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Leven is liefde. Zo was de levensinstelling 
van Ma. Ze was zachtmoedig, tevreden met 
alles. Ze genoot van de kleinste dingen. 
Nooit boos, altijd vergevingsgezind. 
Bij alle teleurstellingen in haar leven, bleef 
ze positief. Verdriet is haar niet bespaard 
gebleven. Het overlijden van Tiny heeft haar 
leven zwaar gemaakt. Maar toch ging ze 
door, samen met Pa, om er toch noch iets 
moois van te maken. En dat deden ze. 
Samen een weekendje weg, of walsen op 
een Duitse schlager. Daar kon ze van genie
ten. 
Na de dood van Pa, werd haar leven moei
lijk. Ze kon niet zonder hem. Toch ging ze 
door. "Sterk, dat moet je zijn'. vond Ma. En 
sterk was ze. 
Ze was zo trots op ons, haar kinderen, klein 

en achterkleinkinderen. Alles wilde ze voor 
ons doen. Alles heeft ze altijd voor ons 
gedaan. 
Ook haar zusters, broers, schoonzusters en 
zwagers waren zo belangrijk voor haar. Ze 
kon genieten als ze allemaal bij elkaar 
waren. Dan was het feest. 
Haar hele leven heeft ze hard gewerkt. "Dat 
was je plicht.•, maar werken was ook haar 
hobby, ze deed niets liever. Dat ze dat niet 
meer kon, viel haar zwaar. 
Haar laatste levensmaanden waren zwaar, 
ze had het zo benauwd. Ze hoopte dat ze 
nog beter zou mogen worden. Helaas heeft 
dat niet zo mogen zijn. 
Na een erg zware strijd, waarin ze tot het 
laatst gevochten heeft om bij ons te blijven, 
kon ze zich in vrede overgeven aan haar 
Heer. 
We gunnen haar de rust, maar zullen haar zo 
verschrikkelijk missen. 

Wij willen iedereen bedanken, die ons tij
dens Ma's ziekte en na haar overlijden 
zoveel steun en liefde hebben gegeven. Het 
zal ons kracht geven om zonder haar verder 
te gaan. 
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