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd". 

De periode van geluk was kort, te kort, haar "maatje 
voor het leven" ontviel haar in 2001. Carla heeft sinds het 
verdrietige wegvallen van haar levenspartner, ontspanning 
gevonden in het feit dat ze er regelmatig met familie en 
kennissen, zoals het vrouwenclubje, er een dag op uittrok. 
Carla heeft ook veel ontspanning gevonden in een avondje 
kaarten samen met familie en/of vrienden. Dit waren voor 
haar ook de momenten om zich 'vrij' te voelen. Dit uitte ze 
door allerlei grappen en grollen uit te halen. 

Ook met de familie van Hans had ze zeer goede contacten. 
Zo is ze recentelijk nog met haar zwager en familie een paar 
dagen naar Berlijn geweest. Carla mocht ook graag naar 
haar werk gaan, ze heeft 33 jaar zeer fijne collega's gehad. 

Op donderdag 31 januari is Carla in haar slaap overleden 
en op weg gegaan naar "haar" maatje.Carla een vrouw, 
heel gewoon, een hart van goud, vol humor, dat maakte 
jouw zo gewoon! 

Voor Uw blijken van medeleven bij het overlijden van onze 
zus, schoonzus en tante zeggen wij u onze oprechte dank. 

Moge zij rusten in vrede, 
En het eeuwige licht verlichte haar. 

Borne, 6 februari 2013 
Familie Vaanholt 
Familie Paalvast 


