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Ooit nam moeder deel aan 't leven . Ze had 
haar huishouden, de tuin , de kleinkinde
ren, de boodschappen. Haar dagen waren 
altijd gevuld met allerlei bezigheden, voor 
haarzelf, maar vooral ook voor anderen. 
Zij stond haar hele leven klaar voor andere 
mensen, met name voor zieke mensen, 
met wie ze vaak een vriendschap voor het 
leven sloot. Dat moeder vele vrienden 
had gemaakt bleek uit de belangstelling 
die zij ontving, toen zij zelf werd getroffen 
door een onherroepelijke ziekte. Vorig 
jaar juni begon 't allemaal met hartklach
ten. In december onderging zij een open 
hartoperatie. Met een hoop optimisme en 
doorzettingsvermogen was zij alweer 
snel de oude. In maart kregen we te horen 
dat ze ongeneselijk ziek was. Geen kuur, 
geen operatie, er was niets voor haar 
weggelegd. Vanaf dat moment liet haar 
lichaam haar regelmatig in de steek. Zij 
verloor de greep; kwam in een andere 
wereld, de kleine wereld van het ziek zijn . 
De laatste weken trok buiten 't leven aan 

haar voorbij. Zelf had ze het gevoel dat 
haar rol was uitgespeeld, van 
enthousiaste deelnemer werd ze 
toeschouwer. Samen met ons heeft 
moeder veel besproken, wat soms veel 
verdriet bracht. maar ook wel eens een 
glimlach. Moedig, zoals zij altijd was, 
heeft zij van haar kinderen, familie en alle 
vrienden bewust afscheid genomen. 
Zoals zij zo graag wilde kon moeder tot 
het .laatst thuis blijven, dankzij de 
geweldige zorg van familie, vrienden, 
intensieve en terminale thuiszorg. Geen 
moment is zij alleen geweest. 

Moge moeder nu de rust vinden die zij zo 
graag wilde en die wij haar zozeer 
gunnen en laten wij haar in herinnering 
houden zoals wij haar gekend hebben. 

Wij willen iedereen bedanken voor de 
steun en belangstelling die zij tijdens 
haar ziekte van jullie mocht ontvangen. 
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